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AMUSE GUEULE
De VS heeft 5% van de wereldbevolking maar produceert daarmee 21% van het wereldBNP… Azië, (zonder Japan!) heeft 60% van de wereldpopulatie en produceert (nog)
maar 30% van het BNP… Samen doen ze ruim 50% van het World-BNP met 80% van
de wereldbevolking…
De rijkste mensen ooit waren Rockefeller in de VS met 318 miljard, Carnegie met 298
miljard en Tsaar Nicolas van Rusland met 253 miljard. Hoezo zijn de rijken nú dan rijk?
Salman Rhusdie zei het zo: “ Er is nog een ding dat erger is dan negatieve kritiek te
krijgen van ayatolla Khomeiny en dat is positieve kritiek krijgen van Khomeiny”. Engelse
humor?
Het lager worden van de sterftegraad bij mannen in hun actieve periode, -en dus het
kleiner worden van het verschil met de sterftegraad voor vrouwen-, komt doordat
mannen sommige gevaarlijke gewoonten afleerden en doordat vrouwen qua gedrag
meer op mannen gaan lijken. De emancipatie lukt dus prima!
Op de beurs in Zürich kost het verwerken van een order nu 0.0000037 seconde… en
daarmee zijn ze daar de snelste in de tegenwoordige beurscasino-wereld.
Maar de volgende “high-frequency trader” staat al te trappelen om dit record te
verbeteren. Als ooit waar was dat high-tech geld kan opleveren dan is dat hier echt
duidelijk aangetoond. Maar de romantiek er van is twijfelachtig, tenzij u van
beursspeeding houdt natuurlijk.
Het containertransport verloor 5 miljard dollar in 2011 en in 2010 werd er nog 7 miljard
verdiend.
Voor Mit Romney is er geen twijfel: de VS zijn het beloofde land en president van dat
land worden is een uitverkiezing voor hem van de Allerhoogste.
In de VS is het (relatieve) aandeel van “verkopers” in de actieve bevolking 8 keer hoger
dan in Frankrijk.
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De Amerikaanse jeugd geeft zelf 50 miljard per jaar uit en hun ouders geven aan hun
nog eens 170 miljard uit…
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REDACTIONEEL.

doorstaan. Nederland is nu een
kleine twee maanden van weer een
verkiezing en die gaat vooral over
Europa… Dat helemaal niet wordt
gezien als redder, nee, het krijgt de
zwarte piet van veel kiezers en
politici. De tijd van de grote fouten,
de opportune praatjes en de blinde
domheid is weer aangebroken. Het
boerenverstand van de “Hollander”
lijkt verder weggezakt dan ooit
tevoren. Het lukt “ons” niet meer om
kalm en realistisch de gelederen te
sluiten. Andere tijden…
Veel plezier en eruditie toegewenst,

*VOORAF
De vakantietijd stilt ook het dagelijkse
geraas over de crisis behalve in
Frankrijk waar Hollande en de zijnen
nu met een golf van economische
afgang worden geconfronteerd. De
vuurproef is begonnen en vooralsnog
blijft het bij veel verbaal lawaai en
belastingverhogingen. Frankrijk gaat
aan een heel moeilijke periode
beginnen: die van ontdekken en
accepteren van een lang verhulde
realiteit. Op 14 juli zagen we een
andere president die echter ook
Frankrijk nog eens breed toonde…
De euforie over de europese besluiten
rond crisisbestrijding bekoelde weer
snel. Het enige dat verandert is dat we
er wat aan gaan wennen dat het nog
lang niet over is… In het europese
zuiden blijkt dat de rente op leningen
aan de staat nog hoger kan en in het
noorden wordt er zelfs betaald om het
geld te mogen lenen… Leuk maar
eigenlijk een zeer veeg teken. En in de
VS en elders zijn stevige crisisteams
opgetuigd
om
een
europese
bankencrisis wat beter te kunnen

LEON en THEO

Leon
Theo
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19% (!) in 1938…Het BNP was zelfs nog
5% lager…
Wat
redde
dan
die
Amerikaanse
economie? Ja u raadt het: dat was de
deelname aan de oorlog tegen Hitler. In
1941 was de groei 17%... en dook de ww
onder de 10% en in 1942 was de groei
18% en de ww viel terug op 5%! De oorlog
won hij dus maar die New Deal deed het
dus echt niet. Maar het sprookje bleef
bestaan… Dat zijn dus de echte lessen uit
de Grote Depressie van de dertiger jaren…
En dat geeft niet veel hoop dus.

*INGEZONDEN
BIJ ONTVANGST VAN EDITIE 89-12
Het was stilletjes maar onze blogstatistiek
wijst op een stijgende belangstelling. Wat dus
best leuk is en stimuleert. De veranderde
opzet lijkt beter aan te slaan. Dus gaan we
door!

