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AMUSE GUEULE
In de jungle van Calais huizen nu 8000 immigranten en het zullen er snel 10.000 zijn. Elke nacht
proberen er ca 1500 naar het UK te gaan. Want daar zou het beter zijn denken ze.. Wanneer,
zei Attali, maakt de franse staat een einde aan dit”scandale d’etat”? Want dit is erger dan ze
alle terugbrengen naar Syrië of elders in het MO… Zo kan het echt niet.
Als het mediane inkomen daalt, daalt ook het aantal armen. Vanzelf door wiskunde.. Tenzij je de
norm voor “armoede” aanpast..
Franse bedrijven exporteren voor 15 miljard naar China. Maar genereren daar ook nog 45
miljard aan omzet, lokaal.
De liberalisatie van het busvervoer in 2013 deed het aantal busreizigers sterk toenemen. Met
100% (!) in Duitsland (2014 tot 16 miljoen). En de trein ging achteruit… En nu komt het effect
nog van de Wet Macron in La France, waar hetzelfde gaat gebeuren…
De grootste boot van CMA-CMG (Marseille) heet Bougainville en is 398 m. lang. Heeft de power
van 900 Renault Meganes, van 10 Airbus motoren en hij produceert stroom voor een stad van
10.000 inwoners. De Charles de Gaulle en de Queen Mary kunnen zich er achter verschuilen..
en dan is er nog plek voor een A380 en wat vrachtauto’s.. Het zijn optimisten die Saadé’s uit
Marseille!
Diesel blijft goedkoper dan benzine ook al wordt er nu minder van gebruikt in Frankrijk. De
daling van ca 6% per jaar eerder van de benzine verkeerde nu in +1%. De diesel is een grotere
vervuiler in CO2.. ca 15% meer.
De franse koopkracht is in 2015 ca 17% lager dan die in 1984! Voor een dertiger dan..
Fransen stoppen ca 12% van hun tijd in hun werk nu. Dat was in de 19e eeuw ca 70%..
In 2000 waren er nog 1400 fotoreporters in Frankrijk. Nu: 800.
Salaris full-time van de franse ambtenaar: 2465 euro. In de private sector is dat 2163 euro..
In 5 jaar steeg de franse schuld met 21% van het BBP. Het UK deed 33% en Japan 57%..

1

Rundvlees verliest van van gevogelte nu en zit nu iets onder de 25 kilo per inwoner per jaar. En
de wereldconsumptie (nu 86 kilo) is ook dalende met 8% per jaar. Kip gaat met 9% omhoog..
Een baas mag vinden de fransen, nu 500.000 euro gem. verdienen. Het maximum in de
publieke sector is hier nu weetelijk 450.000 euro.
Fransen produceren per kop per jaar 530 kilo afval. De Denen doen 751!
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MONDIALE POTPOURRI
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.
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).
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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..
Per 100 meisjes worden er in India 110 jongens geboren. 112 in Vietnam en 116 in China.
Het wereldgemiddelde is: 105..
Binnen 24 uur op het Internet: 196 miljard mails, 12 miljard video’s (Facebook, You Tube)
en 3 miljard zoekopdrachten aan Google..
De RK Kerk bezit 20% van alle OG in Italië en 25% van die stenen in Rome.
In Duitsland is 21% nu ouder dan 65 jaar en in Syrië is dat 4%..
De FED verhoogde de rente nu al niet voor 112 maanden (bijna 10 jaar!). Het oude record
was 49 en liep van 2000 tot 2004.
Autocrashes zijn de oorzaak van 325.000 doden per jaar bij de 15-29 jarigen. Het aantal
zelfmoorden komt daar op: 250.000..
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

staan. Het aangekondigde testen en
slopen van onze open samenleving
is begonnen en lijkt te gaan lukken..
Of is het omgekeerd? En begrijpt nu
de hele “goedwillende wereld” dat er
samen tegen dit grote kwaad moet
worden opgetreden? Zoals dat ooit
gebeurde tegen nazi-Duitsland en
kamikaze-Japan? Opvallend waren
de reacties van China en Japan
direct na de incidenten..
Wordt 13/11 een positief of negatief
keerpunt? Vooralsnog is iedereen
doodsbang
en
moeten
we

*VOORAF
De wereld werd eerder geschokt door
7 aanvallen tegelijk in Parijs. Met
honderden doden en gewonden.
Stempel van IS en waarschijnlijk
franse aanhangers. Zoals bij Charley
Hebdo. De klap kwam zeer hard aan
ook psychologisch. Een keerpunt in
het veiligheidsgevoel lijkt bereikt.. La
France zal voor lange tijd anders
worden. Ook de interne sociale relaties
komen nu onder nog meer druk te
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VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN

afwachten. Maar duidelijk is hier dat
een grens werd bereikt.
Intussen waren er ook de franse
regionale verkiezingen waarin het FN
liet zien hoe sterk ze werden ook al
pikte ze door vette trucs niet een regio
echt in qua presidentschap. De klap
kwam hard aan de PS op het nivo van
het FN en recht in de winst! Ongekend
en het toont de politici dat de grenzen
van het niet-hervormen zijn bereikt.
Valls kondigde een grote actie aan
over het omscholen van werkelozen en
Sarkozy gooide zijn partijdirectie om.
De LP kraakt in de top, Hollande zal
volgens de polls in 2017 in ronde 1 al
verliezen en Sarkozy verliest van
Juppè! Het FN heeft de wacht aangezet
het volk is het moe. De fase van de
paniek in het esthablishment is
aangebroken.. Crisis nu en dat moest
ook gebeuren. Vele fransen ho0uden
hun hart vast: een verzwakte staat
wordt een prooi voor IS.. Vervolg in
2016 en zeker in 2017..

GESCHIEDENIS
MORGEN?

ALGEMEEN.
CRISIS
WE VONDEN DE BUITENAARDSEN!
Het moest ooit gebeuren en zie daar: De
ster KIC8462852 op 1481 lichtjaren van
ons doet erg raar. De lichtintensiteit
verandert op vreemde wijze heel anders
dan alles wat men tot nu toe zag. De
Universiteit van Penn State deed er niet
flauw over: “De buitenaardsen zijn altijd het
laatste waaraan wij wetenschappers
denken maar wat we nu zien doet sterk
denken aan wat een buitenaardse
beschaving zou kunnen veroorzaken”. Nu
barst natuurlijk de grootste heelalstorm los
die we ooit meemaakten.. Stelt u zich voor!
IS WON AL: WIJ ZIJN BANG!
IS wint terrein en wordt sterker en is dicht
bij Damascus. En de buurlanden Libanon
en Jordanië, vrezen het ergste. De koerden
en de westerse vliegtuigen hinderen hun
maar IS krijgt steeds meer geld en
aanhangers.
Drugs-,
wapenen
mensenhandel, antiek- en olieverkoop
spekken de kassen.
Ook Turkije is nu een doelwit en zo trekt
men op naar de Bosporus en dan zullen de
dynamieteurs ook Ephese en Milet kunnen
opblazen. En waarom straks niet ook het
griekse Parthenon? Want het lijkt er ook op
dat het verschil tussen Erdogan en IS-ers
slechts gradueel is en niet fundamenteel.
Maar het gaat nu al verder: de dreigingen
met aanslagen en de diplomatieke herrie
zijn er ook. Zie de bemoeienis met Syrië en
zie de reuring met messenmoorden in
Israël. Terwijl we recent een verdrag sloten
met Iran het land dat we tegen IS zeer
nodig hebben. En Poetin is op de top van
zijn macht en speelt in de voorste
gelederen van de wereldpolitiek. Oekraine
werd even stilgelegd vanwege Syrië, dat
voelt iedereen.

LEON

Leon

VAN

Theo
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Is heeft al onze democratieën aangevreten
ook door die massa’s immigranten waaronder
ook hun aanhangers zitten. Dat zijn allemaal
geen geringe overwinningen en ons blijft nog
vooral de .. angst nu.
Onze opinies verkleuren van het egoïsme en
de populisten hebben de wind mee. ExtreemRechts is er volop in Oost-Europa,- zie
Hongarije en Griekenland-, maar ook in
Scandinavië, Oostenrijk en Zwitserland. De
partijen die ons bang maakten zijn nu zelf de
partijen om bang van te zijn.
We zijn hoe dan ook nu al in aan soort van
diplomatieke WOIII gemengd en al betrokken
in een militaire in Syrië en Irak. De eerste kan
enkel met een zeer brede wereldcoalitie
tegen de radicale islam worden gewonnen of
bezworen de tweede vereist een andere VN.
En de gematigden van rechts en links moeten
zich nu ook verenigen, om het populisme te
vloeren.
Je kunt nu nog alles afweren en IS tot een
bosbrandje bestempelen. Maar de historie
toont aan dat democratieën altijd net te laat
ageren. In deze botsing der beschavingen is
de onze de oudste en als ze dan ook de
zwakste blijkt zullen we verdwijnen.
(mede naar Barbier, L’Express).

5.De ideologische situatie verslechtert.
Negatief denken overal: zie nu weer die
zwitsers. Men sluit zich af en op en weigert
de realiteit te zien en er op te reageren.
Extremisme zal opkomen en dat is niet
best. Komen de zwarte vlaggen in top?
En Attali zegt: de meeste zien het met mij
ook zo, maar zwijgen nu nog.. Wat doen ze
ermee op de volgende G20 in Antalya op
15 en 16 november. Zien zij ook iets in de
5 volgende maatregelen?
1.De enorme omvang van slapend kapitaal
mobiliseren. En deze stoppen in grote
publieke
investeringsprogramma’s
teneinde
armoede
te
verminderen,
verspillingen te bestrijden, de WW en ook
de toegang tot digitale middelen te
vergroten.
2.Voor 2025 100 miljard in de zuidelijke
landen te pompen.
3.Maatregelen voor stabiliteit en politie te
nemen door de Veiligheidsraad VN.
4.De dialoog te starten over de
beschavingen. En de grote religies en vast
te stellen dat elk van de ander kan leren.
5.De grote banken te coördineren opdat
hun acties de maatregelen van hun
regeringen ondersteunen.
Dus we moeten alle “positiveren”, wakker
worden, tolerantie beoefenen,
en alle
regeringen dwingen actie te ondernemen.
En ook hen weg te sturen die onvoldoende
moed betonen..
Voorwaar een Attali “en desarroie” bijna..

WIE ZIET DE NIEUWE CRISIS NIET?
Beter gevraagd wie zien die wél! En dat is
minstens Attali en lees wat hij opsomt:
1.De economische toestand verslechterd
mondiaal. De recessie komt op en deflatie is
zichtbaar. De technologische breuk, de
concurrentie, de overproductie, de zwakke
bonden, de machtsconcentratie, afwezigheid
van
regulering,
afwachtendheid
en
wantrouwen.. Een tsunami lijkt op komst die
de markten zal pakken en waarmee de
landen het zeer moeilijk gaan krijgen.
2.De militaire situatie verslechterd. Syrië,
Irak, Palestina en Israël. Het hele MO,
subsahara Afrika en tussen China en Japan.
3.De ecologische situatie verloopt.
De
planeet wordt warmer en de COP21 zal er
niets op vinden.
4.De humanitaire toestand verslechtert. Meer
dan 5 miljoen politieke vluchtelingen voor de
deuren van Europa.

“NIEUW DENKEN” IS: BETER DOEN MET
MINDER
Dat zegt ons Navi Radjou Frans-indisch
van afkomst en nu wonend in de VS. Hij
heeft geen auto, consumeert lokaal en
printte nog nooit een pagina. En schreef
toch al drie boeken..
De schaarste neemt weer toe bij stijgende
bevolking en welvaart. Zelfs overheden
moeten nu bezuinigen zoals op water in
het droge Californië. Waar een wet nu eist:
20% minder voor 2020.. Dat veroorzaakt
een regen van vindingen van recycling tot
nieuwe landbouwtechnieken. Dus: “Less
can be more”. Jonge mensen willen best
minder bezitten en meer delen: 50% van

8

hen in de VS is daar voor. En ze ontwikkelen
daartoe ook “de coöperatieve economie”.
China en India en Brazilië kennen de
vernieuwers die we “jugaad” noemen. Een
Hindi-woord wat betekent: Geïmproviseerde
oplossing,
geboren
uit
slimheid
en
intelligentie.
En
gebruikmakend
van
eenvoudige
middelen”.
Zoals
een
vrachtautootje op een kar met dieselmotor in
India. Dat idee is in Europa weggeëbd in de
20e eeuw: daar waren voor nieuwe
uitvindingen ook vaak meer resources nodig.
De meeste R&D zit daar in auto-,
farmaceutische en informatica-industrie. Dat
kan anders: beter dus met minder. En ook
sneller en efficiënter. Dat zou ook het verschil
zuid-noord verminderen en gezamenlijke
oplossingen stimuleren. Want we hebben
veel meer gelijke problemen. Droogte op
meerdere plaatsen, vergrijzing ook en ook de
verspreiding van chronische ziekten (die
welvaartsziekten).
Ook
dat
huidige
vluchtelingenprobleem
toont
dat
sterk
onderling afhankelijk zijn..
Er zijn al vele voorbeelden. Een brommer die
de oneffenheden omzet in bewegingsenergie,
een koelkast die op klei en niet op Electra
functioneert,
geld
verzenden
zonder
bankrekening van mobiel naar mobiel. AiBnb
en BlablaCar deden iets soortgelijks:
behoeften vervullen op goedkopere wijze
door bestaande capaciteit te delen. Zie ook
Rebnault met zijn auto voor 5000 euro de
Logan in 2004. Die kwam met minimale
publiciteit en nu is er een in India voor 4000
euro. Het hoeft ook niet altijd goedkoper te
zijn, beter, sneller en duurzamer produceren
door slim te zijn en minder tijd te gebruiken.
Die ook schaars is. De digitale revolutie
maakt dat goed mogelijk: acces aan kennis,
en innoveren kan gedaan worden door
iedereen. De jeugd is daar aan gewend:
gratis internet en samen zaken delen. De
ouderen zeiden: Ik consumeer dus ik ben”en
de jongeren zeggen vaker “Ik bedenk iets dus
ik ben”. De menselijke slimheid is de ware
motor, niet de robot of het programma. Maar
natuurlijk is het gebruiken van de bestaande
technologie en in combinatie prima.
Europa is daartoe een goede plek omdat men
daar beter weet wat scharrste is. In de VS is

dat minder en in de opkomende landen wil
men nu nog vooral “het westen imiteren”.
Europa kan met zijn economische crisis en
zijn milieuwetgeving het beste dit nieuwe
denken oppakken. Ook vele bedrijven zijn
al zo bezig: Renault, Unilever, Kingsfisher,
Siemens en Tarkett (vloerproducten).
Er moet dus een economie komen van
“beter met minder”. Door delen, het zelf
maken en circulatie van oplossingen. De
huidige idee van de coöperatieve
economie is slechts het begin. Als ook de
ondernemingen meer meedoen kunnen
we een meer horizontale economie
bouwen.
De “makers” zal de huidige
economie omver gooien. Met #d, open
source, electronische componenten, en
printed circuits kan heel veel. Electronica
als “commodity” dus en de klant is niet de
laatste etappen maar de eerste. In zijn “fab
lab” wat even belangrijk wordt als nu de
winkel. En alles circuleert: afval is ook
resource maar het moet met de ideeën van
de 21e eeuw ook.
Dus moet er ook duurzamer geproduceerd
worden wat verder gaat dan simpele
recycling. De maatschappelijke waarde van
een product moet hoger worden. Er is in de
VS een bedrijfje dat minuscule puntjes
goud in circuits terug wint. En La Poste wil
nu de distributie van post combineren met
het ophalen van oud papier. Dat vraagt niet
veel investeren voor een bedrijf dat
capaciteit over heeft..
Het is dus geen “grote bezuinigingstruc”
maar een consumptie waarbij minder
verspilling plaats vind zoals in de 20 e
eeuw gebeurde. De mensen willen nu
weer vaker kwaliteit vóór kwantiteit en doe
ook best kopen in opkomende landen.
Oplossingen die 10 keer meer wwarde
opleveren tegen een prijs die 10 x lager is,
moet een sociale eis worden.
(L’Express, 0ct. 2015, interv. Navi Radjou).
LEVEN OP DE POF IS GEWOON..
De wereld leeft op de pof, op zich is dat
niet dodelijk als dat geleende geld maar
meer opbrengt. Waardoor rente en
aflossing ook kunnen: zelfs bij stijgende
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rente natuurlijk… Want anders kom je in een
neergaande spiraal terecht..
Een plaatje waarop de dag in 2015 staat
aangeven waarop de staatsinkomsten zijn
uitgegen en er DUS van de bank moet
worden geleend om Nieuwjaar te bereiken is
zeer illustratief. De EU kent 25 november
2015 als die dag dat het inkomen OP was…
Toen waren de Cyprioten al voorbij die waren
al platzak op 12 oktober. Gevolgd door de
Spanjaarden op 30 oktober, Frankrijk op 9
november, UK op 11 nov., Italië op 21 nov en
Duitsland dus op… 9 januari 2016. Net als
Denemarken dat op 12 januarie platzak is.
Dus die twee hebben wat over op 31
december 2015.. en betalen schuld af! Dat is
het dagelijkse leven in de EU dus… en dat
kan niet zo blijven duren.

100 miljardairs (elk jaar) flink wat afpoakt.
Dan hou je nog ¼ over van nu…
)0st-Azie (vooral China) zakte van 61 nar
nu 4,1%. Zuid-Azië deed 51% naar nu
13,5%... En Latijns Amerika ging van
17,7% naar 5,6%. Zelfs het armste deel ,
subsahara-Afrika ging van 56% naar nu
32% terug… .
En er is nog meer prima nieuws: de
Wereldbank denkt dat de armoede in 2030
o zal zijn… en dat in waarschijnlijk 2000
jaar voor het eerst? Dat is eens wat anders
dan de statistieken van Marine Le Pen en
Luc Melenchon als ze ons opdringen dat
de liberalisering een ramp was en is.. En
dan luister je nog niet naar de paniekerige
altermondialisten. Zelfs de paus trapt er in
als hij de het liberalisme veroordeellt en
naar “ontgroeing” wil… hij zei in het VS
Congress dat: “ de rijke egoïsten uit de
rijke landen schuldig waren aan de
armoede op aarde”… Erg toch als je de
echte cijfers kent van een degelijke club als
de Wereldbank! En “si Dieu le veut” zal ze
helemaal verdwijnen als die groei maar wat
wil terugkomen”.. Ieder die nu stil valt:
check de cijfers zelf: simpel zat dus!

PIKETTY KRIJGT WEER OP ZIJN KOP
De laatste aanvallen op Piketty’s beweringen
zijn van ene martin Durkin: de Michaël Moore
van rechts”. Die heeft het over toenemende
ongelijkheid en dat klopt…afhankelijk van je
meetmethode. Maar de armoede nam ook
50% (!) af in 20 jaren wereldwijd. Want China
heeft de vrije markt geaccepteerd dus daar
ging het tegelijk vooruit: dus veel minder
armen
en
tegelijk
werd
de
inkomensongelijkheid (vlgs Piketty) groter..
En we weten nu dat zelfs in al die jaren van
socialisme de armoede nooit zo sterk afnam.
Hij en Corbijn (UK) hebben het kennelijk
enkel over de armoede van een paar op de
wereld. Mogelijk afgezakte intello’s? Want zij
vinden de ondernemers en industriëlen met
groot succes de “fouten” en willen hen niet
“inruilen voor de verzorgingsstaat”. Die nu
vooral in Frankrijk zorgt voor toenemende
armoede,
met
name
door
grote
werkeloosheid en zeker onder de jeugdigen..

Philippe Aghion ex-raadgever van Hollande
werd prof op het prestigieuze College de
France. En neemt zich voor om samen met
anderen de (politieke) ideeën van ene
Piketty te “demonteren”. Hij werkt daarin
samen met Nobelprijswinnaar Tirole, sw
VS econoom Phelps, Hubert Vedrine (exminister Buiza), Gerard Collomb9 Maire
van Lyon)… Na 15 jaar Harvard terug in
Parijs op een prestigieuze zetel uit 1530 wil
hij een betere theorie over “de groei”
ontwikkelen. Hij is zeer teleurgesteld in
Hollande die hij lang hielp via La Rotonde,
de expertgroep. Zijn boek samen met Elie
Cohen en Gilbert Cette heeft niets
geholpen. Hij wil ook Emmanuel Macron
die ook in de commissie Attali zat
beïnvloeden. Die hij bewondert maar die te
weinig klaar speelde en nu resten er nog
twee jaar. Hij is sociaal-liberaal en geeft
geen centime voor de linkse hervormers
van nu.. Zo komt ook Piketty in zijn
schootsveld en hier tik één: Die 1% die te

En zie dan de cijfers van de Wereldbank!
Tussen 1990 en 2015 was de groei +5% en
dus zakte de armoede (nu 1,9 dollar per dag ,
was eerder 1,25) van 1,25 miljard via 1,96
naar nu 702 miljoen. Wat nog zeker te veel is
natuurlijk al moet je ook weten dat er intussen
ook nog 2 miljard erbij kwamen. Formidabel
dus.. Oxfam rekende uit dat dit weg kan als je
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rijk worden dat is niet alleen vanwege slechte
redenen. Dat is lang niet allemaal speculatie
maar
evenveel
innovatie
en
ondernemerschap van goed soort. En hij wijst
op Zweden waar ook meer rijken kwamen
maar ook meer minderen rijker werden. Het
voorbeeld is de uitvinder van Skype daar en
de Gini-coefficient daar daalde echt niet.
Lagarde was zeer geïnteresseerd in zijn
zienswijze..
Piketty’s beweringen zijn nergens getest en
het lukte hem ook niet zijn zienswijze in de
wetenschappelijke kring te verkopen. Hij wil
nu zijn leerstoel plaatsen in het licht van de
innovatie en vooral richten op de jongeren.
Hij rekent daarbij ook op de grote franse
ondernemingen en de fransen in de VS en
Silicon Valley. En hij wil ook een “positieve
kijk op de ongelijkheid” pushen. En ook dat
belastingdenken van Piketty aan de
schandpaal nagelen. Want hier ging de
econoom in de fout omdat hij té politiek werd.
En hij verkoopt dat onder wetenschappelijk
label wat zeer dubieus is.
.

bovengrens genoemd. Intussen werden
veel salarissen ook getrimd onder publieke
druk en werd het “variabele=prestatieaandeel” verhoogd. Maar daarna bleken er
ook weer
‘vertrekpremies
te
zijn,
schadevergoedingen
voor
“concurrentiebeding”, en goede pensioenregelingen. Kortom men ontsnapte…
Intussen blijkt dat Frankrijk veel gematigder
is dan elders in Europa (met name UK) en
in de VS. De investeringsfondsen en de
banken
pushen
overal
in
aandeelhouderskringen
en
bestuurskringen.
Een
internationaal
verschijnsel
in
deze
internationale
markten.. De regen van “ schandalen”
houdt in Frankrijk niet op, elders maakt dit
alles nauwelijks nog indruk. Sterker nog:
het wordt als positief gezien en bewonderd!
Net als de verdiensten van stars in sport en
muziek en mode.. De publicatieplicht deed
daar dus niets aan: in tegendeel zelfs.
Maar er zijn nu ook in andere landen ook
meer groepen die ageren. Begin van een
tegenbeweging? Het aparte blijft dat dit
fenomeen in de publieke opinie minder
negatief erbij staat dan ooit eerder..,

DE HIGH-TECH IMMIGRANTEN
De sociale media spelen een hoofdrol in de
migrantencrisis. Zij vonden met hun
smartphones alles wat nodig was: de routes,
de passeurs en de actualiteit. Ook nodig om
hun plan uit te voeren en contact te houden
met de achterban. Ook de veldslag van de
voor- en tegenstanders verloopt via deze
media. via #pasennotrenom werden in Parijs
10.000
mensen op een demonstratie
verzameld. En 1,5 miljoen lieten op het
internet van zich horen. Ook bij de integratie
speelt die al een rol. Zie Wings University
(partner van Startboat) die nu al 14.000
vluchtelingen wegwijs maakt in cursussen in
economie, informatica en architectuur. En in
de nieuwe technologie.. En in Frankrijk zijn
er Adways, Coorpacademy en Magicmakers
voor hen. De mensenstromen in de moderne
tijden worden mede gepiloteerd door de
Internet high Tech..