DE PACIFIC: HÉT DEFENSIEGEBIED
VAN MORGEN
De VS had al 3 grote bases in de Pacific in
San Diego, Everett en Pearl Harbour… en
in Okinawa, Sasebo en Yokosuka (Japan).
Nu kwamen er recent nog 4 bij: Cam Rah
in Vietnam, een in Singapore, een in Guam
en een in Darwin (Australië). Er zijn nu in
totaal 180 grote oorlogsschepen daar,
2000
vliegtuigen
en
140.000
manschappen. De vroeger quote 50-50
tussen Atlantic en Pacific verschoof
daarmee naar 40-60 (+in Pacific).
Washington acht dit nodig voor de
wereldvrede en ook om zijn bondgenoten
gerust te stellen… Want er liggen heel wat,
ook territoriale conflicten met China op tafel
in de Pacific. China liet weten het “nu geen
tijd te achten om veel reuring te
veroorzaken in dit gebied”…

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS?
HET SPROOKJE VAN DE NEW DEAL 1933
Na de krach van 1929 kwam Roosevelt in
1933 met zijn New Deal en die staat nu
bekend als een symbool van “het lanceren
van nieuwe groei en economisch elan”. Zoals
we nu weer zoeken… Maar wat deed die
Roosevelt dan toen?
Wel denken vele hij deed toen wat Keynes
aanbeval: stimulering door geld in de
economie te pompen… Maar Keynes schreef
zijn beroemde boek pas in mei 1934… en
Roosevelt hield helemaal niet van die theorie
van Keynes! Hij vond hem maar een wat
ingewikkelde wiskundige, zei hij.
Wat deed Roosevelt dan wel? Wel hij…
kortte de salarissen en pensioenen met 15%
en remde de agrarische productie af (door
veel oogsten te vernietigen!) en duizenden
stuks vee te slachten… Productiebeperking
om prijsbederf af te remmen! Ook hij zette
een topbelasting in van 75% à la Hollande
maar verhoogde ook de belastingen voor de
middengroepen. In 1929 betaalden die 924
miljard aan belastingen en in 1935 540
miljard. En maakte een einde aan het verbod
van alcohol omdat de staat tax moest
hebben! En de ww die in 1929 3% was was

DE BEZETTINGSGRADEN VAN DE
AUTOFABRIEKEN
Natuurlijk is de bezettingsgraad van het
productie-apparaat een goede maat om
een industrie te beoordelen, zeker in tijden
van een crisis. De Franse fabrieken
draaien al langer op lagere pit en ziehier de
cijfers van het 2e trimester 2012: PSA
Peugeot draait op 64%, Renault-Nissan
idem, maar BMW in Duitsland draait op
95%(!),Volkswagen op 86%, Daimler op
78% en Ford (VS) doet 65%... Fiat (Italië)
komt niet hoger dan 60% net als Opel in
Duitsland. Vele vrezen dat dit de
voorbodes zijn van inkrimpingen van
capaciteit, lees ontslagen…
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niet het geval en de omvang van internet
kopen is een maatstaf: Frankrijk komt dan
op plek 3 in de EU na Duitsland en
Engeland.
Maar ja die tradities van vele tientallen
jaren waar het de omgang met klanten
betreft maar ook de werkorganisatie zijn op
tradities gebaseerd maar ook op wetten,
regels en voorschriften die niet echt
passen bij de digitale wereld. Want die
wereld is vooral een kenniswereld met
steeds hoger opgeleide mensen die je niet
altijd “gecontroleerd bij elkaar hoeft te
zetten” en marketing en verkopen is op de
eerste plaats de klant tot in detail kennen
en dat gaat met de huidige techno via het
internet heel wat beter dan 50 jaar
geleden. Dit zijn twee gebieden, even in
een nutshell geschetst dat vraagt om enige
uitwerking.
-De relaties met de klanten in het digitale
tijdperk.
Via internetgebruik kun je klanten
snel,direct en individueel benaderen en op
“elk” moment. De reactietijd is in dit
segment veel korter geworden… Toch zijn
zich daar nog maar zo’n goede 10% van
de bedrijven echt bewust van. Je kunt nu
zeer uitgebreide data over klanten en hun
gedrag verkrijgen, dat opslaan in de tijd en
dat in detail analyseren daarmee begint in
de digitale tijd marketing en verkoop. Dat
roept om een andere marketingdirectie,
moet het niet eigenlijk een “directie
numerieke zaken” worden? En direct onder
de Algemene
Directie dichtbij
de
strategiemakers… De oude budgetgrenzen
kloppen niet meer bij het investeren in
innovaties op klantengebied en zij die dat
snapten en ook deden zie je overal een
voorsprong nemen. Omdat zij de
tegenwoordig nogal bewegelijke klant echt
op de hielen zitten… En de “personalisatie
van de producten, diensten en de relaties”
is nu een vanzelfsprekendheid geworden.
-De organisatie van het werken in het
digitale tijdperk.
Het rijtje: eenheid van tijd-eenheid van
plaats-en eenheid van actie, een erfenis uit
de industriële revolutie, ligt nu op zijn
achterste. Het optimaliseren van de