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 zoethoudmiddel sociaal gezien:
een preoccupatie van de politici. De
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..

DE EXPLOSIE VAN DE CEO-SALARIÉRING
In Frankrijk ligt dat zeer gevoelig en er werd
vaak tegen geageerd. Een maximum van 100
x het minimumloon werd hier vaker als
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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”..

nam de ongelijkheid tueen 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..

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 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 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..

In de VS is de inkomensongelijkheid het
sterkst toegenomen. Sinds 1990 stegen daar
de gezinsinkomens eigenlijk niet meer en een
deel van de middenklasse veramde 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 Franrijk
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“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”.

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 krijgt is uiterst
scrupuleus gescreend; het laatste jaar
kwamen er 20 doorheen.

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 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…

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

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…
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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..

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 utra-conservatieve 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. En binnen 120 dagen moet het
dan draaien… Bepaald ook geen
alledaagse rijke..

Bernard Arnault van LMVH (de rijkste van
Frankrijk) zei:
“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.

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)gronwettelijkheid..
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

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

14

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 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!
Zoals eerder tracht de staat en zijn vele
instituties dijken aan te leggen om de NBIC
revolutie te keren. Die nu echter alle
sectoren
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
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moet de staat ingrijpen en vooraan gaan.. De
burgers grijpen weer eens de macht en de
digatale 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
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..

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 “autoentrepreneurs” 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 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 wernemersschap 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

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
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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”.

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

DE WERELD VOLGENS FUKUYAMA
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
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“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 risis 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 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..
F.
besluit
met:
“Het kapitalisme kan zich niet zelf
evenwichtiger maken. Daar is politieke
interventie voor nodig”.

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
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?

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
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-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.

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”
(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

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 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.
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
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(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 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..

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.
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
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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 (Base Erosion and Profit
Shifting). De EU-commissie 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 eerdere 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
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lange termijn potentieel. De participatieve
economy is ook al een kapitalistisch
instrument geworden..

miljoen banen en tegelijk -2 miljoen
ambtenaren! Parijs verloor 100.000 banen.
In beide landen is het economisch actieve
deel rond de 30 miljoen: ai. Frankrijk blijft
ondanks zwakkere euro, lagere olieprijs en
herstel
in
VS
en
UK
acht
er liggen. Not fit for the game.

DIEPE DUIK IN DE OCEANEN
Jamstec in Japan maakte een duikmachine
die naar -12.000 meter kan en die zou dus de
Diepte van de Marianen (NW in de stille
Oceaan) met zijn 11.000 meter diepte kunnen
bereiken. De duikboot Shinkai 12000 geheten
kan met zes mensen duiken en kan twee
dagen beneden blijven… hij is oersterk niet
uit titaan gemaakt maar uit glas… iets
speciaals van 5 a`10 cm dikte. Dus iedereen
kan vrij rondkijken… Het wonder is nu in
aanbouw en gaat ons alle geheimen laten
zien op de diepst oceaanplekken ter wereld…
Waar men geen “andere mensen” verwacht
te vinden.

INTERNET/MEDIA
HOE E-COMMERCIE WERKT: EEN CASE
De schoenenverkoop per internet is een
succes met nu al 10% van alle verkopen
per internet. Maar er zijn sectoren met
32%.. zoals de reizen. Maar huisraad met
7%, culturele producten met 5% en “doe
het zelf-producten” met 3% bleven achter..
Hoe kregen de internetverkopers dat euvel
van het “ontbreken van het contact”
opgelost? Wel men vond uit: het gratis
terugsturen bij niet bevallen en dus na het
“aanproberen”. Want 95% van de fransen
wil het “ding” eerst zien en proberen… De
logistiek kon het euvel verhelpen bij de
groten van de schoenbranche met hun
giga-assortimenten. En dat opende de
innovatie op meer punten: s’avonds
bezorgen bijvoorbeeld met inzet van
studenten die zeer tijd-flexibel zijn.. De
amerikanen doen het met particulieren die
de
waren
s’avonds
afleveren
bij
commerciële centra en het bedrijf Base in
België localiseert de klant via zijn mobieltje
en geeft hm d spullen persoonlijk waar hij
ook is… Boulanger levert spullen die voor
22.00 uur zijn besteld uit vanaf 7.00 uur
s’morgens! En FNAC zet Uberchauffeurs in
om het bestelde drie uur later uit te
leveren… Het uitleveren op de dag van
bestelling begint een norm te worden.. De
logistiek is bij vele nu al 10% van het
kostenpatroon. Maar onderzoeken tonen
ook dat 69% hun shopping stopten
onderweg.
53%
vanwege
de
transportkosten en 24% van hen vanweg te
lang durende levering. Zo ziet men klanten
steeds veeleisender worden. Klanten willen
op de dag van aankoop worden beleverd
voor 79%, 59% ook op zondag en 58% in
het “uur volgend op de aankoop”. Viapost
denkt
al
over
“vooruitgeschoven

GROEI EN RENTE
De Fed bleef op de oude rentevoet maar
wachtte lang tot het besloot te blijven op het
oude niveau. Link voor de VS en goed voor
de rest.. Want de VS-economie sprintte weg:
groei 3,7% en ww op 5% maar ook een
inflatie van veel lager dan 2% die nodig is om
uit de recessie te blijven. Dat kan veranderen
als de olieprijs weer gaat stijgen. Maar als je
de wereldeconomie schaadt is dat ook niet
best. Maar als Japan worden is het ook niet
met zijn rente nul en daar waren de banken
ooit te snel met rentestijging en viel men in
recessie.
De groeiverschillen tussen “rijk en opkomend”
zijn steeds kleiner. De laatste op nu kleine
4% en de rijke op 2%. De wereldgroei krimpt
3% ipv 3,6% in 2015 en 3,6% ipv 3,8% in
2016..
Het spel van exportbewegingen,
grondstofkoersen en kapitaalstromen is
fragiel. Daarom zet China nu ook meer op
interne consumptie in.. Dat lijkt stabieler nu.
Maar zie weer die VS die het weer zo goed
gaat met gem. +2% groei en zo’n 60% hoger
BNP vergeleken met China.. Met 4x minder
mensen!
De UK jobmachine loopt ook als een trein:
+400.000 banen in 4 jaar: Frankrijk -100.000..
De engelse ww liep terug naar 5,5% en was
nog 7,8% in 2010. Parijs deed in die tijd van
9,7% naar 10,5%.. Cameron schiep 1,4
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voorraden” om populaire artikelen sneller te
gaan leveren. Fnac zegt: de logistique flux en
de logische flux zijn nu de meest importante
aspecten van e-commerce succes. Het
kunnen volgen van je spulletjes onderweg en
het gratis kunnen retourneren zijn nu toppers
geworden. Cijfers: 72% wil weten waar het is
en 82% wil kunnen retourneren zonder
kosten (en afgehaald aan huis!). Bijgevolg
werden er in 2014 in Frankrijk 400 miljoen
zendingen verzorgd…

etc. bij hun werk willen gaan gebruiken. De
aanloop voor de PMU’s is zeer hoopvol..
DE PC-VERKOOP TOONT VEEL..
In 1996 was Compaq (VS) HP PCkampioen
Gevolgd door IBM, Packard Bell, Apple en
HP.. De VS on top! In 2016 staat Lenovo
(China0 bovenaan, dan komt HP en dan
Dell en hup daar is nu Acer (Taiwan) en
ASUS het broertje uit hetzelfde land. Een
complete revolutie had plaats. Nu moet
HP 30.000 banen schrappen en er werden
er al 58.000 ontslagen. HP kwam in de
telefonie nooit op toeren.. en kwam laat op
de idee het in de “services te gaan zoeken
zoals the cloud”.
Want de PC-markt
verloor 10% in drie jaar en nog eens 4% in
2015. Ook Dell heeft het moeilijk:
beurswaarde zakte met 12 miljard op 30
miljard. Sanyo (Japan) dat Panasonic
kocht heeft het ook moeilijk met de
chinezen. Sharp staat op failliet en Toshiba
zit ook niet lekker meer. Enkel Apple gaat
nog steeds goed in PC’s en tablets. En
gaat weer in de VS produceren. Zij doen
het beter en gingen mee met betere
marketing en slimmere productie..
In de ontwikkelde landen sprong het
gebruik vd smartphone van 63 naar 70%
en de tablet van 39 naar 47%.. In de
opkomende landen ging de smartphone
van 37 en 44% en het tablet van 9 naar
18%. De tablets winnen met 8/9%. De
“numerieke consumptie” van video is 70%
resp. 41% (ontw./opkomende landen).
Muziek 94 en 48%, videospelen 82 resp.
45 en boeken 38 resp. 36%. Ook hier zijn
de PC’s de verliezers.

EUROPA SCHOKT FACEBOOK
De Hoge Raad in Ierland heeft de Privacy
Commissie opgedragen om het doorgeven
van persoonlijke data van Ieren naar de VS te
doen stoppen. Door dit land gaan de data van
300 miljoen europeanen die F-abonnee zijn.
Dit volgt op het besluit van van het Rechtshof
van de EU dat Safe Harbor verbood. Dat
transporterde al 15 jaar data naar de VS. De
Oostenrijkse jurist Max Schrems klaagde F
aan vanwege te weinig garanties op de
privacy, na de affaire Snowden. Als F dit niet
kan veranderen is er een groot probleem
want F. is nr. 2 op de wereld voor internet
reclame. En daaruit komen 87% van de
inkomsten. Dat brengt de verkoop van data
aan andere op.. Natuurlijk blijft het nu niet
enkel bij Facebook. Maar de G29 de groep
van europese privacy bewakers is het niet
voorbij: de betrokkenen krijgen 3 maanden
om hun gedoe te verbeteren. Want anders
zou er een heel groot probleem kunnen
komen..
juu
NOG
MEER
UBERISATIE:
NU
IN
OPLEIDINGEN
Edtech in Frankrijk bood al internetopleiding
aan voor grote bedrijven als Renault en
Ricard en mikt nu op de PME
(Midden/Kleinbedrijf). De eigenaar is 56 jaar
en acht dat geen probleem.. Hij zag eea in de
VS en kreeg ook info van de Polytechnique in
Geneve. Estech leidt op in de informatica
daar zit het meeste muziek in. Er zijn nu 14
disciplines met 1700 vragen en 210 video’s
en toegang daartoe kost.. 80 euro. Dus ca 10
euro/maand om “alles over het digitale te
leren”. Vooral voor hen die ook het internet

WINDOWS TERUG MET WINDOWS 10
Het is gratis en op 31 julie kon je het gratis
downloaden en dat deden 14 miljoen
gebruikers. In 2018 zal Microsoft zijn
windows geïnstalleerd zien op 1 miljard
apparaten. Want het loopt op PC,
smartphone en de spelconsole en de
virtuele “bril”.. En bedreigt dus Android van
Google waarmee 45% minder winst werd
gemaakt
en
daar
werden
7800
arbeidsplaatsen weggehaald..
Dus
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Windows kwam na wat echecs ferm terug. Zij
betreuren nu de aankoop voor 7 miljard van
Nokia dat nu minder dan 3% marktaandeel
heeft. Maar Lumia blijft en men zoekt dar
grote verbeteringen. Want de PC markt
daalde -25% sinds 2011 en men heeft nu
maar 3% van de smartphone markt. En men
ziet veel in de cloudmarkt nu daar moet de
omzet van nu 6 miljard naar 20 in 2018. En
men wil verder gaan in de markt van de
“connected= apparaten aan het net”.
Stemherkenning,
videobewaking
en
maintenance zijn daar ideeën. De nieuwe
indische baas is voorzichtiger met omzetgroei
en sterker in kwaliteitsbewaking.. Want hij
was bij de fouten betrokken de laatste jaren..

ook ooit: eeuwig leven? Prof. Didier Raoult
de baas van Urmite is zeer enthousiast. Hij
had vertrouwen in Ghigo en zijn methode
die grote vrijheid laat aan de onderzoekers.
Ghigo kwam in 1996 na een promotie aan
het POlanck Instituut. Nu is hij directeur
CNRS van de equipe Infecties, Genres en
Zwangerschappen en leverde al 70
publicaties. Deze liefhebber van Heavy
Metal muziek. In 2010 kreeg hij zijn eerste
wormen van het soort Dugesia Japonica en
Ghigo infecteerde ze met de legionellabacterie. Maar ze werden er niet ziek van
en zo kwam hij op andere ideeën.”Waarom
ook geen H1N1-virus aan een vlieg
toedienen, want niemand zag nog ooit een
vlieg met griep”, zegt hij. “Want Juless
Hofmann
ontdekte
een
defensiemechanisme bij de vlieg terwijl
duizenden anderen immunilogie deden en
weinig opschoten”. Zo stapte Ghigo op nog
niet eerder betreden paden en infecteerde
hij deze worm die 520 miljoen jaren oud
is… En de worm overleefde en… in zijn
resten zat geen enkele bacterie wees
onderzoek uit! Dus infesteerde hij de worm
met vele andere gevaarlijke bacterieén en
deze overleefde alles. Hij verteert ze en ze
zijn weg. En zo ontdekte hij het gen
MORN2. De mens heeft dit ook maar het
“slaapt” sinds lang. En nu heeft die worm
via dat gen al meer dan 20 linke bacterieën
gedood. Waaronder ook de gouden
staphylocock. Deze ontdekking was zonder
deze gekke idee nooit gedaan, omdat ook
vele andere organismen hun MORN2 gen
verloren.. En nu is Ghigo ook bezig met
virussen en zwammen..
De natuur lijkt opnieuw onuitputtelijk te zijn.
De onderzoekers kunnen er alles leren.. En
nu weet men dat de worm de eerste
bacterie kilt in zes dagen, de tweede in drie
dagen.. En als je een stukje van de
wonderworm implanteert in een gewone
worm, kan deze ook killen! Dus zocht
Ghigo de hersens, het geheugen bij zijn
wonderworm. En vond niets maar hij denkt
nu dat dat .. de stamcellen zijn! Nu is hij
bezig met het testen van de vervuiling
samen met zijn collega’s van de
kankerbestrijding en de radiotherapie in het

IEDEREEN MOET LEREN HACKEN
Dat zegt de Cigref de Informatica Club van de
Grote Bedreijven en worrdt er bij geholpen
door Havas, de Agence Nationale de Securité
en het ministerie van Biza in Frankrijk. Ze
begonnen ook grote publiekscampagnes over
“leren hacken”. Dat leidt volgens de
organisatoren niet tot meer hackersmisdaden
maar net tot meer beveiliging. Bij alle omdat
men beter weet en begrijpt wat hacken is en
wat je er tegen kunt doen. Ook in het middenen kleinbedrijf die er ook steeds meer last
van krijgen. Daarom die quasi-hackers
Academie op de TV met zijn slimme , stoute
hackers..
DIVERSEN
DE WORM DIE EEUWIG LEEFT..
Hij wordt bestudeerd in Marseille in een
Universiteitsinstituut door Eric Ghigo die deze
worm koos… In 1898 sneed ene Thomas
Hunt Morgan het dier in stukken en hij zag
dat hij evenzoveel wormen terug kreeg! Deze
zoetwaterworm dupliceert zich zelf. Als hij op
zijn maximum is gegroeid doet het beest een
staart groeien die ook een hoofd krijgt. Alle
organen worden gedup;liceerd en klaar is de
volgende generatie van de eeuwige worm..
Die voor 30% uit stamcellen bestaat. Weer
blijkt dat de natuur de beste dingen voor ons
heeft. Wat nu ontdekt wordt is kapitaal voor
het voortbestaan van de mens. Want zo kan
deze nog beter ouder worden en waarom niet
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ziekenhuis La Timone. Men verwacht zo
nieuwe kankerbestrijdingsmiddelen te vinden.
Ghigo heeft werk voor eeuwen, zegt hij. Op
zijn 42e lijkt hij pas 32. Heeft hij zich al
bediend van zijn vindingen vragen collega’s
zich af?

universum. “”Mens je denkt dat je maar
een klein lichaampje bent, terwijl de
macrokosmos in je huist”, zo zong de soefi
el-Alawi ooit.
(nav
van
het
congres
te
Nice”
Neuroplanete”.
Zie,
www.neuroplanete.com).

WE WETEN WEINIG VAN ONZE HERSENS.
Obama lanceerde in 2013 het initiatief
”BRAINS” een nieuw researchgebied. En hij
zei: “ we vinden nu galaxies van lichtjaren
geleden en traceren de deeltjes van atomen.
Maar we weten weinig van de 3 pond
hersens tussen onze oren. Die bijna 100
miljard neuronen met hun triljoenen
verbindingen”. En ene Collins (nat. Heath
Institute VS) zei: “ Dat lijkt op het proberen te
horen wat een orkest speelt door enkel naar
de snaren te luisteren”. Nu is vooral de “witte
materie”, (de pure vetten), het object van
studie voor de neurowetenschappers. Zijn
vezels zijn als waterige draden, iets zouts dat
uit de oceaan kan stammen, waardoor wij
werden wat we zijn. Een Tamoul gezegde is:
“ Het lichaam is een inscriptie in het water”.
Nog meer Obama: “ We kunnen nog steeds
niet Alzheimer genezen of het autisme en de
gevolgen van een herseninfarct neutraliseren.
En de grootste computer ter wereld is niet
slimmer dan onze eigen compueter in ons
hoofd”. Waarom slapen we? We denken om
ons geheugen te organiseren en ons
afweersysteem te versterken. Maar waarom
dromen we dan? Er is over onze hersens nog
bijna alles te ontdekken..
Een recente theorie is dat wij ook kwantum
rekenen (calcul quantique) beheersen want
niets bewijst het tegendeel. De brit Roger
Penrose is de verdediger van deze idee en hij
werd jaren uitgelachen. Want onze hersens
zouden “te warm, te vochtig en te rumoerig”
zijn… Maar recent ontdekte men in Tsukuba
(Japan) en op MIT twee interessante dingen.
Japon vond dat de anesthesie met propofol
werkt op de skeletten van de neuronen die
men microtubes noemt. En Arizona zei in
2014 dat “kwantum biofysica” (biophysique
quantique) in ons zeer plausibel is.. Dat
maakte vele stiller.
Want onze hersens zijn immens en ons
weten is nog klein. Tussen onze oren zit een

DE RESISTENTE BACTERIEËN VERMINDEREN..
Marseille heeft er een special centrum voor
en weet dat er ca 450.000 bacterieën zijn
warvan er maar weinig resistent zijn voor
anti-biotica. De grootste “moordenaar”de
gouden staphylocock is onder controle en
ook de twee volgende “killers”. Frankrijk
beschikt over 2/3 van alle bestaande
antibiotica en we lopen dus weinig gevaar
in deze. Ca 75% van de lastige kunnen
worden aangepakt.. De gevaarlijke vindt je
niet bij de huisarts maar in de
ziekenhuizen. Dus hier geen paniek al
moet dat bacterievolk wel voortdurend in
de gaten worden gehouden. Dus zolang er
“budget voor is” dus ook voldoende
welvaart zullen we het overleven…
RUSSIA TODAY IN HET FRANS?
RT bestaat al in Frankrijk met 12 man en
werkt op het net. Maar in 2016 gaat men
op de “box”en satelliet in het Frans om de
220 miljoen franstaligen nu op de wereld
(die naar 700 miljoen gaan in 2050!) te
bereiken. Want “de stem van Rusland moet
overal doorklinken” zegt de nieuwe baas
Gachegiladze
die
zeer
veel
geld
meekrijgt… Van de regering in Moskou
natuurlijk. Nu doet men op internet video’s
over de actualiteit en bespot daar ook veel
westerse persoonlijkheden. Mensen als
Sapir en Lugan uit La France doen nu al
mee. Einde 2014 zond RT al uit in engels,
arabisch, en spaans en men wilde naar 30
talen in 34 landen en 130 steden. Naast
CNN, France24, i24NEWS, Aljazeera, en
de chinezen met CCTV-4 gaat nu ook RT
breed prijken.. En zij hoeven geen winst te
maken..
VW EN TOYOTA
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Toyota stond in 2010 in de VS op het schavot
met zijn linke gaspedalen die 9 doden
veroorzaakten. En het moest 10 miljoen
auto’s terug roepen… Het verklaarde dat men
“te snel was gegroeid”. Maar het herstelde
zich en het werd met 8 miljoen hybrides dé
grote autofirma.
Nu is VW de klos met zijn milieuvervalsingen. En Winterkorn moest daar ook
op de knieën. Beide firma’s hebben veel
overeenkomsten. Ze worden beide sterk door
de oprichtersfamilies beïnvloedt: Porsche en
en Toyoda. Beide hebben ze autohoofdsteden: Wolfsburg en Toyota City.
Beide worden geleid door ingenieurs en zijn
winstkampioenen. Toyota met 16,7 miljard en
VW
met
10,8
miljard.
Maar
hun
technologiekeus is totaal verschillend. VW is
de europese dieselmaker die op jacht moest
naar lagere verbruiken. En Touota was de
aziatische anti-dieselaar met zijn benzinehybride.. En Toyota blijkt nu de beste keus te
hebben gemaakt. Maar tot 2025 zullen de
diesels nog ruim 80% van de wereldauto’s
zijn. De hybrides zijn de kampioenen van het
hoogste schone compartiment en ook
duurder. De klap zal VW twee jaar gaan
dwarszitten… net als in 2010 bij Toyota. En
de laatste zal nu zeker gaan profiteren van de
zwakte van VW. Nu doen ze beide 10 miljoen
auto’s per jaar..

te kopen werd geweigerd. Daarvan heeft
men nu veel spijt..
EEUWIG LEVENDE BOMEN
Ze bestaan omdat ze in de natuur zelf
perfect kunnen clonen. De oudst
gevondene is nu 80.000 jaar op aarde en
die veranderde maar weinig. Een boom
kan met zon, water en mineralen en een
restje een exacte cloon maken. Soms
doordat wortels omhoog groeien en
stammen worden. Die veroudering die de
mens
kent
door
blokkering
van
chromosomen bestaat niet bij de boom.
De cloon is een perfecte nieuwe jeugdige
boom. En elke tak is “autonoom” en kan
alleen een nakomeling scheppen…
Natuurlijk kan een brand of een parasiet
een boom doden en doen verdwijnen. Ook
een houthakker kan dat dus.. U kunt de
oudjes zien in Utah en die heet de Pando
met zijn 80.000 jaar. Of in Tasmanië de
King Lomatia met zijn 43.600 jaar of die
Jurupa in Californië van 13.000 jaar. Wat
jonger is de bristlecon in California met
5066 jaar. Uit de tijd van de pharao’s. Of
de gran Abuelo van 3622 jaar in Chili. En
de sequia The President die ik ooit zag in
California met zijn 3200 jaar. Of de
vijgeboom Anuradhapura in Borneo van
2264 jaar oud. Deze is door een mens
geplant 239 jaar voor JC. In Sardinië is er
de olijfboom Ozzastru van 3000-4000 jaren
en er is een kastanjeboom in Sicilië die
meedingt naar 2000-4000 jaar.. In Frankrijk
is de aubepine van Saint Julien in SaintMars-su-la-Futaie de oudste boom met
1700 jaar. Dus ook ons perspectief is
eeuwig leven door de perfecte kloon.. Of
alles vervangen en doorleven… Of je brein
in een computer laden in een AI-omgeving
die zelflerend is… Het einde van de mens
is echt niet voorbij.