DE OG-GEKTE VAN SPANJE
Op 40 km van Castellon de la Plana ligt een
reuze-vliegveld in de regio van Valencia. Eén
jaar geleden in gebruik gesteld en bedoeld
om 600.000 toeristen per jaar te ontvangen.
En een A380 kan er landen…
Maar er is geen vliegtuig te zien daar.
Ondanks de besteedde 150 miljoen euro.
Waarvan 30 miljoen aan reclame en 300.000
voor een beeld van de initiatiefnemer ene
Carlos Fabra en nu zijn op de startbaan de
konijnen de baas… Men noemt het: Het
eerste voetgangersvliegveld ter wereld…
Nog in 2007 was Valencia de motor van het
nieuwe spaanse grote toerisme en men zag
er de America’s Cup starten, een F1 circuit
gaan functioneren en een groot bezoek van
de paus. De politieke partij de PP ( Parti
Popular) was op de top van zijn glorie… De
leider Francisco Camp zit nu in arrest en is
weg als partijleider… hij wordt van corruptie
beschuldigd. De kassen zijn leeg en het
tekort is nu 22% van het regionale BNP! Nu is
alles gestopt en een failliet van de regio
dreigt. Lenen moet men nu tegen 7% en het
bankroet gloort: er moeten 5 miljard op tafel
einde 2012 om terug te betalen. Nu heeft de
regio 25% van de 1 miljoen niet-verkochte
appartementen in Spanje na de beton-euforie
die maar niet stopte… He thema-park Terra
Mitica dat 377 miljoen kostte is nu voor 50
miljoen verkocht aan Aqualandia. En het
filmcentrum in Alicante, kosten 300 miljoen,
staat ook leeg… Toch geloven er zelfs nu
nog mensen dat het “zich zal herstellen” hier.
Men fluistert veel over rijke russen, turken en
scandinaviërs die zullen komen… En Marina
Golf met zijn 40.000 appartementen, een
golfterrein, een hoop hotels, ook een
themapark is verlaten. Zeventien jaren van
illusies zijn voorbij.. En iedereen steekt tot
aan zijn nek in de schulden. En Rajoy zoeekt
wanhopig naar geld voor zijn bijna failliete
Bankia.
2012 BETEKENT: DIGITAAL ONDERNEMEN!
Dit verhaaltje geldt niet voor E-bay en
Facebook die vonden de digitale weg al, en
hoe! Maar in nogal wat ondernemingen is dat
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uitvoering werd gebaseerd op de machinale
component. Nu er steeds vaker sprake is van
“een
kennis-productie”,
waarbij
de
productiviteit vooral afhangt van circulatie, de
toegang en het sharen van kennis. Een totale
verandering had dus intussen plaats ook wat
de scheiding van werktijd- en-plek en vrije tijd
betreft. Mensen werken overal nu: thuis, in
vliegtuigen en treinen in hotels en “op
wachtplekken”. De produktiviteit van iemand
hangt niet meer af van het toezicht op
hem/haar maar van zijn/haar toegang tot
kennis en netwerken. Dat is voor het oude
type middelmanagement een complete
revolutie aan het worden.. het resultaat
meten en beoordelen staat nu voorop. Dat
zijn zaken die in de organisaties van
vakbonden en werkgevers nog nauwelijks
aandacht krijgen… Je moet nu werknemers
vertrouwen en vrijheid geven om ze
productief te laten zijn en daarbij worden
echte ontdekkingen gedaan wat het
potentieel van mensen betreft.
Ook het langer en gezonder leven, de
energie-problematiek en de milieu-accenten
veranderen veel in de werkorganisaties waar
dus “tijd en plaats” (en dus ook transport) een
andere impact krijgen.
Dat zal razendsnel gaan leiden naar totale
andere arbeidsovereenkomsten en dus ook
een andere wijze en soort van bemoeienis
van de overheid met de wereld van het
werken…
Peter Drucker, de grote organisatiedenker,
wees hier al op in 1954…maar nog steeds
zitten wij zaken te organiseren langs lijnen uit
de vorige eeuw.. Maar nu is de grens bereikt
en geldt: wie niet verandert zal ook niet
overleven.

dat zelfs in de VS deze nieuwe initiatieven
om particulieren tot bankiertjes te maken
serieus worden genomen. En schrik dus
niet van hun namen: ze zijn serieuzer dan
u denkt!
INTERNET/MEDIA
WAT INTERNET- EN MEDIA-STATISTIEK
-Elke minuut arriveert er voor 72 uur aan
video’s op YouTube nu. Dat was een
jaartje geleden nog “maar” 48 uurtjes…
-Er zijn nu al 27000 TV-zenders op de
diverse satellieten in de wereld wat een
gemiddelde is van 139 per land.
-Het oprukken van de optische technologie.
De penetratiegraad (= % van de internet
aansluitingen via fiberkabel) is in Z-Korea
nu 50% en in Japan 35%. Zweden zit op ca
10%, de VS op 5 en Frankrijk en Duitsland
op… enkele procenten. Met het tempo van
de laatste jaren zal het een eeuw duren
voor we bij de 90% komen…
MR. LINUS DE VADER VAN LINUX
Hij vond het uit in 1991 en bedoelde het
voor PC’s. Dit besturingssysteem dat nu in
veel smart-phone’s huist en dat zelfs in
chips warmtepompen werd geladen… Vele
zagen er een concurrent van Windows in
wat Linus nooit beoogde: hij was gewend
met grote universiteitscomputers te werken
en wilde die mogelijkheden op zijn eigen
PC hebben. Zo ontstond Linux dat nu in
300 miljoen telefoons huist! En Linus werd
op plek 17 gezet van de lijst van de
belangrijkste techneuten van de vorige
eeuw… En kreeg ook een prestigieuze
techno-prijs van 1,2 miljoen voor een
andere creatie “Open Source” geheten.
Linux werd door een boss van Apple ooit
“een kankerprogramma” genoemd maar
daar bleef hij alleen mee zitten. Linus
raakte dus “toevallig financieel helemaal
binnen” en geniet rustig van zijn leven en
schept verder. Hij wil niets te maken
hebben met de juridische gevechten in de
software wereld daarvoor heeft hij,
noodgedwongen, zijn advocaten.

FINANCIER UW PROJECT VIA CROWD
FUNDING
Heeft u ook bange bankiers wel probeer dan
eens wat geld op te halen via websites die
daarop zijn toegespitst. Zoals Kickstarter,
KissKissBank,
Ulele,
FriendsClear
en
Wiseed… Deze sites haalden in 2011 1,5
miljard op…en dat was twee keer meer dan
in 2010. Obama tekende recent een wet om
de investeerders in de VS die hieraan
meedoen beter te beschermen wat aangeeft

DE NIEUWE SUFFIXEN .XXXX
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Er zijn nu 1930 aanvragen voor nieuwe
suffixen in behandeling en elke aanvrager
betaalde voor behandeling ervan 185.000
dollar (+ nog 25.000 dollar adm. Kosten), Een
paar voorbeelden: .pizza ; .apple ; .orange
en .renault. Er zijn maar ca 60 aanvragen bij
uit Frankrijk zoals .oreal en .paris terwijl het
duidelijk is dat deze suffixen van belang zijn
voor zoekmachines en je wil het liefst dat
jouw site bij een zoekactie een grote kans
maakt om te worden “geraakt”. Wie vroegen
er de meeste aan? Wel Amazon vroeg er 76
aan en Google wel 101… en 13 aanvragers
zijn er voor .apple. Die worden nu geveild
onder de aanvragers… hoogste bieder krijgt
hem.

sinds de Xbox… De vakwereld kijkt met
spanning toe…
Een van de meest rendabele operaraties
van Telecom stopt…. Na op de markt te
zijn geweest sinds 1982! Het eerste
terminalsysteem met het kleine schermpje,
waarop de lettertjes drupten in laag tempo
en dat vast zat aan de telefoon bracht
zeker 20 miljard omzet op. Plus veel
uitvindingen
als ADSL, de Scartstekker etc. Het
researchcentrum met 3500 ingenieurs
brengt jaarlijks 300 octrooiaanvragen aan.
Het totale budget is 800 miljoen jaarlijks.
Men werkt nu aan 3D tv en aan financiële
transactiesystemen voor… Nigeria.
Veel fransen zullen de Mintel missen met
zijn nr. 3611 in de tijd van Mitterand
gestart…en met 25 miljoen gebruikers in
2000 onder Chirac!
Dan kwam er 3605Cocorico en 3613
(business) een bedrijvengids. En zelfs
3615 de datingtoepassing waar maar 1200
mensen tegelijk on line in konden zijn.
In 2012 zijn er nog maar 420.000
gebruikers en heeft het Internet het pleit
gewonnen. De wet van de remmende
voorsprong?
Wel er is nu een rockgroep met de naam
Minitel rose en er zou ook nog een remake
komen van het oude terminalkastje…
Minitel is dood maar komt artistiek weer tot
leven: het was het symbool van de “Trente
Glorieuses”…

FACEBOOK EN DE BEURS…
Het aandeel donderde naar een waarde van
-30% na de beursgang! En er kwam groot
gedonder van… Het imago is op de markten
wel een beetje stuk nu er 25 miljard dollar in
rook opging. Maar de Facebookmanagers
hebben niet echt problemen nu ze 16 miljard
casseerden met 421 miljoen aandelen en de
waarde is nog steeds lekker hoog in
vergelijking tot andere. De zeepbel heeft ook
nog een voordeeltje omdat de kans dat er
weer stijging komt groot is en je dus met de
inkoop nu van aandelen weer eens stevig zou
kunnen verdienen. Welke bedrijven zou
Facebook nu kunnen kopen? Men fluistert
Face.com en Opera; Zuckerberg kocht
Instagram al terug voor 1 miljard zoals we
zagen. Het spelletje is weer begonnen en
weer zagen we de zeepbellen..

AAN
VIRUSSEN
WORDT
FORS
VERDIEND!
Er wordt heel wat afgestreden tegen die
lastige virussen niet op de laatste plaats
ook door diverse regeringen die hun
(defensie)sites
bedreigd
zagen…
Kapersky de Russische anti-virusfabrikant
ontdekte recent Flame dat wel erg lastig te
pakken is… Wel de fabrikanten van antivirus software werken in een markt van nu
al 60 miljard en nu gaat ook EADS zich in
deze sport begeven naast IBM, Symantec
en Microsoft. Want de markt groeit met
10% jaarlijks. In de VS groeide het
investeringsniveau tussen 2009 en 2012
van 8 naar 16 miljard. Maar ja met die

MICROSOFT EN MINITEL
Microsoft gaat nu echt de strijd aan met zijn
eigen tablet, dat nu al “the I-Padkiller heet,
en beconcurreert dus zijn klanten… Nu komt
het ook met Windows Phone 8 nieuw
bedrijfssysteem voor de I-Phone…. Kun je
ook als je 23 miljard winst maakt op 70
miljard omzet… Maar er waren ook flops als
de walkman Zune die maar 10% van de
markt pakte en nooit de I-Pod versloeg van
Apple… En de Kin een telefoon die maar
twee maanden op de markt bleef… Nu
Surface dus, het eerste echte nieuwe product
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spectaculaire virussen als STUXNET (tegen
de centrifuges van Iran) en nu weer Flame
dat ook Iran beoogt is publiciteit gratis en
verzekerd. Regeringen zijn nu al echt grote
klanten wereldwijd en Israël is er erg goed
in… Helaas, verzuchtte een iraanse autoritei
recent. Nog beter dan bommen?