BOMBARDIER HEEFT HET MOEILIJK
Het wilde met zijn vlieger Cseries Boeing en
Airbus beconcurreren met hun 737 resp.
A319 en A320 maar dat liep fout… Nu bood
het in wanhoop zijn hele vliegbranche aan
Airbus aan.. Dat het aanbod niet wilde. Er
werden 5,3 miljard geïnvesteerd maar er
werden maar 243 stuks verkocht.. Die A320
neo (4300 bestellingen) en de 737MAX (2900
bestellingen) bleken niet te verslaan. Zo blijft
Bombardier achter met 9 miljard schuld en nu
lijkt het verkopen aan een Russische of
chinese partij de enige oplossing. Of men
moet CSeries stoppen en wel meteen.. Want
anders gaan ook hun aktiviteiten in treinen en
trams er aan.. Of deze verkopen en zo het
vliegen doorzetten? Her eerder afwijzen van
het chinese bod van BII om 60-100% van de
aandelen
van
CSeries

NIEUW GIGAVIRUS PERMAFROST
De franse CNRS vestiging Marseille
ontdekte het in de permafrost van Siberië
waar het 30.000 jaar rustte. Een totaal
onbekend soort van een nieuwe familie
nergens mee te vergelijken. En het grote
virus (600 nanometer is hier groot!)
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verandert ook gemakkelijk van vorm. Het kan
enkel leven in een hostcel en dringt binnen
vermomd als voeding. En kan zich daar
vermeerderen. Het is fascinerend dit
Mollivirus.. En ook wat verontrustend want
het is oud als de neanderthaler.En er kunnen
er in Siberië dus meer zijn als je gaat woelen
in die permafrost. Waar men nu naar
grondstoffen gaat zoeken. Dus wil men nu
meer weten en snel van Mollivirus dat men
nu gaat isoleren en kweken en bestuderen..
Want het kan op een dag zoogdieren
besmetten en daarna ook mensen..

over “overheidssubsidies”. Maar nu pakt
ryanair de zakkers op van de groten in
flinke problemen: Airfrance, Airberlin en
ook Iberia.. En het gaat nu ook in
goedkope businessvluchten. En men wordt
ook wat soepeler.. En men gaat meer an
marketing doen.
En, echt waar, ook aan samenwerken
met… Airlingus, Virginair en waarom ook
niet met de groten. O’Leary is niks
selectief.
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
stoken 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: 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 Genreration 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

RYANAIR BLIJFT STERK
Ze bestaan nu 32 jaar en langzamerhand
ontstaan er nu ook zekere grenzen. Het
aantal passagiers steeg van 2004 tot nu van
22 naar 100 miljoen. Airfrance: 42 miljoen
met up/downs.. O’Leary ziet 160 miljoen en
mikt op grotere vliegtuigen als 737
supermax.. en nieuwe bestemmingen. Ja de
jongere waarvan vele uit Oost-Europa komen
zijn tevreden over hun 16.50 euro/uur + de
opbrengst van verkopen aan boord.. Dat is
meer dan oberen in Londen. Kosten laag en
productiviteit hoog dat is het simpele geheim.
Dus zijn de pers. Kosten per passagier 6
euro, Easyjet doet 9 en Airberlin 17… Maar
hij heeft vele processen lopen en dat knijpt
een beetje. In Denemarken stopte hij daarom
al in Kopenhagen en Billund. De vliegtuigen
zijn nu in Ierland en Letland. Het gaat steeds
over “iers recht contra europees recht”.. De
piloten zijn zelfstandigen met vestigingen op
goedkope fiscale plekken dus kan Ryanair
het declareren laten in de EU. De
leerlingpiloten pikken 75.000 euro; bij Air
France is dat 150.000 (196.000 bruto!). Maar
er
zit
geen
vakantie
in,
geen
ziekteverzekering, pensioen, opleiding en
geen reisvergoedingen.
Wat maandelijks
henzelf 1000 à 20000 kost. Ook Easyjet heeft
deze contracten deels. Nu zijn toch ook al
40% van de 2600 piloten in vaste dienst; dat
was ooit 30%. Garantie op 450 vlieguren het
gem. is 840 uur .. In de winter vliegt men
minder. De helft van de omzet komt van de
grote gewone vliegvelden de andere 50% van
de goedkopere regionale.. Dat begint te
knijpen er zijn veel klachten over in Brussel
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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 grote veranderingsgolf waarin we
zijn verzeild geraakt.

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.
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 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

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.
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beschermer van
monopolies..

bestaande

ouderwetse

Renault Espace: drinkt 3,7 liter op 100 km
en als lease-auto kost ie maar 190 euro
tax. De Renault Megane zit in de groep
met de Peugeot 308 en de VW Golf. Er is
nu ook een hybride megane: 4 cyl.
Turbodiesel en een electrische motor.
Toyota is de hybride kampioen met
benzine en electr. motoren. Zo’n 18%
minder brandstof weer en dus nu 3
liter/100 km. De diesel blijft nog de meest
geleverde ook in de bedrijfsauto’s. En de
e-auto krijgt 6300 euro subsidie. De Tesla
S 85D is kampioen autonomie met 528 km.
In september 2015 werden er 2270 eauto’s verkocht in Frankrijk ca !% van het
totaal. Dus ca 15.000 per jaar en dat is
+48%. Renault Zoe, Nissan Leaf, Peugeot
ion en Tesla S zijn de toppers.

PAS OP DAT APENTUIG!
Kipling was niet zachtzinnig in zijn boek
“Book of the jungle” wat de apen betreft. Hij
vond
ze
maar
een
onnozel
stel
spelletjesspelers… Dat is nu best veranderd
als er experts zeggen dat “Hoe meer ik van
apen weet hoe minder ik van mensen hou”.
De
moderne
observatietechnieken
veranderden de idee over apen en nu lijkt
Shakespear met zijn “Hamlet” meer gelijk te
krijgen over die wat maffe mensen. De Uni
van Princeton lieten heel wat weten recent in
Science
over
de
“apenwereld”.
Die
vertoonden in vele omstandigheden een zeer
coherent sociaal gedrag zag men in een
groep van 25 van hen in Kenya. Als de
machtigsten het eens worden is de cohesie
meteen hersteld en alle loopt weer smoothly.
De mannen vechten weinig om vrouwen en
vrouwen zijn redelijk vreedzaam onder
elkaar. En dat alles zonder een god of
zoiets… De empathie lijkt een grote rol te
spelen maar ook daar lijkt het gedrag op twee
pijlers te berusten. Individualisatie en
aanhankelijkheid aan de naaste. Men houdt
niet van sociale ongelijkheid, dictators, sexeonderscheid, etc. . Er valt bij hen iets te leren
dus, ook voor de naakte aap..

EDE REDDENDE ZONNEBLOEM?
Een grapje van ENCOLUTION uit
Oostenrijk dat verkocht wordt door EDF
ENR. Het is een bloem met 12 bladeren en
dat zijn 18 m2 zonnepanelen. Zo’n 5,8
meter hoog bewegend en weegt 990 kilo
en vlogt dus de zon. Het ding doet 2,31
Kwc en kan per jar 4000 Kwh pakken. Zo’n
40% meer dan gefixeerde zonnepanelen.
U moet voor deze tuinbloem 20.000 euro
neertellen. Welk een charmant idee!

Terug naar inhoud

LA DECONFITURE DE L’EPR
De factuur van Flamanville was 3,3 miljard
in 2006 en loopt nu op naar 10,5 miljard!
En de orders zijn dat niet minder: 1 in
Finland en 2 in China en dat was het…
Intussen is de markt zeer concurrerend
geworden en de lijst van centrales in
aanbouw is nu: 66 stuks.. Waarvan 25 in
China en 9 in Rusland: dus 50%. India
volgt met 6, de VS met 5, Z-Korea met 4
de Arab. Emiraten met 3 en dan komen er
nog 4 landen met 2 reactoren en 4 met nog
elk een.. Moody’s die het debakel precies
volgt laat weten dat elk jaar verdere
vertraging EDF tussen 0,5 en 1 miljard zal
kosten..

OLIE (energie), WATER
EDF EN DE POLITIEK
Segolene wilde zoals ook de lijn van Hollande
was terug met stroom uit kerncentrales. Van
75 naar 50% in 2025.. Maar dan roept de
EDF dat zij vanaf 2028 naar nieuwe EPR
NM’s willen en liefst met 30 à 40 stuks. De
wet zegt max. 63300 Mwatt nucleair en dat
zijn 38 EPR’s die per stuk 1650 MWatt doen.
Omdat het stroomverbruik blijft dalen (-1%
per jaar) komt dat wettelijke plafond in
gevaar. En als men in Frankrijk echt wil zal
kan dat in 2030 -40% worden… Ai, wat
gebeurt er nu weer..

NOORWEGEN DE E-KAMPIOEN

DE NIEUWE AUTOS
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Het olie-land van 5 miljoen inwoners pakt
96% van zijn electrische energie uit Hydro,
2%b uit molens en 2% thermisch. Maar zijn
consumptie per kop (álle energie ook oli etc.
dus) is: 48 megawatuur! En dat is iets minder
dan de VS (53) en Canada (69!). Duitsland
doet 31 en Frankrijk 28 = bijna de helft! En
dus bijna geen CO2.. voor electriciteits-productie. Men is daar ook kampioen van de
E-Auto nu (=25% wereldverkoop!) en het land
is zeer lang (2000 km) dus men reist veel
km’s.
Men
nam
vele
stimulerende
maatregelen tot E-Autogebruik en dat werkt
prima: belasting min, parkeren min, busbanen
mogen gebruiken.. en nu ook laadpalen op
de autowegen. Men stopt ook veel CO2 in de
grond hier men is wereldkampioen. En men
hergebruikt de uitstoot van fabrieken. Men
denkt dat tot 90% te kunnen opvoeren! Gas
wordt ook uit biomassa gewonnen en de bus
rijdt al op waterstof hier. En nu zijn drijvende
molens in gebruik genomen bij de
oileplatforms die zo zonder diesels kunnen
draaien. Wat men ook aan de engelsen en
andere wil verkopen. Ook aan Japan en de
VS dus en het geld om dat te ontwikkelen zit
in dat giga-oliegeld-fonds.. Ook gaat men
meer electriciteit aan de buren slijten met
name aan Zweden dat van kernenergie af wil.
Noorwegen een voorbeeldig olieland dat het
nu echt zoekt in schone energie (ook voor de
export!), e-transport en CO2 hergebruik en
CO2 onder de grond stoppen.. Een voorbeeld
voor vele pessimisten..

MET TRACKER MEER ZONNE-ENERGIE
De broertjes Welle van Optimum Tracker
installeren vanaf 2009 systemen die
zonnepanelen optimaal op de zon richten.
Ze bewezen dat de 20 MW die in 2014 in
de Cantal, Les Landes en de Gard werden
geïnstalleerd werden door hun 30% beter!
En dat viel op: nu maken ze 80% van hun
omzet al in het buitenland. De 15 miljoen
van nu gaan 45 worden omdat ze weer
860.000 panelen gaan optimaliseren. De
12 medewerkers van nu zullen er 40 zijn in
2016.
Optimum Tracker zorgt er voor vanaf het
ochtendgloren tot de zonsondergang uw
paneeltjes goed staan en 25-30% meer
produceren. Hun patent doet het prima en
is eenvoudig en effectief. Het kan op elk
type terrein en heeft een krachtig
programma dat ook op afstand besturen
kan. Men werkt in Frankrijk n opende een
kantoor in San Digo, in Santiago (Chili), in
Z-Afrika (Johannesburg) en in Mexico. Nu
staan ook Egypte en Tunesie op het
programma en ze zijn bijna nr. 3 in de
wereldtop. Dit alles in 6 jaar..
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. De schaliebusiness levert
hier 1200 dollar per Amerikaan per jaar op.
Enkel de staat NY is nog voorzichtig met
dat fracking…

OPLADEN OP DE AUTOWEG
In het UK loopt nu een offerte-aanvraag van
het ministerie om een stuk autoweg te maken
met “batterij-opladen voor e-auto’s”: door
inductie dus.. Highways Engeland denkt dat
het een succes zal worden. Het magnetische
veld komt uit het wegoppervlak en onder de
auto’s moeten er antennes zitten die aan de
batterij zijn geknoopt. De beide bobines
zenden elkaar stroom toe onder het er
overheen rijden.. Elke 10 meter een bobine in
de weg dus en hup u bent weer geladen. Het
kost 23 miljoen euro per km dat via tol
heffen terug kan komen.. Hoezo laden is
lastig?

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
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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.

homohuwelijk, transhumanisme en vrije
canabis.. Hun club Sens commun
onderhoudt warme banden met Bruno Le
Maire van Les Republicains en ook
Charles Beigbeder is een “proche”. En ook
Avant-garde van Charles Millon, Ichtus en
de kring Alethia van abbé Grosjean zijn
sympha’s van deze partij.
DE PAUS LIJKT GOED BEZIG?
De paus doet weinig aan directe politiek,
maar spreekt duidelijk over de vele
wreedheden en toont ons het ontstane
vacuüm. En doet dat goed met een
moderne kijk op de dingen en brengt de
boodschap zelf rond. In Cuba, in
Philadelphia en in de VN in NY. Hij
fulmineert niet tegen de wereld maar toont
de problemen. Zoals hij dat ook deed in
zijn encycliek Laudato si, die gaat over
respect voor de natuur. In het westen sterft
de kerk uit maar elders loopt het wat
anders. De invloed is tanende maar toch
duidelijk aanwezig. Voor de vele die troost
zoeken in de verwarde en geweldadige
wereld van nu. Dus toont hij een
begrijpende kerk die zich drager weet van
een beschaving. En hij is in dit opzicht
vooralsnog een uitzondering..

ENERGIE UIT DE “HOULE”.
Australie heeft veel kust en wil nu ferm
instappen in de winning van energie uit de
eb-vloedgang en de wisselbewegingen van
de aanrollende zee. Drie grote bollen/boeien
van 11 meter diameter onder water gaan
heen en weer met de waterstroming en zij
pompen zo water naar een turbine op de kust
die van de waterdruk gaat draaien. Dat lukt
1700 uur zonder ophouden en nu wil
Carnegie deze techno gaan toepassen voor
de vele kleine eilanden zonder genoeg
schone energie..

Terug naar inhoud

DE PROTESTANTEN VAN TURKIJE
Het is een kleine minderheid die echter
groeit.. Hier is van geloof veranderen niet
strafbaar. Maar nu ontvangen dominee’s
daar dreigende SMS-jes die wijzen op
sourate 33 uit de Koran: “De maudits zullen
gevangen worden en gedood, waar ze ook
zijn”. En er wordt toegevoegd: Het moment
van uw onthoofding is nabij”. IS is nu ook
daar aktief om dit privilege afgeschaft te
krijgen..

RELIGIES
DE KATHOLIEKE ULTRA’S IN FRANKRIJK.
Zij organiseerden La Manif pour tous en dat
werd een succes. Nu zoeken ze meer power
met hun “liberale+conservatieve weg”. D
linkse katho’s zijn stil en ze voelen zich
verraden door de PS, hun politieke
homeland.
De
rechtse
zijn
tegen

RELIGIES, RIJKDOM EN GELD
De paus maakt zijn reizen en laat dan af
en toe een ook wat negatief geluid horen
over “markt en onderneming”. Zie wat hij
zei over Wallstreet en in het Amerikaanse
Congress.
Want
vele
katholieke
amerikanen van latijnse komaf zijn hier de
armen en zij groeien in aantal en
betekenis. Zo speelt de religie hier ook een
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flinke wat stille rol in de a.s. verkiezingen.. En
daarom zei ook senator Rick Santorum dat
“de kerk zich al te vaak vergiste in haar
oordeel over de wetenschappen”.. Wat niet
valt te ontkennen.
Rijke katho’s zijn
geprikkeld en dreigden ook de pedofilieschandalen op te rakelen.. Dus veel rechtse
amerikanen vonden dat de paus buiten zijn
rol ging met zijn kritieken op geld en markten.
En dat vinden de franse patrons ook al zijn er
ook die de laatste encycliek Laudato
positiever zien. Want die wil ook graag een
moreel mooi gedrag binnen ondernemingen..
En daarbij speelt de enorme corruptie en
armoede in zijn land Argentinië zeker ook een
rol.
Vele
amerikanen zagen ook weer die kloof in
economische visie tussen de protestanten en
joden enerzijds en de katholieken anderzijds
in de VS. Standard en Poor lanceerde ook de
“Catholic values index” net voor de komst van
de paus en die gaat vooral over islamfinance
oftewel hallalbanking.
Na het wegebben van het Romeinse recht
met de invasies van de barbaren ging paus
Johannes XXII op een idee over van het
“absolute eigendom”. Joden en moslims
hangen de idee aan van de fructus (het
vruchtbare) van het kapitaal=eigendom maar
niet het “abusis” (=het misbruik). Zij waren
tegen dat nieuwe absolute eigendomsidee.
Wat een kind is van het christendom..
Maar alle drie de religies hebben een
achterdocht mbt het geld: “de mooie dienaar
maar ook die slechte meester”. De
boeddhisten zijn wantrouwend over het geld
en de chinezen zien het als een zegen van
hun voorvaderen. Mohammed was zelf
koopman maar de moslims willen precieze
regels over geldgebruik. Immers Allah is de
echte eigenaar van alles voor hen.. Daarom
is ook de rente daar verboden, waar joden en
katholieken niets kwaads in zien. Edouard
Tétreau acht een nieuw soort van Bretton
Woods nodig nu. De staten moeten zich
verzetten
tegen
fiscale
paradijzen,
kinderarbeid, te hoge beloningen en moeten
arbeid belonen en die niet kraken door
machines. Denk ook aan die een
gezamenlijke ethische charta die ene Bernard
Esambert voorstelde als lid van het Abraham

Instituut. Kortom het debat over de religie
in de economie is een eeuwig debat..