HET SUPERVIRUS FLAME RUKT OP
Er zwerft nu een uiterst knap en complex
virus rond dat veel “beter “ is dan Stuxnet
dat de centrifuges van Iran in 2010
langzamer deed lopen… Het moet volgens
experts door een land zijn gefabriceerd
omdat er veel geld in de ontwikkeling moet
zijn gestopt. Het dingetje is liefst 20 MB
“zwaar” en opnieuw lijkt vooral Iran het
doelwit. Dus moet het “westers” van origine
zijn? Pas geleden werden een fors aantal
websites van salafisten plat gelegd door
overal foto’s van een knipogende Hillary
Clinton op de pages te zetten…. Alle
andere teksten en plaatjes waren
verdwenen. Ook een VS-aanval die
slaagde: de cyberwar is really on, dus.

DE CLOUDSERVICES RUKKEN OP
Zie nu weer Skydrive van Microsoft die
iedereen met een hotmail-account kan
gebruiken en waar je 7Go aan ruimte gratis
mag gebruiken. Waar uw data zich dan fysiek
bevinden weet niemand precies… al houdt
Microsoft dat natuurlijk exact bij. Ergens op
de cloud, de internet wolk dus, staan uw data
en u heeft de garantie dat u ze altijd kunt
terugvinden en benaderen… En thuis hoeft u
geen batterij aan harde schijven te hebben
om alles zelf veilig op te slaan!
Zo kunt u waar u ook bent en met welk
apparaat dan ook toegang krijgen tot uw data
en u kunt zelfs via een PC van overal
toegang krijgen tot de harddisk van uw eigen
PC thuis! Skydrive wordt nu vooral gebruikt
om foto’s op te slaan.
Weer is er een nieuwe weg geopend en nu
waar het om de gigantische hoeveelheden
data gaat die mensen “produceren” en willen
bewaren… Dus zoek ook een plekje op de
“cloud” en zet uw spulletjes safe er neer. En
nu maar hopen dat uw privacy is
gewaarborgd…

HOE KIES JE EEN PASSWORD?
Voor elke aparte toegang tot iets op het
Internet moet je een password hebben en
dat wordt steeds lastiger. Want als je het
ergens opschrijft kan het “ingepikt” worden
en dat is nou net niet de bedoeling.
Sommigen wisselen hun passwords
daarom elke maand of zo, maar dat is ook
een gedoe. Er bestaat ook al zoiets als één
superpassword dat dan toegang geeft tot
de file waarin je alle in gebruik zijnde
passwords opgeborgen hebt. Maar oei, als
dat superpassword gejat wordt…
De meeste mensen nemen maar wat: hun
verjaardagsdatum, hun trouwdatum, hun
straat en huisnummer, hun auto-kenteken,
de verzameling is uiterst bont. De boeven
worden steeds slimmer en bedienen zich
van
software
die
passwords
kan
“genereren in hoog tempo” waarmee je dan
een code kunt proberen te tracen…. Dus
wat kan een normaal mens doen om zich
redelijk te beschermen? Wel ik las
daarover het volgende recept:
1.Neem nooit een woord uit het
woordenboek (dat is echt te kraken mbv
software).
2. Neem nooit minder dan 10 tekens.. (ai!)
3. Mix letters en cijfers en speciale tekens
en mix ook hoofd en kleine letters.
4. Maak het password afleidbaar van iets
wat u zich altijd kunt herinneren en rommel

GOOGLE DATA OP UW CAMERA?
Google Maps en Street View kent u
waarschijnlijk ook; maar u moet een PC etc.
hebben om ze te pakken. Maar nu kunnen
eenvoudige backpackers als ik als ze op reis
gaan: u kunt de gewenste foto’s ter orientatie
op uw reisje tevoren op uw I-phone zetten en
ze dus zo ter plekke ook raadplegen. Zonder
Internet etc. Het kan niet meteen overal maar
per direct in Frankrijk. Google stopt niet
hierbij… nu gaan de camera’s van Google
ook in de rugzak en dat materiaal komt dus
ook op Street View te staan! Onder de naam
Street View Trekker … Maar er mogen van
de franse autoriteiten nergens foto’s op staan
waarop personen te zien zijn die hun
toestemming niet tevoren gaven…
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daar dan wat mee volgens een goed te
onthouden “methode”.

CRUIS-BUSINESS IS GOUDMIJN
Ook al gebeurde er een paar nare
ongelukken met die giga-schepen de
business groeit prima: van 2,6 miljoen
passagiers in 2003 naar nu 5,7 miljoen in
Europa. En in Frankrijk gaat het echt
lekker; dat zien we hier dagelijks in
Marseille ook.
In UK telt men 1,7 miljoen passagiers, in
Duitsland 1,4; Italië 900.000, Spanje
700.000 . en Frankrijk schoot al naar
441000. Het is het enige tourisme-segment
dat nu groeit…
De prijs ligt op ca 1000 euro/pers. Per
week met kids onder de 18 gratis… Het is
te hopen dat de euro niet wegwaait en de
brandstofprijs niet te hoog wordt… Want
zo’n boot van 4500 passagiers en méér
kost minstens 500 miljoen. Dus u weet
weer wat uw volgende vakantie wordt…

Hier een voorbeeld:
U kiest voor de titel van een liedje: “We could
be heros just for one day”, bijvoorbeeld. En
daarmee gaat u aan het rommelen als
onderstaand wordt geshowed.
“ We could be heros just for one day”
Ww!# cC
bB hH jJ ff 1 dD en dus
op rij aan elkaar geplakt:
Ww!# cCbBhHjJfF1dD
Wel dat ziet er goed uit dus! Aan de slag!
DIVERSEN
DE VRAAG NAAR TRANSPORT EXPLODEERT
Het wereld-bnp groeit nog steeds , wel wat
langzamer nu maar het gaat gestaag
omhoog. En het is een goede maat voor
economische activiteit en dus ook voor de
daarbij horende vraag naar transport… Voor
de komende jaren voorspellen experts: een
verdubbeling van reizigerstransport per
vliegtuig en een verdrievoudiging van het
goederentransport en een verviervoudiging
van het containertransport…
Om dat
allemaal te versjouwen is een investering
nodig wereldwijd van liefst … 53000 miljard
dollar! Dus voor de pessimisten: het gaat
mogelijk niet zo lekker bij u in de buurt maar
maakt u zich geen zorgen over “de rest”! Het
blijft booming!

PAY AS YOU DRIVE
Er bestaat al een autoverzekeraar die u per
gereden kilometer premie vraagt , een
filiaal van Groupama in Frankrijk. Nu kunt u
ook, als u minder dan 8000 km per jaar
rijdt, betalen naar rato van de gereden
kilometers
als
u
een
vast
maanabonnement van 12 euro neertelt en
daarnaast een tarief per gereden kilometer
bijbetaalt.
Dat
afhangt
van
uw
verzekeringscondities natuurlijk… Dan
moet u wel in de garage een boxje laten
monteren in uw auto dat uw rijgedoe
meet… frekwentie van gerij en ook lengte
van trajecten worden mee gemeten. Er
worden ook services meegeleverd als:
waar parkeerde ik mijn auto? (Via GPS en
een communicatie-unit) e En u kunt ook
zorgen dat er een noodsignaal uit gaat van
uw auto als hij crasht…
In Frankrijk rijden er al 110.000 mensen
met deze verzekering die 25% minder
kost…

DIE DURE OLYMPISCHE SPELEN
Athene betaald in 2004 nog 14 miljard…
mede daardoor ging het nu failliet? Sydney
kostte nog 5 miljard en Atlanta 7… Peking dat
was 43 miljard: een nieuw tijdperk begon…
Het grote geld was ingetreden in de
olympische wereld: ook hier de grote
besmetting dus. Londen gaat nu voor 40
miljard… En dat terwijl het Olympisch Comité
in 2003 regels aannam om het “goedkoper te
maken. Nee, het is nu een geopolitiek
instrument geworden dus het budget schoot
met een factor drie (!) omhóóg! Vooral de
beveilingsrekening is zeer hoog in Londen is
dat nu al 700 miljoen euro.

DE PIRATEN BESTAAN AL 6 JAAR.
Ze werd echt opgericht in Zweden in 2006
en werd daar intussen partij nr. s op de
lijst. En in Duitsland, heeft de partij 30.000
leden, en scoorde ze nu al rond de 8% in
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diverse deelstaten. Ze heeft in totaal al 45
zetels. Ook gaan ze met 100 kandidaten aan
de landsverkiezingen meedoen in 2013, deze
“Democraten 3.0” zoals ze ook wel genoemd
worden. Want het is een soort van
“Internetpartij” die de vrijheid (vooral op het
net) hoog in het vaandel heeft staan en die
openheid in publieke zaken voorstaat.
Vrijheid van het woord en de persoon, is hun
hoofdthema. Een van hen zegt: tot voor kort
was het de ecologie nu zijn wij het…
Ook in Frankrijk ziet men ze nu (ca 500
aanhangers) en ze gaan met 100 kandidaten
aan de verkiezingen meedoen in juni.
Hun communicatie verloopt uiteraar volledig
via het net waar iedereen een idee of voorstel
in discussie kan brengen. Krijgt het respons
dan komt het ter stemming in de Algemene
Vergadering (die ook op internet is te zien).
En wordt aangenomen bij een meerderheid
van 50% + 1…
Het zijn (ook) “ontevredenen” maar dan van
veelal onder de 30 en vooral te vinden in
kringen van jonge internetfanaten. Is dit “de
partij van de toekomst” ? Wel dat valt te
bezien maar het feit dat zij hun structuur sterk
op het Internet en zijn mogelijkheden enten,
maakt ze in elk geval interessant. Want het
moét zo zijn dat internet ook in de politiek een
grote rol zal gaan spelen. Dus volg ik ze, ze
laten nieuwe dingen zien die morgen
“gewoon” zullen zijn.

hoe dat zelfs toeneemt! Dus het wordt
hoog tijd die afgrijselijke en achterlijke
krampen over raszuiverheid en multi-culti
afwijzing te stoppen. Dat staat haaks op de
historische realiteit en het wordt echt niet
minder maar juist veel méér! Bange
gedachten houden menselijke drijfveren
echt niet in bedwang.