Terug naar inhoud
AFRIKA
AFRIKA EN PARIJS
Parijs doet in Afrika zijn uiterste best om de
economische relaties te boosten. De export
moet naar 15 miljard en dat vooral via
Zuid-Afrika ( nu 1,9 miljard), Nigeria (1,5
miljard), Ivoorkust (1 miljard), Angola ( 780
miljoen) en Togo met 730 miljoen. De
directie Afrika op de Quai d’Orsay draait
warm want het franse aandeel zakte terug
van 23% naar 12% nu.. Sarkozy was
begonnen en Hollande gaat nu ook dat
pad. De reaalpolitiek wint om ook Hollande
nog een verkiezingskans te geven in 2017..
Le Drian van Defensie doet de lastige
mannen als Bongo en Kabila. Want ook die
moeten aangehaakt blijven nu. Afrika moet
La France redden..
GEVAARLIJK SUBSAHARA-AFRIKA
Daar is een bevolkingsexplosie gaande à
la die ooit in Afghanistan bij de taliban. Zo
kwam ene Serge Michailof (Fr) via
opdrachten van Wereldbank en Iris (Inst.
Int. Relaties Frankrijk) tot het doen van
onderzoek en schrijven van zijn boek
Africanistan (uitg. Fayard). Deze regio die
spectaculair zal groeien nog zeker 30 jaar
lang zal nooit kunnen voldoen aan de
vraag naar werk en opleiding… Deze regio
van 4 landen gaat van nu tot 2035 naar
130 miljoen, in 2050 naar 190 miljoen en
dat is dus “maal drie!”. Net als eerder
Afghanistan ook met 3,5% bev. Groei
jaarlijks. Dus in 20 jaar verdubbeling van
de bevolking.. De jongeren kunnen enkel
zich bij rebelen aansluiten of ook in de
drugs etc. business gaan “werken”. Exact
zoals gebeurde in Afghanistan. En ook
vandaar vluchten er nu vele naar de EU.
En ze zijn snel overrijp voor het radicale zie
Boko Haram en elders.. En daar beginnen
we nu iets van te snappen. Zeker als we
die zwakke staat in Afghanistan zien waar
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we vertrokken.. En de taliban weer gaan
overnemen.
Als dat ook hier gebeurt is Frankrijk in de
eerste schootslinies. Mali is nu al een linke
plek en zie hoe het de fransen daar
(=Nederland!) vergaat. En hoe rijp men zo zal
worden voor de radicale islam is nu wel
duidelijk. En de aarzeling van de huidige
president Touré doet denken aan de
werkwijze van ene Karzaï in Afghanistan. Er
groeit een immense dreiging in deze
afrikaanse regio die een veelvoud lijkt van die
in het MO nu..

sinds 2011. En men ziet dit opspringen met
de nieuwe baterijen die komen. Nissan
betaalt ook 70% van de electrificatiefactuur. N. is ook de topper voor de
benzinemotoren waarop 75% loopt en
Renault is de dieselboy in Europa. Renault
was enkel achter op N. voor de kleine
goedkope auto’s. Maar dat wordt nu
Datsun.. N. is ook sterk op de aziatische
markt en in Noord-Amerika en ook al in
China. Renault zie je daar nauwelijks. En
de fabriek die het in China gaat openen is
qua ontwerp van Nissan.. Goshn wil dat
Nissan sterker staat in de combinatie en
Macron wil dat Renault sterk blijft.. En dat
de integratie van beide sterker wordt… en
waarom geen echte fusie? Ai dat werd
ruzie en helaas zijn de twee onafscheidelijk
omdat de synergie minstens 4 miljard
bedraagt. De franse auto verliest ook aan
terrein dus..

BOKO HARAM IS ONTEMBAAR
Buhari werd president omdat hij beloofde
deze groep te stoppen maar dat lukt niet
ondanks de arrestatie van vele kopstukken.
Er werden wel diverse incidenten tijdig
ontdekt in Lagos. Maar de groep die nu heet:
“De islamitische staat in West-Afrika” blijkt
zeer actief. Tsjaad moest te hulp komen in nu
gaat ook de multinationale interventiemacht
(MNJTF) aan het werk met 8700 man in NONigeria. Boko Haram heeft al 15.000 doden
op zijn geweten en 1,5 miljoen vluchtelingen.
De 500 dagen van de 219 verdwenen
meisjes zijn ook al voorbij.

GEUBERISEERDE BRILLEN
De wet Hamon van van 1,5 jaar geleden
beoogde ook de brillenprijs te laten zakken
en daarmee kwam die op 384 voor bril met
gewone glazen en 589 euro voor een met
focusglazen. Dat was -10 euro voor soort
een en -80 euro voor soort twee… De
verzekeraar zette maxima op 150 euro
voor het montuur en 80-380 euro per glas..
Wat de opticien gem. 375 euro aan marge
opleverde. Ook moesten de oogartsen de
pupillenafstand opmeten… Maar nu komt
Lunettes op de markt van Paul Morlet
geholpen door Niel van Free… Die gaan
nu brillen verkopen voor 10 euro en
progressieve glazen voor 30 euro…
Meteen verkocht men dagelijks 250 paar
per dag in Parijs en dat is 1% van de
markt! In Lyon is er nu ook een winkel en
ze kpomen overal in grote steden.. Hun
glazen komen net als die van Essilor uit
een chinese fabriek dus zit het verschil
vooral in de… marges van de opticiens.
Die mooie marges van 275 euro per bril:
c’est passé…

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
STAATSRUZIE OVER NISSAN-RENAULT
De japanse managers zijn kregelig omdat
hun zeggenschap in deze combinatie “niet
meer gelijk loopt met de economische
realiteit”. Nissan heeft nu 15% aandeel in
Renault en Renault heeft 43,4% in Nissan..
En de franse staat pakte 19,7% van Renault..
En 23,2% stemrecht en Nissan heeft in
Renault 0% stemrecht.. Nissan loopt prima
en heeft de indruk dat het nu Renault
financiert. En hun omzet is 2x die van de
fransen (44 tegen 22 miljard) en een marge
van 3% is ook Renault (gem. autobranche
6,6%). De winst van Renault komt voor 70%
van Nissan.. dus is ook de beurswaarde van
N. 41,8 miljard en Renault scoort 26,4.
Nissan is oo eerste waar het gaat om auto’s
met emissie 0: het verkocht 200.000 Leafs

DE PARADOX VAN DE BREXIT
Nog kort geleden leek een Brexit
ondenkbaar nu zijn er mensen die het nee
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op het referendum een meerderheid geven!
Maar het blijft een merkwaardige zaak omdat
de argumenten erg raar en tegenstrijdig zijn.
Te veel regels? Wel ook als het UK buiten
staat moet luisteren naar regels uit Brussel!
Meer soevereiniteit? Wel als je uitstapt dan
kun je niets meer beïnvloeden en moet je
afwachten wat buurman doet. Vrijer? Wel
maar ook zwakker want je bent niet meer
behorend tot de grootste markt ter wereld! En
speelbal van bijvoorbeeld ook.. de VS.
Minder immigratieproblemen? Nou net niet
want nu houdt Frankrijk de Calaisdeur dicht.
En dat zal buiten de EU veranderen.. En als
laatste: zo’n grote invloed als het UK had bij
het veranderen van het landbouwbeleid van
de EU zal nooit meer kunnen. En werd de EU
liberaler. En “dreigen met vertrek” is het
slechtste wat je kunt doen en waarschijnlijk
contra-productief. Ook al helpt het even het
interne debat met wat super-populisme. En
wat als de schotten ook hun congé nemen?
Wel dit alles weet Cameron dus zal hij nu
alles gaan doen opdat het UK er bij blijft..

PORTUGAL
STEMDE
OP
DE
BEZUINIGER
De portugezen zagen die griekse capriolen
en stemden opnieuw voor Passos Coelho
die hun fors aanpakte. Maar hij is nu wel
zijn absolute meerderheid kwijt. Zijn forse
bezuinigingen op salarissen, pensioenen
en uitkeringen, de verhogingen van
belastingen en langere arbeidsduur deden
hem niet verliezen. De oppositie van links
Antonio da Costa moest zijn verlies
erkennen. En de ww zakte van 17,5% in
2012 naar nu 12,4%; het tekort naar 3%
(was 11% in 2010) en de groei is nu 1,6%
(was -3,3% in 2012).. En een kwart van de
portugezen leeft onder de armoedegrens..
Het toont hoe verschillend landen reageren
en ook dat bezuinigingen weer blijken te
helpen: ze zijn nodig om te herstarten. Dat
weet eenieder die ooit bijna falliet ging
toch?
HET NIEUWE FRANSE LIBERALISME
Ze zijn overwegend jong en zeer actief op
internet. Ook in de Denk tanks en dicht bij
de werkgevers en “hun” politici. Ze
theoretiseren en discussiëren veel en zijn
levendig. Ook met veel belangstelling voor
wat in de VS nu gebeurt. En hun
bewegingen zijn geschakeerd als bij “50
tinten blauw”. Het economisch liberale
roept ook een cultureel conservatisme op..
Hoe kan het dat het liberale zo slecht ligt in
Frankrijk? In Frankrijk is de term “liberaal”
vooral economisch liberalisme en niet
zozeer politiek liberalisme. Met Zweden is
Frankrijk het land dat het individu zeer
centraal plaatst. Maar het was ook de staat
die de familie, de collectiviteiten en de
“intermediaire organisaties uit positie
bracht. De staat blijft het centrale punt van
de natie en rond haar verzamelen de
fransen zich. In de 80-er jaren kende het
liberalisme een korte opleving. Maar de
ontwikkeling van de markten, stelde de
sociale verwor-venheden in de waagschaal
en ook de soevereiniteit van de volkeren.
En zo kwam er een antiliberalisme op. De
fransen
blijven
economische
conservatieven die de staat en de sociale

ITALIË EN SPANJE
Het noorden van Italië zit nu op 95% van het
BNP van 2007; het zuiden op maar 85%! De
ww idem: noord op ca 100 (niveau 2007) en
zuid op 90%.. De zuidelijke economie kromp
twee keer meer dan de noordelijke. Maar het
gaat over de breedte nu wat beter. Ook al is
de armoede in zuid nu 12% die was ooit 6%.
Zo’n 700.000 mensen gingen weer eens van
zuid naar noord en dat zijn de besten.. Er
zullen er 4 miljoen gaan vertrekken in zuid in
de komende jaren. De haven van Napels zit
vast, de sporen zijn stuk en de autowegen in
slechte staat. Italië was eigenlijk altijd zo: net
als Duitsland met zijn oost en west.
Catalonië ging naar de referendumbus en de
nationalisten wonnen maar veel minder dan
verwacht. Maar ze laten niet los tot verdriet
van de businessmensen. En die “miljarden
die Madrid stelen zou” dat valt wel mee. De
nationalisten truckeren de sommetjes zeggen
sommige. En ze wijzen ook op de vele
voordelen van samen blijven. De regionale
pers en omroep speelden gevaarlijk eenzijdig
het spel der nationalisten maar meer dan
50% wil bij Spanje blijven..
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verworvenheden willen behouden. Maar die
ook willen overleven in de anglo-saksische
wereld en in het Europa van de vrije handel
en de vrije concurrentie. Daarover gaat het
debat en dat geeft spanningen en politieke
divergenties. En onenigheid over hoe
problemen moeten worden opgelost.
Hoe kan nu toch tegelijk dat echte liberalisme
nu een kans krijgen? Want dat botst met het
huidige economisme, het technocratische van
de elites waarop sommige linksen inzetten
die ten koste van alles hun wereld willen
bewaren. Ook al zou dit liberale nu ook een
opluchting kunnen zijn het brengt ook een
cultureel conservatisme mee. Met alle risico’s
van “een retour” die dat met zich brengt.
In Parijs vormt zich een soort van liberale
elite onder filosofen, economen, historici en
zakenbankiers. En er bestaat in de
arrondissementen 16 en 17 vooral en ook in
het 6e, 8e en 9e een dubbel dozijn aan café’s,
restaurants, instituten en zelfs op Père
Lachaise ( waar Jean-Baptiste Say ligt
begraven) een reeks van “pelgrimplaatsen en
clubs van liberale snit”. Ook zien we hun
gezichten meer en meer op TV en andere
media waar ze een liberaal en een uiterst
kritisch geluid over de huidige franse politiek
laten horen. Alain Madelin de liberale prof
zegt: “Dat nieuwe liberalisme komt precies op
tijd. Want we beleven geen crisis maar een
diepgaande verandering van de maatschappij”. En de econoom Psacal Salin voegt
toe: “ Liberale intello’s komen op en zijn
gefascineerd door het liberale model. En
denken dat het een antwoord is op de
systeemcrisis waarin we verkeren”. De Les
Republicains van Sarkozy moeten oppassen
om deze stroming nu niet in de kiem te
smoren in hun gelederen. Zoals ook ooit in de
UDF gebeurde…

nog mooier in Nord-Pas-de-Calais-Picardie
waar men 392 agents minder zou nodig
hebben bij een ziekteverzuim op het niveau
van Basse-Normandie..
Idem 335 in
Aubvergne-Rhone-Alpes, 288 in de PACA
en 199 in Languedoc-Roussillon-MidiPyrenees.
Aquitaine-Pitou-CharentesLimousin zou er 255 kunnen wegsturen..
Ifrap zag ook die extra-president delegué
die de oude regio moet “steunen”! En
vermoedt dat er extra-equipes kwamen om
de oude regio “beter met de nieuwe te
kunnen coördineren”.. Hoezo zuiniger dus?
DE FRANCOFONIE IS VEELBELOVEND
Het Congres in Parijs einde oktober toonde
de potentie van de francofonie met zijn nu
760 miljoen mensen nu waarvan 85% in
Afrika woont. En dat aantal springt weg.. Er
moet veel meer aan opleiding komen om
de jonge afrikanen thuis te houden. En er
zou vrij verkeer van mensen moeten
komen en soepele toegang voor personen
en bedrijven. De ondernemers aarzelen
nog al weten ze welk potentieel er zit.
Intssen doen vele fransen hun best alles te
promoten. Richard Attias voorop en ook
Fabius in eerste gelederen. Breton idem en
uit Afrika zijn het Sall (president Senegal),
Fokam (pres. Afribank Kameroen) en de
president van Madagascar. Het loopt nog
geen storm maar het beweegt steeds
meer… Africa coming!
SCHULDEN FRANCE-ALLEMAGNE: 0-10
In Duitsland staat in de grondwet dat er
geen budget met tekort mag zijn: de
gouden regel. Zo zijn de ziektekosten en
pensioenen qua saldo met 12 en 16 miljard
verlaagd door Berlijn. Terwijl de regelingen
verder quasi gelijk zijn in beide landen.. Al
in 1992 werd de pensioenleeftijd naar 65
gebracht. Die was 63 voor mannen en 60
voor de vrouwen.
In 2007 werd dat 67 jaar en de duur van de
premiebetaling werd 45 (was 43). Parijs
verhoogde de pensioenleeftijd in 2010 van
60 naar 62 en in 2013 werden er 43 jaar
premie gevraagd om 100% te krijgen.
Berlijn
verlaagde
ook
de

HET FRANSE ZIEKTEVERZUIM
Ifrap bestudeerde dat en zette elke nieuwe
regio naast die van Basse Normandie waar
per jaar 21 dagen ziekteverzuim worden
gescoord per “agent”. En dat leverde grote
verbazingen op! Ile-de-France zou in deze
vergelijking liefst 80.000 ziektedagen (van de
totaal 302.233) kunnen winnen. En dat zijn
liefst 350 “hele ambtenaren”.. Maar het is
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ouderdomspensioenen: sinds 1991 al met
10%. Het gem. pensioen van de 65+-ers is in
Fr. 1250 euro, in Duitsland 1071..
De verzekering geeft geen vergoeding voor
brillen en tandprotheses en er zijn veel eigen
risico’s voor consulten en medicamenten. De
locale ziekenhuizen onderhandelen met de
verzekeraars en die krijgen “straf” als ze hun
budget overschrijden. Zoals kredietlimieten
voor extra-operaties. Zij die het goed doen
krijgen +20%. Niets van dit alles in Frankrijk
waar de Rekenkamer vaststelt dat er heel
laat iets gebeurden en nu versneld iets moet
gebeuren..
Berlijn kent 0 saldo voor ziektekosten, Parijs
-12 miljard. Pensioenkassen: Berlijn +1
miljard en Parijs -5 miljard..

eigenlijk ook nogal contraire aan wat men
in het algemeen denkt.
ENGELSE OVERHEID SUPERDUUR
De locale overheden missen hun
staatssubsidies (-25%!) en verhogen dus
hun prijzen, en hoe! En er moet nog meer
gebeuren zegt Cameron. Dus ging het
ministerie van Biza daar voor visa
(immigranten) liefst 2141 pond vragen. De
kostprijs is: 600 pond. Dat moet 90 miljoen
opleveren en de europese onder hen
moeten nog eens 200 pond extra betalen:
National Health toeslag.. Het ministerie van
Justitie vraagt aan elke veroordeelde voor
kleine vergrijpen nu ook 150 pond
kostenvergoeding. Want hun budget zakte
met 34%. En voor hen die “onschuldig
pleitten” maar toch werden veroordeeld is
de toeslag liefst 520 pond. Echtscheiding
gaat van 410 naar 550 pond en zelfs dood
gaan werd 11% duurder. Ook 8 op de 10
locale overheden verhoogden hun tarieven.
Voor groenafval, voor parkeren en voor
ontspanning.

WAAR GROEIT NOU EIGENLIJK DAT FN?
De FN groeit in Frankrijk dat is duidelijk. Maar
waar zit dan die groei? In het recente boek:
Le pari du FN, is daarover veel te vinden. Op
een kleurenkaart van La France werd
ingekleurd waar de FN tussen 2002 en 2012
groeide of kromp. En dan valt zeer duidelijk
op dat de krimp (tot -6%) vooral zat in de
“grote dichtbevolkte agglomeraties en de
dynamische regio’s”. Dus zie je de groei
vooral in het noord-westen, breed rond de
Limousin en op Corsica. En rond Parijs, in het
oosten, om Lyon en in het Zuid-Oosten zit de
krimp. De FN “wordt verjaagd in de grote
steden en ook niet meer correlleert met de
katholieke regio’s wat wel vroeger het geval
was met extremer-rechts (tijd van Poujade
b.v.). Nu zijn de “fragiele gebieden” (index:
hoge jeud-ww, veel jongere zonder opleiding,
veel een-oudergezinnen, met veel lage
inkomens en met grote ink. verschillen) zijn
de FN-groeigebieden. Dus de “economisch
en sociale fragiele gebieden”, vooral het
Noord-Oosten en het Zuiden vallen op. Het
zijn ook die waar de immigratie daalt (!) en de
angst voor immigranten hoog is en vaak in de
grote vlakten. Waar men weinig samenwerkt,
de buren op afstand houdt en het “iedereen
voor zich” heerst. Dus als het hoger en
geaccidenteerder wordt is de FN minder
aanwezig. Een intrigerend beeld met veel
“voer voor socio- en psychogen” dus.. En

IJSBERG HUIZEN IN LONDEN
De rijken van Kensington en Chelsea
breiden hun huizen nu “ondergronds”uit en
betalen zo geen belasting op die
uitbredingen.
In 2001 werden
46
vergunningen afgegeven en nu zijn het er
450
geworden.
Want vaak mag er bovengronds niets aan
de historische huizen worden veranderd en
sinds de prijzen OG stegen is dit
onderkelderen zeer populair. Projecten van
5 miljoen tot 20 miljoen: jacuzzi’s, sauna’s,
biljardzalen, bioscoop, bowlings etc. …
Honderden m2 ’s onder huis en tuin bij
Madonna, Jude Law, Abramovitch deden
het ook al. Er is er een die een Olympisch
zembad liet aanleggen! En het zijn geen
krotachtige extensies: plafondhoogte van 4
meter kan in deze “basement business
boom”. Die de prijs van het huis
verdubbelt.. Maar deze projecten duren
soms 5 jaar en veroorzaken veel overlast
van vrachtauto’s, stof, trillingen etc. . En
soms is er ook schade bij de buren zoals
bij Stanger van Goldmann Sachs die 120
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muurscheuren telde en die 140 klachten liet
indienen. Dus nu slepen de rijken elkaar al
voor de rechter..

tegen TV” zoals een journalist schreef. Nu
ziet nog 49% het land als een “rijk
land”(was in 2005 65%) maar ziet ook 47%
het land als een grootmacht (dat was in
2005 35%).. Het BBP per inwoner ligt nu
weer op niveau 2009 ca 6500 dollar. Maar
het geweld tegen de interne tegenstanders
valt ook op en ook die verlaging van de
cultuuruitgaven. Omdat defensie veel meer
kost. De pensioenen zijn niet meer
geïndexeerd nu en de inflatie is 14% maar
de afgevaardigden verdienen dubbel zo
veel. Dat is de prent en de koers nu van
het land.

DE WISKUNDIGEN VAN LA FRANCE
Cedric Villani won de Fields Medal een grote
eer voor een wiskundige. Frankrijk staat op
plek 2 in de wereld direct na de VS: beide
landen wonnen 12 Field Medals (sinds 1945)
en lieten de russen, het UK en Japan ver
achter zich. Nu is wiskunde al betrokken bij
15% van het BBP, 9% van de jobs en 44%
van de nieuwe technologie. Parijs en
Princeton universiteiten zijn aan elkaar
gewaagd alsook IHess. En vele komen naar
hier om hun vak uit te oefenen of te studeren
uit vele landen ook. Het land van Descartes
staat
hoog
aangeschreven
op
wiskundegebied al doet IHess het met 6
miljoen en Princeton met 90 miljoen.. In de
financiële wereld, de verzekeringen, de
luchtvaart, weg- en waterbouw, modelbouw,
informatica, digitale beeldtechniek en de
economie is wiskunde zeer IN. De School of
Economics met zijn Nobelprijswinnaar is ook
goed hier toegepast op de economie. Franse
wiskundige zijn gevraagd en kunnen veel
verdienen overal. Hun traditie is excellent en
sinds lang. Maar deze plus dringt nu nog te
weinig diep binnen in de eigen industrie en de
innovatie daar. Al is men met lasers en
vloeibare kristallen die in elk beeldscherm
zitten zeer vooraanstaand. Maar de franse
industrie moet hier nog veel leren van die in
de VS, Japan, Korea en China..

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 Eurazië-unie
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 Hoog-Karabakh… Vooralsnog keerde
de rust er weer terug..

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
RUSLAND = DE TV TEGEN DE KOELKAST
BBP terug met 4%, nog 3 miljoen russen arm
(totaal nu 20 miljoen). Maar Poetinn is nog dé
grote patriot. Want vooral via de greep op de
TV is hij de held van: kalmeren van
Tsjettsjenië, strijd tegen het terrorisme én
Washington,
wegduwen
van
Georgië,
annexatie van de Krim en de Donbass en nu
is hij ook held in Syrië.. Er wordt een tragedie
opgevoerd: het belegerde Rusland door haar
vele vijanden… Maar het werd ook “koelkaste

SAAKACHVILI
VAN ODESSA
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WERD

GOUVERNEUR

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 douaneinkomsten 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
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.
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-VSambassadeur 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 TV-uitzending 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 EUers 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 politie-successen 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
de
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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..