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
HET STEENGAS MAAKT ONAFHANKELIJKER!
Prijzen die vastzitten aan de olieprijs, neem
die van gas, gingen in 2 jaar 25% omhoog!
Maar in de VS waar volop steengas wordt
geproduceerd werden ze drie keer zo
láág…
Op 1 januari 2012 steeg in Frankrijk de
gasprijs met 4,4% wat GDF onvoldoende
vond: het verloor 290 miljoen nodige
inkomsten en wilde 10% verhoging. f
Studie van de inkoopfacturen bevestigde
nu dat GDF iets moet inhalen: dus gaan in
juli de gasprijzen met 5% omhoog…
Frankrijk verbood de exploitatie van
steengas, terwijl er toch veel van is te
vinden, om milieuredenen.
Intussen is al besloten dat een deel van de
gasprijs, veelal geleverd in Europa door
Noorwegen, Rusland en Nederland, voor
26% onafhankelijk zal zijn van de olieprijs;
dat was voorheen 10%.
Sinds 2005 steeg de gasprijs met 60% (!)
en al 3,8 miljoen mensen hebben het zeer
moeilijk met het betalen van hun
gasrekening.
Nu is het gas hier al 5 keer duurder dan in
de VS. Plannen om VS-gas vloeibaar te
importeren zijn er nu ook al…
Toen de technologie om steengas te
winnen (fracturatie) beter en beter werd en
nu ook veel minder vervuilend, gingen de
VS uiterst snel over tot een stijgende
exploitatie. Dat was goed voor de prijs én
ook voor de onafhankelijkheid van
derden….

INDIANEN MET EEN JOODS TINTJE?
In Tel Aviv vond men dat Indianen uit
Colorado (VS) een genetische mutatie
hebben die komt uit de groep van de
askenaze joden (dus de groep uit NoordEuropa) . Die zijn meegegaan met Columbus
op zijn reizen in de 15e eeuw denkt men en
hebben daar contacten van alle soorten ook
met indianen gehad. Die genetica schopt
alles wat met “zuivere rassen en zuiver
bloed” ooit is gezegd helemaal om! Net of we
niet al eerder wisten dat mensen zich in hun
ontmoetingen erg weinig aantrokken van de
achtergrond van hun medemensen qua ras,
etnische afkomst of religie. We komen
allemaal uit Oost-Afrika dat is een en daarna
gebeurde
er
van
alles.
En
zeker
migratiestromen zie zelfs op vandaag nog
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RENAULT
EN
TOYOTA
GAAN
ELEKTRISCHER
Renault geloofde en gelooft sterk in de
volledig electrische auto en dus stopte het
samen met Nissan wel 4 miljard in de
ontwikkeling van de Zoë die nu uitkomt.
Borloo de minister van Sarkozy geloofde ooit
dat er in 2015 75000 elektrische auto’s
zouden rijden maar het zijn er nu magere
2000! De nieuwe Zoe kost vanaf 15.700 euro
en het huren van de batterij kost 80 euro per
maand. Zijn autonomie van 150 km is het
enige echte zwakke punt en er zijn nog
weinig publieke oplaadpunten. En de crisis
helpt ook nog niet echt mee aan de verkoop
van “all electric”…
Toyota de eerste hybride-fabrikant blijft
daarin investeren. De Yaris wordt in Frankrijk
geproduceerd (er is een benzine en een
dieselvariant) en heeft 46% van de franse
markt. Van de 200.000 Yaris-sen die in
Frankrijk worden gemaakt zijn er 40.000 voor
de franse markt. Maar van de Prius werden
sinds 1997 4 miljoen stuks verkocht en men
heeft 73% van de hybride-markt nu. Men wil
naar 1 miljoen auto’s van dit type per jaar:
Toyota heeft hier veel voorsprong weten de
collega’s.
De elektrische auto gaat het maken zeker nu
wordt verwacht dat de prijs van de batterij
terug zal vallen in enkele jaren naar 1/3… dat
zal zeer veel invloed hebben op de eindprijs.
Weer eens bleek de ontwikkeling veel sneller
te gaan dan verwacht want er zijn
tegenwoordig minstens drie keer zoveel
experts aan het werk in de nieuwe wereld…
We zagen dit ook eerder bij de zonnecellen
waarvan de prijs kelderde.
Tegenover waar ik woon kan ik elektrische
autootjes huren… Een twositter voor 7 euro
per uur al…En de Zoe die in het najaar daar
ook komt zal bij de start (4-zitter) ca 9
euro/uur doen. Met natuurlijk redelijke prijzen
voor een (halve) dag en een week.. Én de
brandstof is inbegrepen én het opladen kost
3,5 uur. The game is starting dus.