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!
POETIN IS EEN SUPERSTRATEEG
Hij ging er weer ferm in nu in Syrië na de
Krim en O-OekraIne. Hij wil het regime
daar overeind houden, de regio van
Damascus verbonden laten met het
noorden en ook de syrische acties gaande
houden. P. wil alles doen om ook de
tsjetsjeense en kaukasische terroristen
tegen te houden en uit zijn isloment komen
natuurlijk. Ook die sancties wil hij weg want
het BNP is in Moskou op -4% gezakt.
Intussen gaat het IS voortreffelijk op al 5
plekken:
Irak
en
Syrië
(Bag
-dad en Damascus onder dreiging!), Libië
en Egypte en bok oharam in bv Nigeria e.o.
. Wat daar nu gebeurt is uniek sinds WOII
en lijkt op een kleine WOIII. De coalitie
bakt er maar weinig van enkel de koerden
vechten echt succesvol daar. De troepen
die Obama trainde en bewapende zijn al
bijna alle kapotgeschoten door IS nu..
Europa is het oneens, de turken spelen
dubbel spel en nu weer die immigranten.
En IS wordt door Iran wat geholpen tegen

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 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
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Al Qaida omdat dat soennietisch is. Zie dus
even duidelijk dat Poetin niet uit emotie
handelt maar uit rationeel eigen belang. En IS
is een groot gevaar en niet Assad. Dus moet
het anders. P. legt uit dat nu Assad moet
meedoen anders ontstaat er nog een vacuüm
in het MO maar er zijn bijwerkingen. Men
moet samen dezelfde vijanden bevechten,
niet Assad trachten te redden en coördineren.
Oekraine en het MO moeten nu “los gezien
worden” ook al is dat akelig voor de EU.
Assad zelf is nog maar de baas ten westen
vd lijn Damascus-Aleppo het echte niet zo
zanderige Syrië, hij laat IS de zandbak
eigenlijk gewoon. Vooralsnog. De vrije suriërs
die P. nu vooral bestrijdt zitten exact daar wat
duidelijk maakt dat het P. primair gaat om
Assad te redden en dat IS minder interessant
is. P. was in Duitsland (bij de KGB) toen de
muur viel, en verifieerde de chaostheorie in
Oekraine toen Ianoukovitch Kiev moest
verlaten. Hij was niks blij met Medvedev die
Libië liet aanpakken wat kadaffi de kop
kostte. P. is dus sterk anti-chaos en vindt het
prima het westen nog nerveuzer te maken in
Syrië zeker nu ook de immigranten er
kwamen. P. wil het westen duidelijk maken
dat ze zich niet met andere landen moeten
bemoeien dat is zijn orthodoxe boodschap
naast dat hij ook de christenen in Syrië wil
redden… Zo staat hij direct tegenover Obama
en de interne politieke toestand is zeer
bepalend
voor
wat
hij
buitenlands
onderneemt. En hij weet dat de russen niet
erg blij zijn met zijn syrisch avontuur. Dus
moet vooral ook Assad worden geprezen met
zijn koers om P. in te palmen.
Europa moet duidelijk flinker defensief
worden tegen IS en andere als P. . Want IS is
echt link en verdeelt ons en dat is eerder een
grote ramp geworden in de 20e eeuw..

particulieren. De wolven kwamen binnen
via kopen van laagwaardige aandelen.. En
roofden netjes via allerlei tussenbedrijven
de bank leeg naar een “offshore regio”.. De
dossiers werden gestolen uit het archief en
dit alles werd dus gedaan met hulp van
personen in de regering. De premier Jurie
Leanca moest dat bekennen in dec.
2014… En het bureau Kroll zou opdracht
krijgen voor een diepgaand onderzoek…
dat
nog
niet
loopt
nu
.
Dit land dat graag ook bij de EU wilde
komen zakte weg in grote corruptie en
chaos. De goedwillende verloren de greep.
Een naam van een schatrijke duikt steeds
op maar nooit in de pers of zelfs in
registers: Vladimir Plahotniuc is breed de
baas in het land weet men. Hij heet de
“marionettenspeler”.. De brave moldaviërs
protesteren als nooit tevoren.. Het IMF
wilde wel helpen en maakte een afspraak.
Op de dag dat men landde demissioneerde
de premier..
Maar er bleek ook dat
Roemenië wel 150 miljoen wilde lenen,
echter ook op ferme voorwaarden. Drie
andere banken staan nu ook op kiepen en
er wordt gefluisterd dat hier 20 miljard aan
russisch geld is wit gewassen. Een tweetal
politici roepen het volk op de regering
omver te werpen maar zij zijn ook uiterst
verdacht. En prorussisch en schatrijk..
Maar ze weten het volk te bespelen dat
weinig
begrijpt.
In Transnistrië dat zich afscheidde zijn
duizenden Russische soldaten en die
zouden wel eens een “overgang à la OostOekraïne” kunnen bespoedigen. En zo zou
ook Kiev een vreemde pro-russische
buurman kunnen oplopen aan “de andere
kant”. De geur van het Poetinisme is nu al
sterk in dit arme land. Aan de EU-grens..
De oude sovjetlanden met hun enorme
corruptie en zwakke politieke systeem zijn
een ware bedreiging voor het nette en
naïeve Europa.. Een situatie als in Mexico
en de VS maar dan ietsje anders..

MOLDAVIË MIST NU 1 MILJARD EURO..
Drie banken in dit straatarme land ontdekten
voor 1 miljard te zijn opgelicht. De 3,5 miljoen
mensen die per maand 200 euro verdienen
zijn geschokt. Hoe kon dit gebeuren in deze
ex-republiek buur van Roemenië en
Oekraïne? Men deed het via een bijna failliet
van de banken.. men liet ze wegkwijnen en
opende toen het aandelenbezit voor

OOST-AZIË
VLIEGEN VIA SINGAPOER: DOEN

40

Er komen jaarlijks 54 miljoen passagiers aan
en dat komt mede door de prachtige expo’s
en attracties daar. Vele tuinachtige attracties
waaraan continu 400 tuinlieden werken:
prachtig amusement. Daarvoor kreeg het
vliegveld Changi al vele prijzen. En dat blijft
want… de stadsstaat mikt op 130 miljoen
passagiers in 2020.. (x 2,5!). Overal WIFI
overal laadpunten voor apparatuur, grote
zwembaden, hotelkamers voor 6 uur, vele
bioscopen en playstation plekken. Hier zijn
30% van de passagiers in transit en ze
kunnen een gratis (!) stadstour maken van 2
uur. En shoppen kan hier in 350 winkels en
je krijgt een aankoopbon van 40 dollar wat
allemaal leidt tot 2 miljard omzet op het
vliegveld. Maar AirAsia wil nu naar Kuala
Lumpur en Qantas via Dubai: dus men zakte
3%.. Mede omdat China minder reizigers
opleverde.
China gaat 100 vliegvelden bouwen van nu
tot 2027 waarmee 80 miljoen passagiers zijn
gemoeid. En ook de Golfstaten doen stevig
me”: Oman doet de terminal open van 12
miljoen nu. Qatar doet 50 miljoen en Abou
Dhabi nog eens 80 miljoen. Zij willen met 29
miljard het grootste vliegveld ever bouwen
nu. Voor 200 miljoen passagiers in 2050…
Dus moet Changi die nu nr. 16 op de lijst is er
weer tegen aan.. met weer 1,3 miljard op
naar 82 miljoen. En dan hop naar 120
miljoen.. En er komt een gigantisch nieuw
winkelcentrum met een giga-zwembad
(diameter 146 m) met als circulatiesysteem
een grote overloop die in het midden een
enorme douche in de lucht toont. Waaruit een
enorme hoeveelheid water naar beneden
komt. Uit een.. glazen koepeldak.. Het heet
JEWEL. Zo hopen ze in de race te blijven..

smartphone hebben. In de betere winkels
kun je zelfs zonder touch betalen met je
kaart: die niet iedereen heeft. Ook bij de
peperdure drankwinkel met Amerikaanse
boozz en de dure restaurants. De taxi’s
zijn van de 5 staatsbedrijven en hebben elk
ca 1500 auto’s op de weg. Voor de 70e
verjaardag van dit land werd een hele wijk
opgetrokken
met
veel
dure
appartementgebouwen aan de Boulevard
van de Wetenschappen. Het lijkt op
Moskou en Peking en er wonen bobo’s in
Die allemaal niet weten wat hun gebeuren
gaat áls het regiem ooit zou omvallen.. In
het land zijn nu 3 miljoen mobieltjes en er
zijn ook (zegt men) zo ‘n 300 niet –officiële
markten. Op 15 oktober werd de nieuwe
economische zone ingewijd in de chinese
stad Dangdong waarlangs 70% van de
handel tussen beide landen loopt. Volgens
hun Centrale Bank is de groei 1% en
vooral in de dienstensector. Dat zijn die
mobieltjes.. De VN was voor kort zeer
ongerust over de gevolgen van een grote
droogte. Volgens het World Food Program
heeft hier 2/3 niet genoeg te eten. En de
straatverlichting is dun en valt vaak uit. De
atoomproeven duurden tot 2013 en er
werden best veel raketten weg geschoten.
En volgens geheime rapporten zijn er veel
misdaden door de staat die met die van de
nazi’s vergelijkbaar kunnen zijn. In
augustus schoot men nog eens op de ZKoreaanse buren en in april was er weer
familie-ontmoeting N-Z. Er was in
november een conferentie over het land:
China, Japan en Z-Korea namen deel.
Hollande sprak er ook even. Kim nam
alleen op een immense tribune een
massaal defilé af bij de 70-jarige
verjaardag. Waar ook het onoverwinnelijke
leger voorbij trok. Even verder stond een
lid van de chines PC als enige
buitenlander. Geen Cubaan of rus meer
want het land heeft geen vrienden meer. Al
waren er ook wat leden van de Juche een
onduidelijke internationale vriendschaps
vereniging te zien..

N-KOREA: RAKETTEN EN MOBIELTJES
Er is niet echt veel in detail bekend van dit
zeer aparte land. Waar in Staatswinkel no 1
uit 1982 hun CD’s kopen van de
vrouwengroep Morangban. Ook al een
staatsbedrijfje.. Met een modern sausje maar
ook belerend in zijn teksten. Hun topper gaat
uiteraard over Kim-Jong-un die vanaf 1941
regeerde hier. De vrouw van zijn zoon beslist
nu over de mode voor de dames die als ze
echt wat kunnen kopen ook allemaal een

JAPAN’S ABENOMICS ZIJN VOORBIJ
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Drie jaar gelden kwam Abe aan de macht en
beloofde rigoreuze hervormingen die het land
deden wakker schrikken. En de Japanse
Nationale Bank draaide de geldkraan vol
open..
en deed de zaak niet weinig
oppeppen.
De
maatregelen
werden
grotendeels niet uitgevoerd maar er kwam
weer schwung in de politieke tent. Het land
kwam eindelijk uit zijn deflatie na jaren.. De
groei zit weer op +1%... Maar de salarissen
daalden met 4% terwijl de prijzen klommen
met 11% voor het voedsel bijvoorbeeld.
Electra + gas: +22% . Dus de koopkracht
daalde.. En de ambitieuze hervormingen ook
op de arbeidsmarkt, bleven uit. De
superbescherming bleef en de positie van de
vrouw op de arbeidsmarkt veranderde niet.
Enkel de rijkere profiteerden vooral van de
lager yen. Hogere beurzen en meer export
maar ook een nog hogere staatsschuld. De
begroting schoot door de grens van
1.000.000 miljard yen.. Het lijkt op de jaren
30 zegt men daar. En nu zijn de topics: weer
een leger en deelname aan militaire acties..

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
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..

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 21 e 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,

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE VS IS KAMPIOEN EN GAAT NIET
TEN ONDER
Zie de VS nu:
De groei danst nu al 4 jaar tussen 1 en 4%,
voor 2016 wordt 3% verwacht. Spanje zit
op 2,5, UK op 2,2 , Canada op 2,1 en
Duitsland op 1,7%. Frankrijk denkt aan 1,5
en Japan aan 1,2.. De ww zit op 5,5% van
de actieve bevolking lager dan in 2008. En
de autoverkoop ging in 5 jaar van 10 naar
16,5 miljoen hoogste niveau sinds 2007!
De VS alleen doen nu ¼ van de wereld
BBP (18100 van de 74550 miljard), China
doet 15% (11.210) en Duitsland (3410)
4,5%.. En het investeringsniveau is ook
prima:
consumptie
terug
en
concurrentiekracht in orde..
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De Fed weet niet meer goed wat en hoe met
de rentevoet: De VS op zich dat zou een plus
vragen maar nu zakte China in..
En Duitsland levert steeds meer werktuigmachines aan de VS: want zij begrijpen
elkaar.
Joseph Nye is een ware VS-fan. En hij
maakte een indrukwekkende analyse!
Deze prof en adviseur van vele regeringen
weet waarover hij spreekt en schrijft. En hij is
ook de architect van de Amerikaanse “soft
power filosofie”. En schreef nu het boek: “
Zien we nu het einde van de VS?”. Nee, zegt
hij, tot minstens 2040 kan er niemand aan de
VS tippen..
In de VS waren er altijd ook belangrijke
mensen
bang
voor
de
ondergang.
DePilgrimfathers zelfs. En Charles Dickens
schreef dat de amerikanen daar voortdurend
bang voor waren. Zoals bij het lanceren van
de Spoetnik door de URSS en de stterke
opkomst van Japan en dus nu weer met
China. Maar het is bepaald niet het romeinse
Rijk dat aan zijn interne conflicten en zijn
tanende productiviteit onder ging! Deze
“absolute neergang” daar is bij de VS geen
sprake
van.
Demografisch
op
peil,
technologisch
vooraan,
grote
prima
universiteiten en vele patenten tonen het.. Is
het dan een “relatieve neergang”? Maar welk
land bedreigt hun dan nu echt? China remt
af, Rusland zakt in en India en Brazilië blijven
nog ver achter.
Dus is die “ Amerikaanse Eeuw” nog lang niet
ten einde. Die in 1941 begon toen het
isolationisme werd verlaten en men in WOII
stapte. En ook al konden ook zij die overval
op Hongarije niet verhinderen: er blijven
grenzen aan de macht..
China komt sterk op. Maar de VS is militair 4x
sterker en China doet jaarlijks 10% op haar
defensie. Heeft ook maar een vliegdekschip
en de VS hebben er 48.. Nu bezuinigt het op
Defensie: 300.000 soldaten minder en ook
minder technologische vooruitgang in het
militaire..
Ook al doet Peking nu ook aan “Soft Power”
en spreidt zijn cultuur sterk uit. Het heeft te
veel locale strijdpunten met India, Japan en
Vietnam. Soft power lukt niet als je ruziet met
je buren. Het is ook een autoritair regiem

waarin de gemeenschap niet echt kan
meedoen. Zie Ai Weiwei en Liu Xiabo
(Nobelprijs) die worden gehinderd. En een
China-instituut oprichten in Manilla doet
niks als je ook de maleise vissers wegjaagt
bij de Spratley Eilanden.
Natuurlijk: China is 4 keer de VS en toont
hoge groei. En kwam verbazend snel uit
die diepe armoede. Maar de groei is nu ca
3 a 4% en niet meer 7 en dat zal tot 2040
zo blijven. En ook al wordt het de grootste
het zal niet zomaar de ook de “knapste
worden”. En ook de VS niet voorbij gaan in
BBP per kop… Want 50 van de 500
mulltinationals zijn amerikaans, en 19 van
de 25 grote merken ook. Zal het ooit
zonder die import van technologie kunnen
en zelf leading worden? En zal zijn
demografie nu opkomen met het net pas
loslaten van de 1-kind politiek? Dat alles is
dus niet zo evident voorlopig..
Maar economisch de dikste is ook militair
de dikste en natuurlijk zal het wel dé grote
rivaal van de VS blijven. Zie ook zijn
achterblijven bij dat cyberterrorisme
bestrijden en de klimaatproblematiek..
Cihina heeft geen echte bedreiging nu
zoals Hitler en Stalin ooit waren voor de
VS. Die Koude Oorlog gaat het niet
worden. En de legitimiteit van hun PC
berust op hoge groei en zakt die in dan
moet Peking op de nationalistische tour
overgaan. Dat komt er mogelijk aan dus..
Dank zij vooral die immigratie ook zal de
VS tot zeker 2040 de topper blijven. Met
zijn 15 beste universiteiten (van de 20
totaal).
En
met
zijn
energetische
onafhankelijkheid. Die zal in 2020 een feit
worden..
Wordt de “nieuwe Amerikaanse eeuw”
anders? Wel hun aandeel in het wereldBBP zal terug gaan naar 18% (nu is het
22%). Maar we zien nu die gevaarlijke
groepen die geen land zijn. De hackers en
de terroristen die groot werden dank zei
het digitale en het internet. Daar zit het
antwoord op de vraag wie de machtigste
blijft: de VS of China!
De huidige primaries in de VS doen de
glorie van de VS geen goed. Nu lijkt het in
de VS een zootje maar dat is de retoriek
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vooral.. In de internationale politiek kwam na
die rare maximalisatie onder Bush de
retractie onder Obama. Er is nu sprake van
grote
voorzichtigheid
en
niet
van
isolationisme. En dat ziet van buiten wel wat
zwak uit. Dat wegzakkende Rusland is
levensgevaarlijk: het zit in een soort van
doodsstrijd. Dus zijn ie sancties zeer goed
nu. Dus nu speelt de vraag naar de juiste mix
van “hard en soft power”…
Wat er na 2040 komt weet niemand. De VS
zal nog meer moeten gaan samen werken
dan in grote kwesties. Als terrorisme,
financiële stabiliteit en klimaatproblemen. Nye
schreef ook toen Japan opkwam daarover
een geruststellend boek. En kreeg groot
gelijk! En nu hoopt hij dat hij ook gelijk heeft
met zijn huidige boek.
(Zie ook Le Point 2015. En diverse publicatie
van Nye, prof op Harvard).

zo werden de laatste plannen van Obama
om het kamp te sluiten weer onmogelijk
gemaakt. Een verkiezingsbelofte sneuvelt
opnieuw..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
BRAZILIË EN ARGENTINIË, AI!
De JO van 2016 zullen, net als die van
Athene, mogelijk nog een failliet van een
land veroorzaken.
Het Braziliaanse
wonder van Lula in de rij van de BRICS lijkt
nu onder Dilma Roussef ten einde te
lopen. De 7e economie ter wereld met
groeicijfers van 7% in 2010 zit in 2015 in
een recessie. Nu 3% de laagste sinds de
30-er jaren van de 20e eeuw. De inflatie is
9% en de ww 7,5% en de armoede wordt
groter. Tekort 9 resp. 4,5%
en
staatsschuld 70% van het BBP. Nu staat
het land te boek als “speculatieve
investering”en de real zakte in waarde tot
de helft. Het oliebedrijf Petrobas is van
alles hét symbool. Met zijn corruptie van
zeker 2 miljard euro die de Arbeiderspartij
inpikte. De interne consumptie ligt plat door
de schulden van gezinnen (+40% van het
BBP) en de export van grondstoffen lijdt
fors onder de recessie. Vooral omdat de
hoogtij in China voorbij lijkt en ook de
olieprijs
instortte.
Ook
het
pensioensysteem zakt nu in want een
vertrek met 54 is nog onmogelijker dan in
Griekenland.
Zeker
met
een
levensverwachting van 75 jaar.. Kortom:
Brazilié lijdt aan alle kwalen net als de
andere opkomende landen nu en het lukt
Dilma niet de ellende te verklaren uit de
laagconjunctuur. De productiviteitsstijging
is stuk en de arbeidskosten stegen met
150%! De investeringen zakten naar 18%
(India 31%) en de concurrentie is stuk
mede
door
een
overtrokken
protectionisme. Te veel publieke sector,
teveel sociale uitgaven, zwakke overheid
en een omvangrijke corruptie. En 10%
meer moorden ook..
Dilma is nog maar geliefd bij 8% en wordt
bedreigd met afzetting door haar rol in

DE REPUBLIKEINEN LIEPEN VAST
Er komen bijna gaan wetten meer door het
Amerikaanse
parlement,
benoemingen
worden geblokkeerd en de ene na de andere
lastige onderzoekscommissie wordt aan het
werk
gezet.
Dat
komt
door
de
“hyperpolarisatie
tussen
Repu’s
en
Democraten en dat bevalt 86% van de
amerikanen niet. En toen werd de ge,matigde
Boehner afgezet.. de speaker van Congress
nr. 3 van de VS. De ultraconservatieven
namen hem te grazen en zo’n 40-tal van hen
bepalen de besluitvorming bij de 247 repu’s.
En zo wordt de Kamer van 435 man
gedirigeerd. Het is nu ook een economisch
probleem vanwege dat schuldplafond van
18.100 miljard nu… Dat zou het land geheel
kunnen gaan blokkeren. Hierachter zitten de
gebroeders Koch die zijn gelieerd aan Paul
Ryan. Nu deze als speaker werd verkozen
zal die z.g. Freedom Caucus niet veel anders
worden. Want de Koch’s worden gedreven
door de wil van God..
DE REPUBLIKEINEN LIEPEN VAST.
GUANTANAMO

De laatste ruim 100 gevangenen kregen
opnieuw het verbod om naar de VS te
worden overgeplaatst. Door het Congress en
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Petrobas. Er lopen twee procedures nu tegen
haar. Haar tegenstander Aecio Neves ziet
zijn gelijk bevestigd en wijst op zijn
bezuinigingsprogramma van 2014. Dat doet
nu de minister Joaquim Levy ook maar en
Lula wordt nu zelfs in de Petrobas-affaire
genoemd. De politiek lijkt nu verlamd te zijn
en de toestand drukt zwaar op heel ZAmerika. Maar het blijft een groot land met
200 miljoen inwoners en een middenklasse
van 90 miljoen mensen. Met enorm veel
grondstoffen, de 4e exporteur op agrarisch
gebied en nr. 6 voor olie. En ook met een
redelijk gediversifieerde economie zie
Embraer en Vale en nog met 370 miljard
handelsreserves. De crisis is “self-made” en
men komt er niet uit samen met de
schuldigen. Dilma is in alle opzichten KO en
zal moeten vertrekken.

kalief Jazid, soenniet. En daarna gaat het
verder met het bekladden van SaoudiArabië en het prijzen van de leiders die in
Syrië Assad steunen. Gaat Iran nu weer
vrijer worden en zijn oude plek innemen?
Nadat er een akkoord kwam, met de 5+1
op 14 juli 2015, na zeer taaie
onderhandelingen?
Eindelijk na de economische rampen
aangericht door Amadinedjad van 2005 tot
2013? De beurs in Tegeran praat weer met
die van Istanbul en Londen en erb komen
vele handelsdelegaties langs en er worden
nu 136 miljard euros aan tegoeden
“ontdooid” bij buitenlandse banken.. En er
zijn veel geïnteresseerde investeerders uit
het buitenland .. Zal dat de gevolgen van
10 rampzalige jaren snel doen verdwijnen?
En tegenwicht bieden tegen de grote
veroudering van de bevolking en het lage
geboortecijfer (<2 kids per vrouw) en de
grote armoede (60% van de bevolking)?
Maar er zijn ook 400 miljoen consumenten:
de EU dat zijn er ruim 500 miljoen.. , een
nauwelijks ontgonnen toeristisch potentieel
en een grote diaspora die terug wil.
Waaronder niet weinige hoog opgeleide.
De chinezen trachten hun aandeel in de
olieproductie te behouden maar eind
november in Londen wordt onderhandeld
over nieuwe oliecontracten. Want men wil
de productie verdubbelen (tot 2,2 miljoen
barrels/dag) en dat vereist miljoenen
investeringen tot 2018. En in 2016 zijn er
nieuwe
verkiezingen:
Parlement
en
Assemblee van de Experts. En Lotus is
weer terug en verkocht al 6 van de
aangekomen 12 bolides.. Over een jaar is
100 haalbaar en dan zit Iran bij 121
topsites. De jongere rijken, erfgenamen en
prinsen, moeten +100% aan belasting
betalen maar die Lotus kost maar 10% van
hun horloge. De rijken leden niet echt
onder die buycotts. De juwelier Hadda ziet
mooie jaren komen met veel meer
personeel ook. In Teheran en elders
kwamen toch in de laatste 5 jaar 400 dure
shoppingmalls , 65 in Teheran. Want het
land lijkt een haven van stabiliteit nu als je
kijkt naar Jemen, Syrië en Irak. Hier is men
hyperland wat internet betreft en in 2

Ook in Argentinië lijkt de familie K(irchner)
aan zijn einde gekomen. Na 12 jaar Nestor
en 7 jaren Kristina. Mauricio Macri en Daniel
Scoti kloppen aan de poorten.. in de
verkiezingen. Op 22 november uitslag. Dan
moeten de aanhangers van Sergio Massa
kiezen voor een van de twee maar dat zal
lastig worden omdat er geen enkele
inhoudelijke overlap is. De inflatie zit op 25%,
de groei op 1% en de armoede trof al 26%
van de bevolking. Het land kan alleen beter
gaan na deze verwoestende avonturen met
de Kirchners die een faillissement lieten
gebeurden dat nog steeds niet over is.
Leerzaam voor hen die losjes praten over de
griekse situatie..

Terug naar inhoud
OCEANIË
Weinig schokkends te melden..

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
IRAN TERUG OP HET WERELDTONEEL
In de moskee voor de maaltijd hoor je het
recital van de imam Hossein, de martelaar.
Die in 680 na JC werd vermoord door de
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minuten ben je hier op VPN (private Network)
met een creditcard. De zedenpolitie let even
wat minder op niet goed gesluierde vrouwen
aan het stuur en er is veel klandestien gedoe
via gaten in het internet. Stille vrijheid dus.
Maar de revolutionaire rechtbanken zijn nog
actief en vele zijn veroordeeld en nog
opgesloten. k Hoe kijken de nieuwe
machthebbers in de rondte? Ze spotten met
de huurlingen die in Jemen de Houti’s
moeten temmen voor de saoudi’s. Ze zien de
onervaren saoudi’s van nu aan de hand lopen
van de VS. Hun jonge prinsen moeten zelf
gaan vechten tegen is, vinden ze.. Ze
rekenen op positiewissel in Parijs waar het
Assad betreft en wachten op de triangle
Rusland-Iran-France. Iran kent zijn buren op
zijn duimpje en weet dat IS veel gevaarlijker
is dan Assad. Iran is op gang gekomen en
maakte zich onmisbaar via Poetin. En het lijkt
op een gewonnen wedstrijd nu ook tussen de
saoudi’s de soennieten met het vermaledijde
soennische IS en winst voor Iran en zijn
sjiietische bondgenoten in Irak, Jemen en
vele andere landen in het MO. De VS en
Israël mogen ook wel oppassen: ze verloren
een belangrijke strategische zet op het
grotere bord... Iran lukte het om de
“sjiietische boog te versterken”: Van
Damascus (vol met zijn republikeinse garde),
via Libanon (Hezbollah) tot Bagdad (AlQodsbrigade=Iran op winst tegen IS)..
Daarom zette Obama nu toch maa wat
“Boots on the ground in Syrië”, want hij
verdwijnt daar nu langzaam van het toneel.

Alyatte heete en later Cresus. Toen waren
de munten uit een alliage van goud en
zilver dat overal te vinden was toen. Vooral
in de rivier de Pactole. Vandaar de franse
uitdrukking nu nog: “Toucher le pactole” (je
loon innen). Later sloeg ook Ceasar zijn
eigen munt met het opschrift: “Ceasar dict
perpetuo”.. De eerste franse koningen
hadden ook munten om het locale geld uit
te bannen. Saint Luois had “goed geld”
dus genoeg duurzaam metaal er in het
locale was vaak van nogal dubieus metaal.
In 1361 liet Jean le Bon weten: “ Wij alleen
en geen anderen in ons koninkrijk mogen
geld slaan, zoveel we willen en er een prijs
voor vaststellen”. En zijn opvolger Philips
de Schone werd later ook “de valsemunter”
genoemd. De econoom Friedrich Hayek
zei: “Het monopolie om geld uit te geven is
het
meest
gevaarlijke
(economisch
gesproken) dat de Staat zich ooit toeeigende”.
IS wachtte zich natuurlijk om papiergeld te
drukken: dat zou in no time niets waard
zijn. Dus houdt men het op munten waarin
nog metaalwaarde zit. In een video op het
internet beweert IS de sterkste valuta in de
wereld te hebben, en zegt dat zijn dinar nu
139 dollar waard is. Het is pikant dat ook zij
aan de dollar referen en ook zijn ze van de
prijs van goud en zilver op de Londense
dagmarkt
afhankelijk
vanwege
hun
gemengd muntgeld. Dus dat zich bevrijden
van die duivelse banken loopt niet echt
goed..

DE EIGEN VALUTA VAN IS..
IS slaat nu ook zijn eigen geld het zijn
munten. Net als in de tijden van de romeinen
en de Kruistochten. Is doet aan alles ook aan
zijn prestige opvijzelen en zijn symbolen
koesteren. Ze hebben ook een begroting,
verkeerswetten,
belastinginning
en
schoolboeken. En nu ook eigen geld “om de
strijden tegen de geldtyrannie elders”. Het is
de dinar of dirham die lijkt op de munten uit
het vroegere kalifaat.
Er staat ook op:
Islamitische Staat” op dit symbool van hun
nieuwe wereld. En er staat een grote
leeuwenkop op die lijkt op het geld uit KleinAzië uit de 6e eeuw voor JC van Lydië die

Tot 1914 was er de gouden standaard: de
nationale munt was afhankelijk van de
hoeveelheid goud in hun voorraad en de
goudprijs. En stond dus los van de
economische activiteit. Dat remde de
economische groei en stimuleerde de
inflatie. Maar de voorstanders wijzen er op
dat het ook de hoeveelheid geld in omloop
afremt en kan ook grote crises voorkomen.
De econoom Barry Eichengreen zegt: “Dat
houdt de staat gevangen met gouden
handboeien”.. De Gaulle wilde in 1965
naar de Gouden Standaard terug van wege
de hegemonie van de dollar. Hij zei: “Wij
preferen dat er geen enkel land leading is
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in de internationale geldstroom. Daarvan
moet de basis weer terug worden gelegd in
de waarde van het goud. Met zijn eeuwige
waarde die niet afhangt van een land maar
op zichzelf staat”. Daarin schuilt nu dus weer
de idee van Al-Baghdadi (IS), Nadine Morano
(LP) en Florian Phippot (FN)…

voor de lidstaten en dat zal nog gekrakeel
gaan opleveren. Erdogan maakte dus
razendsnel zijn wensenlijstje op: men wil
op de lijst van de “veilige landen” waardoor
de PKK-turken meteen naar Turkije terug
kunnen en natuurlijk snelle visaverkrijging
voor de turken waar Hollande even van
moest slikken. En men wil snel de
onderhandelingen
over
toetreding
herstarten en
ook die
veiligheids
bufferzone langs de noordgrens van Syrië.
Zodat Erdogan die koerden kan bedwingen
met hun neigingen tot de koerdische staat.
En dat zijn nu de beste coalitiegenoten van
ons in de strijd tegen IS… En de EU via
Brussel moest slikken en kon nauwelijks
iets eisen tegen die 30.000 passeurs in
Turkije die miljoenen verdienen aan de
vluchtelingensmokkel..
Maar eerst kwamen ook de turkse
verkiezingen op 1 november in het land
waar in de journalisten in het gevang zitten,
internetsites geblokkeerd zijn en vele
worden bedreigd. Of aangepakt door een
partijdige justitie.. Zoals Bulent Kenes baas
van de krant Today’s Zaman. Hij werd
beschuldigd van “belediging van het
staatshoofd” net als collega van Nokta die
ook even werd opgepakt voor hetzelfde. En
hij had een selfie gepubliceerd van
Erdogan met achter hem de doodskist van
een soldaat.. Zij zeggen dat Erdogan alles
zal doen om aan de macht te blijven en zijn
net verloren meerderheid die 13 jaar
duurde terug te winnen. Maar Zaman
waakt met steun van Gülen in de VS:
Erdogans aartsvijand. Die ook zorgde voor
publikaties van de corruptie in de familie
Erdogan en het tonen dat Erdogan
propaganda maakt met de Koran.. De
machtige zakengroep Koza Ipek die veel
TV-kanalen heeft werd ook al doorzocht
omdat ze “de terroristische Gülen
financieren zouden”. Ook de directeur van
het sociaal-democratische Cumhuriyet
Dündar, dat de stiekeme wapenleveranties
via de turkse geheime dienst voor Syrië
publiceerde, is nu in justitieel onderzoek
voor spionage. Ezgi Basaran van Radikal
en de mediagroep Dogan (kranten en TVzenders als Kanal D en CNN Türk) wordt

ZELFS DE SAOUDI’S BEZUINIGEN!
Ze pompten dapper door om de oliegelden
wat op peil te houden zelfs met een prijs van
40 dollar… En ondanks boze collega’s in de
OPEC. Maar hun budget vertoont nu een
tekort van bijna 20%! Want 90% van hun
geld is oliegeld en dat wreekt zich nu. De
olie- en gaslanden zien nu hoe die olieafhankelijkheid hun kilt bij een recessie! Wat
laat dus..
Men heeft nog veel in de
oliespaarpot staan maar daaruit werden al 80
miljard dollar besteed, maar er zitten niet
meer dan 650 miljard in.. Er worden nu al
infrastructuurprojecten uitgesteld en de
subsidies op de brandstof moeten omlaag..
Er komen nu ook nog te weinig banen bij en
zeker niet bij de overheid: dus moet er meer
bedrijfsleven komen. Daar moet je harder
werken en voor minder geld dan bij de
overheid.. En nu vliegen de vele immigranten
er massaal uit. Dus nog maar meer pompen?
Nee beter opleiden en niet alleen godsdienst
geven op de scholen, zegt iemand. De
economie moet gediversifieerd worden en
snel bijvoorbeeld de petrochemie. De realiteit
toont zich keihard en de saoudi’s schrokken..
DE DAGEN VAN TURKIJE ZIJN GEKOMEN!!
De turken zijn altijd al de handigsten
gebleken sinds Soeleiman de Grote die ook
al zijn positie tussen Westen en Oosten ook
ooit zo knap uitbuitte! En nu kwamen die 2
miljoen syrische vluchtelingen ook goed van
pas. De EU kon niet anders dan 3 miljard
beloven want het was totaal verrast en zag
die krachteloze worsteling van de grieken en
de italianen ook. Juncker zei dus dat: “We
samen moesten marcheren”. En Merkel ging
meteen in Ankara op bezoek want zij had er
ook al 1 miljoen. Erdogan vond die 3 miljard
een aalmoes hij wilde 7 miljard… Die centen
komen voor 1/3 uit Brussels budget de rest is
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beschuldigd van terroristische propaganda.
En recent trachtte een groep AKP-ers zijn
gebouwen te bestormen en hij moest zijn
ingang baricaderen. Men wilde zijn blad
Hurriyet te lijf gaan dat een foute tweet van
Erdogan uitploos.. Ene Ahmet Hakan van
CNN Türk werd voor zijn huis aangevallen en
raakte stevig gewond. Omdat hij de leiders
van de nieuwe koerdische partij HDP
interviewde die recent bijna 13% der
stemmen kreeg. Radikal interviewde ook de
aanhangers van IS in Turkije en berichtte
over de hardhandige politie in de lente van
2013. De politie helpt hen niet meer… Zij
wisten al langer van die aankomende grote
aanslag waaraan de turkse geheime dienst
niets deed.. Er zijn vele klachten bij justitie
tegen hen in onderzoek, nu al 230 stuks, voor
belediging van het staatshoofd. De groep
Dogan vecht al jaren tegen een claim van 5
miljard turkse ponden (1,6 miljard euro) die
ook banken, tankstations, hotels, etc. heeft.
En in vele steden helpt de burgemeester om
“foute bladen” op te ruimen door inzet van
gemeentepersoneel. Sites die toegang geven
tot niet-regeringskranren en TV werden
gesloten, en vele medewerkers werden
uitgescholden voor joden, Armeniërs en
homosexuelen. De documentaire van IZ TV
door Birgün “ Journalist zijn in Turkije” weet
ook alles af van staatsobstructie. Het is nu
erger dan ooit tevoren zegt men. Tot voor
kort werd er elke dag een krantenbezorger
van koerdische kranten gedood en er werden
een dozijn koerdische journalisten vastgezet.
Terroristen.. Ook buitenlandse toeristen zijn
de klos: de nederlandse werd recent ook
uitgezet. Internetblokkades aan de orde van
de dag en sociale sites zijn zeer in bij de
turken en ze kunnen van alles lezen.. Tot
tweets van de familieleden van Erdogan en
druk uit oefening op justitie toe. Het
constitutionele
Hof
verbood
al
vele
internetblokkades
zonder
resultaat.
Erdogan’s land staat al lang op 149 in de lijst
van “landen met vrije pers”. Die omvat er 180
in totaal.. En achteraan staan de ergste in
deze lijst van Reporters Zonder Grenzen..
Maar de turken zijn niet te remmen: er
kwamen in enkele jaren 100 universiteiten bij,
de AKp verliest terrein, en jongeren werden

expert
in
het
omzeilen
van
internetblocages. Maar Erdogan weet: hoe
meer onrust hoe meer AKP-stemmen. De
EU was zeer kritisch over al deze foute
zaken in Erdogan’s Turkije waar Brussel nu
ook de vervolgde journalisten lijkt te
“vergeten”. Tot groot genoegen van de
nieuwe sultan in zijn paleis van 100
kamers: vol kitsch in een neo-seldjoekische
stijl dat recent werd ingewijd.. En ook
daarover zwijgen de journalisten niet...
VUILNISREVOLTE IN LIBANON
Sinds mei 2014 is er onrust in dit land van
3 religies en de verdeeldheid in de regering
10 jaar nog na de moord op Hariri is
gebleven. Hun systeem met drie religieuze
posten in de regeringsopzet: president is
christe,
premier
is
soenniet
en
parlementsvoorzitter is sjiiet stat te
wankelen. Nu is de aanleiding een staking
van de vuilophaaldienst sinds maanden die
de ruziemakers niet krijgen opgelost. Dat
riep nu duizenden de straat op in een
massale anti-betoging tegen deze slapte..
Zeer link in dit kleine land van 4 miljoen
met 1 miljoen syrische vluchtelingen.. dat
geknepen ligt tussen Israël en Syrië. Dat
laatste land was zelfs lang de “tutor” met
Hezbollah in de hoofdrol. Nu gaf de
bevolking een ultimatum af..
KROMME ZAKEN IN EGYPTE
Sinds begin 2015 zouden er al 500
arrestaties zijn geweest waarbij mensen
worden opgepakt zonder aanklacht,
worden verhoord en soms weer vrijgelaten,
zonder explicatie. Of ze hebben iets
“bekend” en moeten voor de rechter
komen. Sommige zijn gewoon verdwenen
en niemand weet waar ze zijn en zelfs niet
of ze nog leven. Het zijn radicale mosloims,
maar ook linkse activisten en aanhangers
van de revolte tegen Moubarak. Alles in het
kader van de “terrorismebestrijding van
Sissi”. Advocaten vertellen nare verhalen
over mensen die opgepakt zijn en daarna
werden
gemarteld
in
de
militaire
gevangenis in Azouli enkele honderden
km’s van Cairo. Sommige zouden daar zijn
doodgemarteld.. Enkele die terugkwamen

48

en bekenden vertellen van de vreslijke dingen
die er gebeurden. De pijn, de bedreigingen
van hun families en het aanhoren van kreten
van gemartelde familieleden.. De story van
drie opgepakte jongeren is nu zeer bekend
omdat zij zeer actief waren als amateurjournalisten en ook terecht stonden in het
Aljazeera-proces. Ze kwamen op TV in een
video van het leger, waarin ze vele misdaden
bekenden.. en moeten nu weer voor de
rechter en in het gevang blijven intussen.
Advocaten zijn er zeker van dat het
verschijnen van de nieuwe minister van
Nationale Veiligheid de oorzaak is van veel
meer arrestaties nu. Die ook niet scheutig is
met beschuldigingen van “terrorisme”.
Ook buiten Egypte is hierover onrust: Kerry
liet al zijn bezorgdheid horen. Vele zeggen
dat deze vervolging zeer contra-productief
werkt en vrezen dat het de onrust zal doen
toenemen.

AMSTERDAM BOUWT EEN 3D-BRUG
MX3D gaat dat doen met twee grote 3Dprinters aan twee robotarmen die beide
printers steunen terwijl ze uit metaaldraad
de brug “printen”. Het gaat begin 2016
gebeuren over de gracht in Amsterdam..
NIEUW MICROSOFT TABLET
Met stylet om op het scherm te tikken en
een keyboard dat zelf ladend is, speiciaal
voor profs. 10 uur batterij, 700 gram,
magnetisch keyboard. Prijs 799 euro.. Met
veel pro-software.
AFRIKAANSE APPS
drie uit Kenya, een uit Malawi en uit Kongo,
uit Ghana en Nigeria ook elk een, idem uit
Senegal en Sierra Leone. Zo’n klein dozijn
voor
prijsinfo
van
prof.
Markten,
beroepsinfo, om te betalen, etc. Ook info
voor zwangere vrouwen en alles gaat ook
op de export. Afrika coming..

Terug naar inhoud

GEEN WIELRIJDER EN GEEN VOETGANGER
Je kunt nu op een of twee wielen rijden met
en zonder motortje. Met stepjes en
monowiel. In Frankrijk vallen ze buiten
categorieën voor zowel trottoir als de weg..
Maar op het trottoir “mag wel” tot nader
order. De volle steden met hun files varen
wel bij minder blik dat ook schoon rijdt. Er
moeten dus eerst vele ongevallen komen
voor de wetgever zal bewegen.. Dus doe
uw helmpje op! In Marseille zien we alles
en zelfs gendarmes met segways en… op
de stoep. Dus geen paniek.

TRENDS/TECHNOLOGIE
3D-PRINTER ACTIEF IN BAARMOEDER
Eeb foetus had een open ruggetje en dat
werd met een micro-3D-printer in de buik
gerepareerd. Dat leverde het LUMC in Leiden
ook 50.000 euro subsidie op. Want deze
ingreep spaart veel zorggeld. 3-D in uw buik:
goed voor u!
NIEUWE ROBOTS
De robot om mee te ping-pongen is er ook en
Omron in Kuoto is er trots op. En Toshiba
toonde de hostess-robot voor de OS van
2020. Mooie japanse van 30 jaar, in kimono,
die vele talen spreekt. Japan hét robotland,
met veel oudere en geen jongere is bij uitstek
“robotcountry”. Logisch toch?

EDITIONS VIA DRONES
Ed. Eyrolles gaat boeken per drone bij u
thuis bezorgen. In de tuin of op uw balcon
en het boek over “drones” kan u zo ook
bezorgd krijgen.

DE ETUI LAADT UW MOBIELTJE
Nikloa Labs in de VS heeft een prototype
waarvan de batterij 30% langer meegaat.
Omdat de etui van het mobieltje bijlaadt als er
wordt getelefoneerd. De etui zet dan de 4G
en wifi-golven om in stroom voor de batterij.
Dat noem je nou smart-phone!

DE NIEUWE KUNSTHUID
Ras Labs VS is er al ver mee: de plooibare
kunsthuid. Die met opnemers uw spieren
volgt en zich dan mee plooit… Nu droont
Spacelab daarboven al van robots aan
boord ipv mensen. Veel plooibaarder.
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MINISCANNER VERTELT U ALLES
U houdt hem voor een mango of uw borrdje
in het resto en via zijn scherpe lampje
infrarood ziet hij de moleculen die u wil gaan
eten! Consumer Physics uit Israël levert hem
nu al voor 219 euro. Een eerste versie SCIO
genaamd die u nu op uw smartphone veel
kan vertellen over uw voedsel..

TELESCOOP MET 3,3 GIGAPIXELS
De Large Synoptic Survey Telescope kijkt
naar onze hemel voor de komende 10 jaar
naar de vele sterren en hun bewegingen.
Meers sterren dan er aardbewoners zijn..
En dat doet deze met een camera die
pixelkampioen is..
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
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

DE OUDSTE BEKENDE ONTHOOFDING
Er werd een schedel gevonden in Lapa da
Santo Brazilië en die onderzocht het Max
Planck Instituut. En men ontdekte dat dit het
restant was van een onthoofdde mens 9000
jaar geleden. Lang voor IS etc. dus..
EEN CHIP IN UW TUMOR
Die is maar 2 mm lang en seint alles wat in
de tumor gebeurt aan de dokter. MIT strartte
ermee en dat voorkomt het nemen van
biopsies en IRM-scans. En de artsen kunnen
ook het medicijngebruik veel beter sturen..
Hoezo de technologie is geen zegen..
LEZEN VIA JE (DUIM)VINGERNAGEL
U kookt in de keuken en kunt het recept lezen
op uw tablet bestuurd via een vingerhoedje
op uw nagel… Waarop u ook even tikken
kunt met een andere vinger voor
andere/meer tekst. De bewegingen van uw
duim worden tot stuurbewegingen voor uw
tablet en er zit ook een mini-batterij in dit
stuurinstrumentje op uw duim...
DE SUPERFIETS IS ER..
Hij kost minstens 14.000 euro deze Tamboite
fiets. Stalen frame, zadl en kabels in
buffelleer, beuken (!) spatborden en weegt
maar 14 kilo. Mijn vouw-Dahon weegt 11
kilo.. De Lexus , Mercedes of Tesla onder de
fietsen.. is er eindelijk gaan nu die rijken ook
fietsen.
HET HORLOGE ALS TELEFOON
Samsung Gear S2 wil concurreren met Apple
Watch net als Huawei, Motorola, Asus en
Archos. Voor de tijd maar ook om te sms-en
en te mailen. En binnenkort kan er ook een
SIM-kaart in om te bellen. Wat in de VS, het
UK en Z-Korea al kan..
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betaalsysteem zonder contact. Hackers
vertellen dat ze recent een Arduino card
hebben gehackt met een RFD-detector.. 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..

beeld als je een veranderingspunt bereikt.
Voor 300 euro bent u weer in..
HERGEBRUIK RAKETMOTOR
Airbus maakt ze een tweede rakettrap
waarbij brandstoftank en motor zijn
gescheiden. Om de motor te kunnen laten
landen en te hergebruiken tot mogelijk 12
keer toe. 30% besparen op de kosten van
de tweede trap dus.. Adeline heet het
project dat in 2025 resultaat zal opleveren.
Voor de Ariane 6 het paradepaardje. En
men denkt verder: je kunt die motor ook
parkeren in orbit en hem zo als “sleepboot”
gebruiken om karweien uit te voeren.
Airbus gaat ruimtelijk..
BETERE DUIKBOTEN
De nieuwe wordt 100 meter lang en weegt
4700 ton en DCNS (Fr.) gaat die maken
onder de naam SMX-OCEAN. Je kunt veel
zaken vastkoppelen aan de buitenkant:
een waterstofmotor om nog langer weg te
kunnen blijven, of drones of andere
wapens vervoeren in hun containers.. In
10 jaar zijn er wereldwijd wel 80 te slijten
om de bestaande te vervangen. Australië
wil er wel 12 voor 24 miljard.. Maar TKMS
uit Duitsland is er ook mee bezig..
NIEUWE REGENRADARS
Om weersvoorspellingen te maken met
een nauwkeirigheid van 50 meter ipv
kilometers nu worden nu getest. Ze werken
op 9,5 Mhz de oude op 3/5 Mhz. Met een
schotel van 1,8 m. diameter (eerder
meerdere m’s) kan al een precise meteo
worden gemaakt. Zegt: de Ecole de Ponts
et Chaussees..

JEANS MET BATTERIJ
Mobiel leeg? Stop die in uw achterzak van de
jeans waarin een batterij is ingebouwd! En
wacht tot uw mobiel weer vol is.

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE ANTIKLIMAAT EPIDEMIE..
Het geloven in de urgentie van het
klimaatprobleem taant zeer. Op i juni
waren er nog maar 20% die er in
geloofden… In Science was in mei een
artikel te vinden . Todd Pittinsky legt dar uit

TOM TOM ZET DOOR
Here van Garmin is een succes: Audi,
Daimler en BMW namen die. En Google biedt
Waze aan. Concurrentie voor Tom Tom. Hun
nieuwste doet het goed met zijn progressieve
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dat men enkel de geleerden kan geloven
omdat de huidige opwarming maar 0,8 graad
in 50 jaar is en dus niet echt voelbaar is. Ook
de foto’s van het afkalvende ijs en ook de
satellietfoto’s zijn niet smashing. Want in het
noorden verdween er 1,5 miljoen km2
ijsvlakte maar in het zuiden groeide die aan
met 2 miljoen km2. Maar meting wijst uit dat
er per saldo een verminderung in volume is.
En dat moeten de mensen geloven van de
experts die meten. Die experts worden
steeds minder geloofd omdat ze vaak dicht
tegen het politieke aanleunen. Al Gore kreeg
de Nobel prijs ook vanwege zijn film. Maar hij
zij in zijn speech dat er geen ijs zo zijn op de
polen in 2013, ai! En Obama sprak ook nooit
over die pauze van minstens 10 jaar in de
opwarming . Dus zegt Todd moeten de
experts eenvoudig álle data ter beschikking
stellen van alle. En hun methodes duidelijker
beschrijven. Want dat “climatgate” dat lekken
van e-mails van een engels instituut die het
omgekeerde wilden aantonen werden ook al
weggemoffeld. Daarom moet men zich echt
meer respectvol opstellen tegenover de
sceptici.. Ze zijn geen hypocrieten of mensen
die zijn “gekocht”. Ook zegt Todd dat het wijs
is om wat bescheidener te zijn rond dit uiterst
complexe verschijnsel. Want de lijst van niet
uitgekomen voorspellingen is lang. Zoals ook
die niet kloppende spuitbusgevolgen uit de
70-er jaren: dat zou de aarde snel doen
afkoelen door de drijfgassen.. Deze kwestie
zal zonder twijfel in de toekomst tot hét
voorbeeld worden van dé studie van een
chaos die ontstond door een rare mix van
wetenschappers, pers en politici en die een
belangrijke plek zal krijgen in de geschiedenis
van de wetenschap.

Verdier werd door zijn directie aan de kant
gezet en mocht niet meer op TV. Zijn
ontslag lijkt aanstaande.. Dat gebeurtde
enkele weken nadat zijn boek “Climat
investigation” verscheen en tot
“klimaatsceptisch” werd betiteld. Want het
sprak zelfs over pluspunten van een
hogere temperatuur! Hij zegt dat hij nu tot
paria werd omdat die Cop21 een te groot
politiek belang voor links is geworden. En
zijn boek zit daar dwars. En Fabius lunchte
ook met collega’s in juni waarbij zijn
optreden ook ter sprake kwam… Hij stelde
daar ook voor de term “klimaatchaos” te
gaan gebruiken omdat “opwarming”te slap
klonk. En hij hoopte in de zomer op een
paar overstromingen om de zaak te
dienen. Een week later stond Fabius als
meteo-lezer op de voorpagina van Paris
Magazine. Verdier publiceerde in Le Point
in oktober een open brief aan de president.
Daarin zei hij het jammer te vinden te zien
hoe met het klimaat werd omgesprongen in
de politieke kringen. De directeur van Mteo
France Televisions weigert dit een affaire
te noemen en spreekt enkel van “een
noodzaak tot zaken uitleggen” door
Verdier. Want hij zaaide twijfel tussen “een
persoonlijke opinie en die binnen de
onderneming”…
De Universiteit van Cambridge publiceerde
een doorbraak in “batterijland” met een
litium-lucht batterij. In Science schrijven ze
dat dat deze een zeer hoge
energiedichtheid heeft en een autonomie
geeft gelijk aan die van een gewone
benzine auto. Ze werd al meer dan 200
keer geladen en ontladen in de tests..
Verder is de levensduur 120.000 kilometer.
Dat komt neer op 10 x meer energie dan
een vergelijkbare lithium-ion batterij. En
geeft dus 600 km autonomie. De oplaadtijd
is nog niet helemaat duidelijk. Dat zal het
gewicht ook met een factor 5
terugbrengen. Als dit helemaal gaat lukken
is het kostje voor de e-auto gekocht en is
enkel de wereldvoorraad lithium het punt…
Het kon door poreuze electrodes te
gebruiken uit koolstof en door stoffen toe te

Laurent Cabrol en Philippe Verdier van de
Meteo van France Televisions zijn het eens:
die wetenschappers van de GIEC zijn
charlatans. Dit staat in een recent boek van
Philippe Verdier! Jaloezie de metier? Nee
nog een poging om de vele beweringen en de
fratsen van deze al vaker bekritiseerde VNclub nog beter in de kijker te krijgen. U bent
gewaarschuwd en kunt het nu zelf lezen in
het boek van experts: die andere dus..
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voegen die de chemische reacties
veranderden.
De massale produktie zal 10 jaar meer werk
eisen maar de doorbraak is er. Ook is er nu
een nieuw onderzoeksterrein geopend. Dat
zegt een verheugde prof. Clare Grey van de
afdeling chemie van de uni van Cambridge.
De tijd dat de batterijen niet de
miniarisatieloop van veel andere dingen leek
te kunnen volgen is voorbij. De gevolgen zijn
er natuurlijk ook voor andere batterijen zoals
die in smartphones die nu dagen zonder
bijladen kunnen blijven. En dit zal ook het
“huishoudelijk gebruik” van zonne-energie
sterk beïnvloeden want dan kun je overdag
opslaan voor de donkere nacht.. Cambridge
lijkt geschiedenis te gaan schrijven.. En die
begint met nu veel kritische geluiden en
twijfels. Wat normaal is..

4.De strijd wordt gedragen door de staten,
de burgers en de bedrijven. 5.de
instrumenten zijn belastingen, regels, en
100 miljard in de pot..
Dat is allemaal niks gebleken het moet dus
echt anders. Niet met angst,
apocalyptische toestanden etc. maar met
concrete projecten TEGEN de rampen die
er gaan komen. Natuurrampen, vervuiling
van steden en dat zeker ook in China en
India. Enkel druk zetten op de ontwikkelde
landen werkt niet omdat de opkomende nu
al 52% van de wereldproductie doen.. . En
China is CO2 producent nr. 1 nu..
De staten zitten vol schulden en passen
zich traag aan aan de nieuwe technologie.
Bedrijven en steden rennen regeringen
voorbij en lopen los van hun regeringen.
De 100 miljard is duidelijk zat. Enkel
innovatie kan schonere situaties opleveren
en geen belastingen en regels. Beter
wategebruik, betere
landbouwrendementen, betere huizen en
groener transport en compactere steden.
De staten moeten iets anders doen dan
hoogmissen als de COP21 organiseren. Ze
moeten op innovatie inzetten dus..
Algemene samenwerking lukt niet omdat
risico’s en oplossingen te verschillend en
gespreid zijn. Er moeten meer en betere
nationale plannen komen nu zoals ook de
conferentie in Lima in 2014 voorzag.. de
grote machtsblokken moeten zich alle
engageren over milieu. Peking zei al de
emissie terug te willen dringen in 2030 en
de VS beloofden al 27% minder.. de staten
moeten zich hervormen en de eigen crises
aanpakken. En zo komt de wereld echt
beter vooruit. En ook de brede innovatie en
de nieuwe techno’s. Waarbij de steden
veel vrijheid moet worden gegund: daar
woont nl straks 70% van de mensheid.
Die COP21 is pure publicity met foute
methoden gebruikt voor nieuwe en fermere
risico’s van de 21e eeuw.
De situatie nu en de essentiële COP21
punten zijn:
-productiekosten electriciteit (euro per
Mwatt).

COP21 TUSSENBALANS OKTOBER 2015
Bavarez zei: Cop21 dat is allereerst de
vervuiling van de geesten.. Op 80 dagen van
de opening in Parijs zijn er maar 70 landen
die echte becijferde doelen opgaven op…
195 landen totaal. En van de 100 miljard
beloofd door de ontwikkelde landen is nog
niets gehoord.. Het mislukken lijkt nu al
onafwendbaar en is op zich ook geen drama.
Want alles is nogal verkeerd opgezet, vinden
vele. Het protocol van Kyoto van 1997 stortte
in met de weigering van de VS om te
ratificeren, en het uitstappen van Rusland,
Japan, Nieuw-Zeeland en Canada. De
conferentie van Kopenhagen in 2009 en die
van Cuncan en Durban bleven in impasses
steken. En de energetische transsitie in
Europa werd ook niiks. Zo gingen prijzen
omhoog, vertrokken fabrieken vanwege
milieukosten, ontstond er een subsidie
zeepbel in het duurzame en stapte Duitsland
uit het nucleaire en terug in.. de kolen..
De COP21 trok daaruit geen enkele echte les
omdat ze redeneren uit angst, malthusianismen en niks nieuws verzonnen. Hun credo
bleef: 1.Vechten tegen de klimaatverandering
is dure plicht tegenover vpolgende
generaties. 2.de ontwikkelde landen zijn
schuldigen en de andere slachtoffers. 3.De
groei moet weg in de ontwikkelde noordlanden en omhoog bij de andere zuid-landen.
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Hydrolisch 55, nucleair 59, wind (land) 70,
Zon 75, gas 85, nucleair nieuw 114 (!) en
wind (zee) 125..
-diesel is even vuil als benzine
-reizen is zeer vervuilend..
-gaan we over op zon met die nieuwe
batterijen?
-kunnen we zonder steenkool?
-wordt de e-auto dé oplossing?
-moet er een groene belasting komen?
-kan ook de bus 100% electrisch worden?
-moeten we vegetarier worden?
-is energetisch PLUS wonen haalbaar?
-gaat de Bordeauxwijn naar Bretagne?
Dit zijn de grote vragen maar daarover gaat
het in Parijs nauwelijks dus..

mens is niet de baas over de natuur en
draait niet aan alle klimaat
knoppen..
DE FATALE
MOESSON
De indische moesson zou al een eeuw
lang met 10 à 20 % zijn verzwakt door de
opwarming van 1,2 graad van de Indische
Oceaan. Dat spreekt de GIEC tegen die
nou net MEER nattigheid voorspelt. De
IRD en de indische meteo-experts zien het
dus anders.. Wie moet je nou geloven?
Hoe dan ook zal die droogte vele
migranten in beweging zetten..
DE COP 21 in 2015 TE PARIJS
De 21e klimaatconferentie is dit jaar in
Parijs en Hollande benoemde de “groene
miljonair Hulot” tot zijn speciale adviseur
daarvoor. Hij heeft ook zijn Fondation Hulot
en engageert zich nogal sterk. Maar hij is
ook realist..
Hij 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 onz
leefstijl grondig aanpakken. Want de
rampen werden qua omvang wel 200 keer
groter in 40 jaar. Plus 2 graden zal een
volksverhuizing van 250 à 500 miljoen
perso-nen veroorzaken na 2050. En dat is
ook niet vredesbevorderend en vergroot
nog eens de ongelijkheid. Ook kan het de
agrarische pro-ductie en de
waterbeschikbaarheid negatief
beïnvloeden. Ook dat trekt conflicten aan.
En er is ook nog die “eindigende” energievoorraad en dat smeltende ijs. Kortom vele
aanleidingen ook tot conflicten en
oorlogen”.

COP21 HEEFT TEKORTEN..
De kosten van 170 miljoen voor de COP21
einde november moeten voor 20% van
sponsors komen. Plande Fabius. Dus La
Poste zet overal buureautjes neer, RenaultNissan stelt 200 e-auto’s ter beschikking,
Ikea levert meubeltjes, Derichebourg doet het
afval verdwijnen, Engie geeft 650.000 euro in
gaslevering, Puma schoeit de hostesses,
Philips doet de defilibrators en 3M het tapijt..
Maar reclame maken mag niet enkel je naam
op de lijst van de COP21 sponsors zetten
kan. Arcelor, Lafarge en Mittal mochten niet
meedoen na Warschau.. (Cop19). Men is…
op 10% van het budget nu. Axa bijna niets
(100.000), BNPParibas niets dus dat levert
ook een gat op..
CO2 IS OOK CO + O
In Berkeley zegt men dat je CO2 kunt splitsen
in CO en zuurstof.. Niet nieuw maar met die
beide componenten kun je brandstof maken
en vele nuttige moleculen voor de chemie.
Zij vonden een procedure met een katalysator waarmee dat goed kan.. Zou het zo
simpel kunnen zijn?
Intussen zijn er goede inzichten in de
betekenis van vulkaanuitbarstingen voor de
aardopwarming. De laatste uitbarsting in juni
2015 van de Pinatubo deed 20 miljoen ton
zwavel in de atmosfeer belanden vai de as.
En dat leverde 0,4 graad afkoeling op. Dus 5
uitbarstingen van dit kaliber doen de
prognose van de GIEC geheel omvallen.. De
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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 natuurrampen
daar kosten.. Mogelijk wil Obama ook nog
stunten? Hollande en Merkel willen hier wel
samenwerken maar veel hangt af van
geopolitieke verrassingen..
Hulot denkt dat vechten tegen klimaatverandering niet strijdig is aan economische
groei want we kunnen technisch bijna zonder
niet-duurzame energie. Door recycling,
isolatie, electrische auto’s etc. Dus het kan
hand in hand gaan. En ook werk en stabiliteit
opleveren.. En ook vrede. In Davos was een
zekere stemming van optimisme hier over..
Het gaat vooral om regeneratie van ons
gebruik van aarde en natuur.
Drie zaken zijn essentieel om te slagen:
-duidelijke doelstellingen over de opwarming
met een tijdschema
-realistische plannen die men cht wil
nastreven
-en genoeg financiële middelen
Als er niets lukt zullen vele daarvoor moeten
betalen en we zullen moeten concluderen dat
de huidige instituties ons niet meer kunnen
redden. En dat zou een zware domper zijn..

was weinig animo zeker in deze halve
crisis en de groeirem in China nu.. En hoe
moet je je voorstellen dat landen in
ontwikkeling die nog maar op 15% of zo
zitten van ONS welvaartsnivo de rem er op
gooien? Dat doet geen hond: China vreest
al sociale problemen als de groei onder de
7% komt… Dus is het vooral een westerse
factuur, en dat zit nu in bezuinigingstijden,
ook niks lekker.
44000 miljard dat is 7 jaar 6000 miljard en
dan zijn we in 2022 want er is “haast bij”.
Zeggen de groenen.. OECD dat is 10%
van het wereld BBP en La France is
daarbinnen 12%: dus 250 miljard in totaal
voor Parijs.. Duitsland stookt intussen
kolen en sloot zijn kerncentrales en vervuilt
enorm.. Polen idem. Want die kolen uit de
VS zijn zeer goedkoop. En de olie/gasprijs
zit diep onderin. En er is steeds meer gas
gevonden… Dus alternatieve energie nu
ontwikkelen dat is investeren met negatief
rendement! Schaliegas en olie zijn minder
vervuilend maar dat mag niet in La
France.. Het land van de EPR (die weer
later gereed komt..) en van het
openhouden van het oude Fessenheim.
Overal verplicht zonnecellen op de daken?
En wat s’nachts? Er is meer belangstelling
om ook in schone energie te investeren en
er is wereldwijd op zich geld zat… Maar
vooralsnog wijst een commerciële
investeerder naar zijn voorhoofd als je hem
dat nú vraagt… Dus de COP21 gaat het
zeer moeilijk krijgen: die 195 landen die er
wel zijn! En plannen en beloften zijn niet
zomaar realiteiten. Want om die massa
aan projecten: hogere dijken, electrisch
transport, andere verwarming+isolatie, vele
zonnevelden en bossen met windturbines,
etc. even neer te zetten. Dat doe je ook
niet “over het weekend”. Dat is de stand 80
dacen voor de COP 21 begint.. En die
groenen dat zijn bepaald niet de grote
vrienden geweest en geworden van de
“kapitalisten”. De grote en de kleine (zoals
de boeren) dus dat zal ook niet bepaald
uitnodigend werken. Een ander soort
groene politiek is dus ook hard nodig. En
dat is nu in de EELV al begonnen: de
scheiding van links en groen..

DE COP21 TUSSENSTAND SEPT. 2015
Er wordt voor-vergaderd ook over het
ophoesten van 44.000 miljard ( 22 x de
franse staatsschuld) want dat zou “op tafel
moeten” om de veranderingen die nodig zijn
om de CO2 uitstoot zodanig te beperken dat
de opwarming op 2 graden blijft “steken”.
Want dat kunnen we nog net “slikken”.. En er
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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.

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 BIOCULTUUR VAN NEW YERSEY
Zo’n 6500 m2 oppervlak in de stad door
kistjes op te stapelen in een hal van 20
meter hoog. Geen aarde meer want hier
heerst de aeroponie waarbij men de
wortels beregent met water en
voedingsstoffen.. En er is electrisch licht
van lange golflengte wat de lanten sneller
doet groeien. Hier vooral salade en kool.
Geen pesticiden, geen OGM gegarandeerd
bio dus.. Aerofarms spreekt over
toprendementen het hele jaar door: en elke
12 dagen is er iets gerijpt. Dus door slim
planten een continue stroom van oogsten
ook.. De waterconsumptie is 95%(!) lager
en alle voedingsstoffen worden gerecycled.
Maar er is veel electriciteit nodig… echter
er is ook weinig transport omdat men IN de
stad zit. De klanten zijn om de hoek. Echte
oplossingen voor ecologen en prachtige
oogsten ook nog..

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?
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 kolemijnen 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..

RECYCLING ZELDZAME METALEN
Dat ontwikkelt men bij de CNRS in Orleans
in het project Remetox. Waar men 95%
van de zeldzame metalen tracht terug te
winnen uit electr. Kaarten, tablets,
smartphones en PC. S. In een ton van “dit
spul” zitten: 250 kilo koper, 9 kilo tantalium,
5 kilo zilver en 1 kilo gou

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
DE DOORGANGSGHETTO’S NAAR LIBIË
Tusen Sahara en Sahel zijn ze, die
verzamelplaatsen voor de economische
gelukszoekers die via Libië naar Europa
willen. Zij zijn handel voor passeurs en de
stad Agadez in Niger is een van de centra.
Vaak begint het op oude vrachtauto’s waar
ze met vele op moeten proberen te zitten.
Regelmatig sterven er enkele die eraf
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vallen of ze worden gewond. Ze zitten
gepropt naast de waterbidons.. De weg die
ze gaan is eeuwenoud: maar toen was die
voor de handelskaravanen. Er zijn in Agadez
geen toeristen meer nu komen er tussen de
40 en 80-duizend economische vluchtelingen
hier, want het aandeel echte asielzoekers is
geen 20%. Tussen october en februari zijn
het er veel: dan is de woestijn niet te warm.
Hier hebben nu de vroegere armen pick-ups
uit Libië om passeur te spelen. Ze arriveren
hier per bus uit Niamey uit Togo, Nigeria,
Ivoorkust, Guinee, Burkina Fasso en
Gambon. Je herkent ze aan hun
plunjezakken en mobieltjes en ze logeren bij
landgenoten tegen vergoeding. Uiteraard is
dit transport tegen geld wettelijk verboden
maar hier is men arm. Er blijven er tientallen
volop draaien.. Ze eten er dagelijks hun rijst
met tomatensaus.. en sommigen hebben een
matras om op te slapen. Bij de ventilator
liggen kunnen er maar een paar.. het is 45
graden. Ziju mogen in West-Afrika vrij reizen
volgens Cedeao regels..
Onderdak kost
1000 francs (1,50 euro) maar er wordt ook
5000 gevraagd. De raids van de politie
eindigen ook vaak in het afpakken van het
reisgeld. Dan moeten de jongens weer hun
familie om geld vragen. Ze zijn niet zelden
best redelijk opgeleid hier en hun reisgeld is
manna voor de landen langs hun routes. Ca
225 à 330 miljoen dollar jaarlijks schat men.
En in Libië wacht IS om ook te profiteren.
Daar zijn het vaak de vroegere gastarbeiders
die Kadaffi graag zag komen. Zij buiten de
reizenden die geen geld meer hebben hier nu
uit en houden ze vast tot hun familie aanvult.
Soms kwamen ze op valse gronden hier
omdat iemand hun werk aanbood, maar het
ging om losgeld…
Het OIM de VNvluchtelingen-organisatie kent vele trieste
verhalen. Agadez vroeger parel van de
woestijn is niet meer. He toerisme is op nul
terug gezakt na 2007. Nu zijn hier alle gidsen
etc. passeurs geworden. Een van hen vertelt:
Voor Libië vertrekken we hier op dinsdag. Het
kost 150.000 francs (230 euro) en soms
200.000. De helft is te betalen bij
“inschrijving”. De reis is link en lastig en op
donderdag komt men Libië binnen waar voor
elkeen 10.000 franc moet worden betaald.

Dan gaat het verder nar de kust. De
chauffeur rijdt steeds door vaak loopt die
op cocaïne want die gaat ook hier langs…
Regelmatig liggen er ook lijken van
“reizigers” in de woestijn: zij vielen van de
pick-ups af of werden gewoon beroofd en
vermoord. De chauffeur heeft een
kalasnikhov om op bandieten te schieten
onderweg.. Niet zelden stopt de auto zet
allen er af en vertrekt “omdat er een
reservedeel
moet
worden
gehaald
vanwege een mankement”. Het is allemaal
erg gevaarlijk. De hoofdweg uit Agadez zit
vol met kleine winketjes waar je 5
literbidons water koopt, wat brood en op
de laatste avond afscheid neemt van je
lotgenoten. Een laatste foto per mobieltje is
vaak wat er rest voor het vertrek. Dan gaan
ze weg met de V omhoog gevormd door de
vingers van hun handen. Ze zitten met 25
jongens op de pick-up.. Morgen zullebn er
diverse dood zijn”.
DE KOSTEN VAN DE IMMIGRANT
Wat kosten die “immigrés” nou eigenlijk?
Frankrijk kreeg er 33.000 extra en dus
kwam er ook een Wet om het budget aan
te vullen waarin om 276 miljoen extra werd
gevraagd. Waarvan 111 miljoen voor de
nieuwe opvangplaatsen (Cada). Dit komt
op het bestaande budget van 700 miljoen
voor 2016, maar het rekenwerk kwam
onder vuur te liggen. De Rekenkamer deed
er nog de kosten bij voor gezondheid en
scholing. Maar ze zijn lastig in te schatten
geeft het toe. Hun totaal komt op 13.700
euro per jaar per kop. En dus komt het
extra-budget op… 450 miljoen zegt de
oppositie. Cazeneuve vond dat “onjuist
gebruik
van
de
cijfers
van
de
Rekenkamer”. Want zegt hij “we hoeven
maar plaats extra voor 18.000 en 250
extra-ambtenaren om de aanvragen te
versnellen”. Maar men weet dat van de
21.000 afgeezenen slechts 1432 werden
uitgezet. Dus 7%... Wat Cazeneuve zegt
komt neer op 25% uitwijzing.. Een
complexe discussie dus.
Zie ook de uitkeringen nu per land: UK 217
euro, Frankrijk 343, Duitsland 374, Zweden
226, Hongarije 86 en Australië 275. Het %
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aanvragen dat positief eindigt is: UK 39%,
Frankrijk 26%, Duitsland 42%, Zweden 77%
en Hongarije 9%..

60.000 vragers. Ook zijn er weinig syriërs
bij: Soedan, Kosovo, Kongo, China en Haiti
etc. zijn de grootste groepen.
Maar er zijn ook andere geluiden en feiten
zoals in Saint Etienne. Daar herinnerde de
burgemeester aan de jaren 20-30 en hij
wijst op het asielrecht. En op het foute van
het “maken van sans-papiers”. In Jumilhac
(Dordogne,
1300
inw.)
vulde
de
burgemeester zijn lege sociale woningen.
En zijn leeglopende school.
Maar de
dokter die er bij zat moet eerst
bijgeschoold worden. De winkelier gaat ook
niet sluiten. Zo zijn er veel kleine dorpen
die hier ook kansen in kunnen zien.

DE FRANSEN IN DE VS
De schatting van Buiza in Parijs is dat er ca
400.000 fransen in de VS zijn. Sommigen
wonen er tijdelijk vanwege hun job als
leidinngevende van een bedrijf maar de
meesten zijn “echte migranten”. De
ondernemers zijn er niet zozeer vanwege het
fiscale
klimaat
maar
wegens
de
beschikbaarheid van : “risc-capital”. Hier heb
je vrij snel 2 à 3 dollar te pakken.. De actie
“Reviens Leon” om fransen terug te roepen
naar huis dient dus echt tot iets..

Duitsland sloot op 13 september tijdelijk
zijn grens en ook Oostenrijk, Polen,
Hongarije en Slowakije deden dat. De 28
ministers kregen die 120.000 vluchtelingen
niet in mootjes gehakt en spraken toen
maar over hoe hen die kwamen beter te
filteren. Uit de eerste registraties bleek dat
46% uit de Balkan was: Albanië, Kosovo,
Servie, Maceddonië en Bosnië… puur
economische vluchtelingen dus. Zo’n 23%
kwam uit SyriÉ.. de stroom nu is de
grootste sinds WOII. De grieken werden
overspoeld met 310.000, 170.000 in
Hongarije en Duitsland sprak over 800.000.
Frontex zegt dat er 1 miljoen de Med
overstaken. Niet te doen voor de EU? Wel
niet erg als je berekent dat het ca 10
mensen in elk van de 310.000 gemeenten
van de EU is. Maar zo loopt het niet.
Frankrijk bleef achter en werd 5e achteraan
dus.. Want ze komen alle naar enkele
bekende plekken Ile de France, RhoneAlpen, Bretagne en Centre.
Turkije, Jordanië en Libanon vingen elk 4
miljoen mensen op. Libanon heeft 1 op de
4 vluchteling nu. Jordanië: 630.000 in
kampen. Zo’n 86% van de migranten
kwamen naar landen in ontwikkeling en 6
miljoen leven in landen met inkomens
onder de 4500 euro per jaar. Dat is heel
wat anders dan in de EU dus. !% van de
EU-bevolking van 510 miljoen is 5,1
miljoen. In 15 jaar komen er in de EU 20
miljoen bij, 4 miljoen zijn daarvan saldo
geboorten-sterften.
16
miljoen
zijn

WAAR EN ONWAAR BIJ MIGRATIE
Frankrijk liep in de EU niet voorop met die
immigranten. Al heeft het de hoogste
uitkeringen. Maar Bayrou zei treffend: “Het
zijn eerder de immigranten die niet willen
komen, dan andersom”. Duitsland staat eind
oktober op 154.000, Frankrijk op 29.000 en
het UK op 15.000. Spanje 6500, Italië 30.000,
Nederland 8700, België 8500, Denemarken,
Zweden, Finland resp.: 4000, 26.000 en
2500. Polen 3200, Oostenrijk 27.000 en
Hongarije 65.000. Bulgarije, Griekenland
resp. : 7200 en 5500.. Totaal: kleine 400.000
asielvragers 1e sem. 2015; 2014, 240.000
(=+65%!).
Zo’n 65% van de fransen denken dat er 32%
immigranten hier zouden zijn: het zijn er maar
8% echter. De angst en afkeer van de
moslims is hier nogal aanwezig en dat al veel
langer. Dat weet nu iedereen ook buiten La
France. En dan te weten dat Afrika staat op
de brink van een bevolkingsexplosie voor
zeker 35 jaar. Enkel Nigeria plust met 300
miljoen. En door de klimaatverandering gaan
er nog eens 250 miljoen wereldwijd moven.
Wat veel te weinig fransen weten.. Omdat
politici daarover nooit spreken hier.
De stroom in Frankrijk is slechts voor 20.000
asielgerechtigde. Economische zijn ook maar
voor 20.000, familiekwesties zijn 92.000 en
studenten 66.000 (divers nog: 14.000). En er
is in Frankrijk wat asiel betreft dus geen
explosie vergeleken met 7 eerdere jaren.
Namelijk: 10 à 14.000 gerechtigd van de 40 à
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immigranten. Dus elk jaa ca 1,2 miljoen al
jaren..
Dus 2015 zag een verdubbeling
daarvan. En gelukkig maar zegt Gilles Pison
demograaf bij INED. In 2080 zal de EU 1,5
miljoen inwoners jaarlijks verliezen. En dus
leeglopen.. Zo komt ze dan op 400 miljoen
wat het was in 1960. Om te emigreren moet
je geld hebben nu: ze zijn dus jong, beter
opgeleid en niet arm. Op aarde waren er in
1960 2,3% immigranten, dus mensen die
buiten het eigen land wonen. Dat zijn er nu
2,9%. Zo’n 97% blijft thuis wonen op 7,5
miljard zijn er dus ca 230 miljoen migranten.
De klimaatverandering kan dat opjagen met
50-200
miljoen
in
2050.
Afrika
dubbelt ruim in 2100 en zal veel migranten
kennen. Men gaart dan van 70% op het
platteland naar 70% in de steden. En dat zal
vele naar andere landen pushen die meer
hebben. Het oude Europa krijgt deze stroom
voor de neus , veel armen en jongeren. Zijn
we daar klaar voor? Want de volgende crisis
is nog groter!
Doden in de Med: 1000 à 3000 per jaar nu:
8500. Er zijn 3,9 miljoen syriers op de vlucht,
2,6 miljoen afghanen, 1,1 miljoen somaliers,
666.000 soedanezen en 616.000 Zsoedanezen.

immigranten 20% en bij de duitsers 12%
recent in 2013 nog. Een positieve lange
termijn zonder immigranten zal Duitsland
fors remmen en ook de hele EU..
IMMIGRANTSE ONDERNEMERS?
Mohad Altrad is een syrische immigrant en
maakte in 1970 in Montpellier een
draagbare computer van 25 kilo en kocht
daarna een steigerbedrijf. Hij had schapen
gehoed in Daqqa en kreeg in Frankrijk een
studiebeurs..
Altrad werd recent
“ondernemer van het jaar” in Monaco en
zijn beeltenis stond in kranten en op
schermen tot in de VS: een symbool. Hij
bezocht met Obama Kenya waar hij zijn
land Frankrijk dankte voor de “ontvangst”.
In diverse regio in Frankrijk waren er nog
meer immigranten die als ondernemers
slaagden met uiterst weinig opliding en
middelen. Ze kwamen uit heel Europa en
de Maghreb. Immigranten slagen vaak
sneller dan autochtonen en het franse
APCE vond dat ca 22% van de nieuwe
bedrijven met personeel door immigranten
werden opgericht in het jaar 2012. In 12%
van de gevallen gebeurde dat bij
autochtone nieuwe ondernemers.. In de
winkelsector
en
de
bouw
vooral.
Immigranten zijn dan een zegen. Duitsland
heeft dat zeer goed begrepen en zij zagen
vele chinezen en indiërs slagen. In Siicon
Valley werd men wat nerveus toen het
aandeel van ondernemingen gesticht door
immigranten zakte van 53% naar 44% (Zie
rapport Kauffmanfondation, 2012). Er
waren er een aantal terug gegaan.. Men
zei dat er meer barrières waren gekomen
en dat de gastvrijheid afnam en er dus
minder animo kwam om green cards aan te
vragen. De jeugd G20 in Istanboel vroeg
ook al om meer kansen en Jean-Francois
Roger van EYE pleitte daar voor
immigranten kansen.. Ook Canada en
Frankrijk zouden met green cards zijn
geholpen om de werkeloosheid te
bestrijden. Zeker als je gaat zoeken naar
de keien die er op de wereld rondlopen..

IMMIGRANTEN DE GROTE KANS VOOR
DE EU
Onze groei stokt, ook onze technologische
vooruitgang vertraagt en de vergrijzing slaat
toe. De immigranten zullen 0,6% groei
opleveren en voor de EU gaan we zo naar
2,2%, Duitsland gaat naar 3%..
De
arbeidsbevolking die in Duitsland sinds 1998
met inzakte zal zo na een dieptepunt van -2%
in 2025 opklimmen naar -1%. Frankrijk blijft
op -0,5% maar springt in 2040 naar het
niveau van 1998 terug. Natuurlijk zijn ook
arbeidsmarkt hervorming hierbij van belang.
Berlijn heeft nu een tekort van 400.000 en dat
zou zonder immigranten naar 800.000
oplopen in in 2040. Daarom zette Merkel de
deuren open. Frankrijk heeft nu 70.000 tekort
en dat blijft ongeveer zo en het mist een
boost in de groei als het geen immigranten
opneemt. Duitsland zal later 14,6% mensen
kennen met buitenlandse wortels en Frankrijk
hoogstens 13%. De ww in Duitsland is bij de

MIGRATIE EN GEOPOLITIEK

59

Duitsland werd de koploper en Frankrijk
kreeg de bijrol. Het land met het asielrecht in
de Grondwet en met een heldhaftig verleden
op dit punt kwam op de tweede plek. De
conservatieve
Angela
Merkel
maakte
wereldwijd diepe indruk en schudde het boze
imago energiek af. Tot grote vreugde van de
vele vluchtelingen onderweg die crepeerden.
Welk een omkering van de beelden..
Frankrijk is gewisseld van plek: ze is niet
meer de humanitaire voorganger maar wel de
militaire! Parijs ging ook in Syrie IS
bombarderen nadat het al meedeed in Syrië.
En Hollande wilde geen grondtroepen in
Syrië wat ze eerder wel voorstelden aan
Obama. Het accent verschoof in Parijs nu
van vechten tegen Assad naar eerder
vechten tegen IS… Want dat is in Assad’s
voordeel. Een opmerkelijke switch in de
franse diplomatie..
En het oude militaire land bij uitstek Duitsland
werd de humanitaire kampioen en liet de
fransen (weer) het militaire deel doen.. Een
opmerkelijke shift.

en dan Oost-Europa (vooral Polens) en
vervolgens Zuid-Europa (Balakn, Italië,
grieken.. De houthakkers zijn op het land
welkom en de arbeiders in de fabrieken.
Amerikaanse bedrijven gaan overal
mensen recruteren vooral in Zweden:
doodarm tot 1914.
Ook in Europa is er van alles gaande: vele
landen wisselen op afspraak mensen uit.
Frankrijk stuurt na de moorddadige WOI
recruteurs naar Polen en Noord-Afrika.
Vanwege een verhaal komen er ook
duizenden Zuid-Marokkanen en er komen
80.000 naar de mijnen. Duitsland doet
later hetzelfde voor Volkswagen in
Joegoslavië en Turkije. Er zijn vaak vaste
migratiepartners zoals Spaje en Portugal.
Dat alles stopt in de jaren 20: grote crisis.
En ook de VS stelt quota’s op. Vele worden
ook teruggestuurd!
Na WOII met de verandering van grenzen
komt er weer een massale migratie op
gang in Europa. Na 1919 waren het er 10
miljoen na 1945 wel 15 miljoen. Zo’n 7
miljoen voor Duitsland en zie nu weer…In
1950 is mede daarom de HCR voorlopig
geschapen, die nu wereldwijd opereert.
En de problemen waren dezelfde. De
boten uit Ierland heetten “doodskisten”:
20%
is
verdronken
toen.
De
“bootvluchtelingen
uit
Vietnam
en
Cambodja” 1979-1990 leverde ook 30.000
verdronkenen op. En gekild door thaise
piraten.. Daar moest een interventiemacht
aan te pas komen. En we vergaten ook de
boten met cubanen en haïtianen naar de
VS..
Economische vluchtelingen vertrekken om
hun familie te steunen. De wereldbank
denkt dat er 586 miljard in 2014 werd
overgemaakt.
Het
hoogste
transactiebedrag na de olie!
Dat was ook al zo bij de Spanjaarden en
portugezen eerder. En er zat ook hetzelfde
achter: ook op vandaag vertrekken zij die
diploma’s hebben én aan geld voor de reis
kunnen komen! Je moet 5000 euro vinden
om naar Europa te gaan en lenen betekent
ook onderpand geven. Dat moet de familie
dus ook hebben. De echte armen kunnen
dus weer niets..
Ook de grieken en

DE 20e EEUW HAD MEER MIGRANTEN!
Europa vergeet de wereldhistorie als het nu
in paniek is over die immigranten. Nu zijn er
volgens de Wereldbank 250 miljoen, 3,5%
van de wereldbevolking. Dat zijn (zegt HC
voor vluchtelingen) 50 miljoen gedwongen
vluchtende waarvan 16 miljoen buiten eigen
land (Afgh. , Syrië, Eritrea, Irak, ..) en nog 34
miljoen IN eigen land (Oekraine, Colombia..).
Maar het was veel erger in de 20e eeuw!
Toen waren er 170 miljoen mensen buiten
het eigen land. Terwijl de wereld toen 50%
van de huidige aantal landen kende.. Nu zijn
er dat dus vanwege veel meer landen ook
aanzienlijk meer dus..
Tot 1914 was Europa een massaal
migratiegebied. Frankrijk verjoeg ooit 400.000
hugenoten na het stoppen van het Edict van
Nantes! Maar dan Ierland engelse kolonie
met
zijn
hongersnood
en
mislukte
aardappeloogsten in 1845. Ierland loopt in
1870 terug naar 4,3 miljoen inwoners
komende van 8,1 miljoen… Dan leeft dus
40% van de bevolking in het buitenland..
De VS ontvangt eerst de britten en de Ieren,
dan Noord-Europa (vooral het arme Zweden!)
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Italianen vertrokken omdat ze geld konden
vinden er was daarvoor zelfs een lening. De
bootmaatschappijen leenden vaak het geld
omdat de voorgaande zich garant stelde…
En als het goed gaat in het ontvangende land
is het : vol gas. Gaat het fout dan stop en
zelfs: terug sturen..
Veranderd is dat er nu geen koloniale relaties
meer zijn. Zoals Algerije indertijd. Maar de
afrikanen kwamen er zelf op hun land te
kiezen later. En vergeet ook niet de grote
verandering in het transport. En de
communicatie per internet. Een immigrant
heeft een mailadres en vaak een
smartphone. En ze weten al veel van hun
land van bestemming.. Maar de landen die
van oudsher veel migranten kenden kennen
die nu nog. Zie Afrika en de Pedjab. Eitrea is
een nieuwe..
(Zie ook de Dictionaire des Migrations
Internationales, Gildas Simon, Armand Colin,
808 bz. 39 euro) Daar staat alles per land in).

gaan zien: -28 miljoen tot 2050. Japan -19
miljoen en Rusland -15 miljoen. De EU
komt ook fors aan de beurt: Bulgarije -28%,
Roemenië -22%, Letland en Litauen -17%,
Hongarije -16%, Polen -14%.. Griekenland
en Portugal -3%, Duitsland -7%, Italië -6%
en Spanje -3%. De EU zal zonder extraimmigratie 8 miljoen inwoners verliezen
( 338 naar 330 miljoen). Dan gaat de VS
van 322 naar 389 miljoen. De EU vergrijst
dus snel met alle economische gevolgen
van dien. Zelfs Frankrijk met de meest
stabiele bevolking gaat iets achteruit.
Dus die immigratie van nu moet je heel
anders durven bekijken: een economsche
kans en ook meer dynamiek, De
werkgevers hebben gelijk nu ze in hoog
tempo recruteringsteams opzetten om uit
de immigranten te selecteren. Attali zegt
dat deze immigranten van Europa weer de
grootste zullen maken.. hun ontvangen is
een kwestie van menselijkheid maar zeker
ook van economisch voordeel. Ze zijn ook
nodig om die torenhoge schulden voor
onze kleinkinderen te betalen… en onze
alzheimerproblemen op te lossen.

-DEMOGRAFIE
IMMIGRATIE: ONZE DEMOGRAFISCHE
REDDING
Tussen 1820 en 1920 verlieten 55 miljoen
europeanen hun continent voor de Amerika.
34 miljoen gingen naar de VS. Tussen 1840
en 1850 vluchtten 2 miljoen Ieren naar de VS
vanwege een hongersnood. En tussen 1880
en 1914 gaan 6 miljoen Italianen naar zuid en
noord-amerika.
Op vandaag zagen we in 1980 100 miljoen
immigranten, in 1990 154, in 2000 175 en in
2013 232 miljoen. Slechts 3 % van de
wereldbevolking, en met jaarlijkse gem.
stijging met 2,1%. Terwijl de handel etc. met
7% toenam. De mondialisatie deed weinig
mensen verhuizen. Toch zal de 21e eeuw
meer lijken op de 19e eeuw, terwijl de
immigratie in de 20e eeuw rustigjes was.
Omdat er demografische en economische
onbalans is gegroeid. Rijke vergrijsde landen
naast armere jeugdige landen. Ook vergrijsde
industrielanden met tekort aan handwerk en
andere met een overvloed, vooral Afrika
scoort daar. De VN schat dat er tussen 2015
en 2050 netto 91 miljoen imigranten Europa
bereiken. China zal ook bevolkingsteruggang

WE
ZIJN
ALLE
EEN
BEETJE
NEANDERTHALER..
Dat zegt Svante PÄÄBO de zweed die op
het Max Planck Instituut in Leipzig werkt.
Toen hij werd geboren werd het DNA
“ontdekt” in 1953. In 1980 kon men van elk
natuurlijk wezen DNA vastleggen en zo
kwam hij erop dat te doen om de historie
van de mens te ontdekken. Er werd
begonnen met resten van oude dieren in
de grotten gevonden, zoals van beren.
Maar daar zat ook veel menselijk DNA
op… In 1993 was hij in München aan het
werk om ötzi te bestuderen die zo goed
geconserveerd was. En men stelde diens
DNA ook vast. Waaruit bleek dat er tussen
hem en ons maar een genenmutatie had
plaatsgevonden. Want 5300 jaar dat zijn
250 generaties.. (een ca elke 20 jaar). Zo
ging hij de neanderthaler van 30.000 jaar
geleden bestuderen die een nogal slechte
naam had.
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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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