met zwart leer en alu-velgen… Het kost
ruim 15.000 euro en 49 euro batterijhuur
per maand (batt.: 8 kWh). Autonomie: 80
km, voor drie personen, 2,87 m. lang en
1,65 m. breed…. Alleen nog in Parijs en
elders heeft het ook nog geen zin… want
Parijs verlaten is nog geen makkie!
DE TOEKOMST VAN DE ENERGIEVOORZIENING
De olieprijs daalt nu wel wat om
conjuncturele
redenen,
maar
is
voortdurend aan de klim. De “nieuwe olie
uit grote diepten” kost 4 à 6 keer meer om
te worden opgepompt. De huidige echte
duurzame concurrenten zijn vooralsnog de
hydro-elektriciteit en de biomassa-energie;
maar daar komen we langzaam aan de
grenzen. Dat is niet het geval voor de winden zonne-energie, de geothermische
energie en de getijdenenergie… daar zit
nog veel muziek in. Maar dat kost tijd en
geld: nu al 150 miljard per jaar schat men,
gaat er als investering in om. De
windenergie concurreert qua prijs nu al met
de hydro-energie, maar ondervind nogal
wat protest van mensen die oog hebben
voor mooie landschappen. Daardoor
worden de parken in zee ook zo duur…De
zonne-energie,
(zonnecellen
en
warmwater-panelen) , daar zit meer muziek
in.Men vergiste zich in de “leercurve”hier:
de vooruitgang gaat veel sneller dan
gedacht en over een tiental jaren is ze echt
concurrerend met andere. Toch zijn er hier
twee remmende technische factoren: ze
“gaan via de elektrische stroom als
medium” (erg goed in mechanische tractie
maar niet in warmteproductie) en ze zijn
“discontinu” (wind en zon nodig…).
Een windmolen werkt maar 2200 uur per
jaar (25%) en zonnecellen niet in de nacht
en bij slecht weer. Dus er is hier een echt
opslagprobleem… De meest belovende
oplossing is die van zoutsmelting die nu in
Sevilla wordt getest (geconcentreerde
zonnecentrale)…
Vooralsnog moet er dus worden gerekend
op thermische centrales op gas en
kernenergie… Gewoon goedkoop maar
lastig liggend nu in de publieke opinie. Dus

EEN ELEKTRISCHE MIA KOOP JE IN
PARIJS
Het is een Frans-Duitse coproductie en nu te
koop in Parijs; en er is zelfs een luxe-versie
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met een beetje geluk is de “energie tijdbom
wat ontscherpt”. Maar dan blijft het nodig dat
de politiek goed meespeelt, de R&D op dit
terrein voldoende blijft en zeker dat de
bevolking een “energie-mix” als oplossing
accepteert en voldoende wil betalen voor
fossiele brandstoffen en elektriciteit en ook
nog een stevig aandeel kernenergie tolereert.
Dus er is best nog werk aan de winkel in
energieland…
Aldus een energie-expert in L’Expansion. Hij
verzuimde wat moed in te spreken over de
kernfusie-oplossing en liet ook weg de
bufferidee van de Noorse fjorden en hun
waterkrachtcentrales… Maar ja het beweegt
zo snel dat ook experts wel eens wat nieuws
missen..zoals de razendsnelle opkomst van
het steengas. In de VS zijn er al 20.000
putten die dat produceren en dat geeft al
honderdduizenden werk en goedkoop gas
voor vele gezinnen. China. Australië,
Argentinië en ook Europa hebben flink wat
steengas in hun bodems dat goed zou
kunnen zijn om 2/3 van de groei in de
gasvraag op te lossen. Maar vooral in Europa
is men tegen vanwege de verwachte milieueffecten in Frankrijk en Bulgarije is er zelfs
een verbod. Toch is het mogelijk om met
+7%
exploitatiekosten
voldoende
maatregelen te nemen om die schade
ondergronds te beperken: met name de
grondvervuiling door de geïnjecteerde
chemicaliën en de grote behoeft aan water bij
de gaswinning… Daarbij komt dat met dit gas
veel CO2 productie kan worden verminderd…
Dus zeggen veel experts nu al: ook Europa
zal er aan moeten geloven… vanwege de
afhankelijkheid extern (geopolitiek ook) en
vanwege de hoge importrekening in
crisistijd…

betaalt de regering voor een herstart áls er
verticale integratie aantoonbaar is. Dus
een product-diensten pakket op zonneenergie gebied dat veelvoudig is dat
“oplossingen beoogt” en niet zozeer
afzonderlijke
producten
met
kleine
toegevoegde waarde… Hyundai kreeg al
45 miljoen opdat dit bedrijf instapt in
“groene producten op energiegebied”..
Het grootste off-shore windmolenpark ter
wereld met een zetje van 2,5 gigawatt, een
investering van 7 miljard, is al een running
staats-energie bedrijf.
Z-Korea is dé kampioen van de PPaanpak: privaat-publiek zeer doelgericht
samen. Een soort van planeconomie maar
dan zonder apparatsjikkerie… Dat heeft
hun al tientallen jaren erg veel opgeleverd
en toont aan: als staat én industrie elkaar
echt helpen dan kun je heel groot worden
samen! En dat gaat niet zo lekker als je de
industriebosses verkettert… Wijze les uit
het oosten en voor het westen!
VULKAANENERGIE IN KENYA
Kenya had al energie uit stoom van
geysers in 1954… maar de winning was zo
duur dat het nauwelijks van de grond kwam
voor de elektriciteitsvoorziening. Dat wordt
nu anders met de reeds 6 in exploitatie
zijnde bronnen op weg naar zo’n twintigtal
over een paar jaar. Nu heeft nog slechts
een derde van de inwoners redelijke
stroomvoorziening in dit sterk opkomende
land in de subsahara-area.
Het land zit propvol met vulkanen en de
bijbehorende geysers en dat is naast het
olieland Z-Soedan weer eens iets anders.
Overigens helpt Kenya de Z-Soedanezen
met hun olie-pipeline in aanleg naar hun
kust. Zo kunnen ze onafhankelijk worden
van dat olietransport nu door N-Soedan, de
aardsvijand…

DE ENERGIE-POLITIEK VAN Z-KOREA
Dit land koopt nu 97% van zijn energie in
maar besloot nu dat elk bedrijf (!) in 2012 2%
van
zijn
energieverbruik
zelf
moet
produceren! Ook laat de staat nu in een regio
het programma Smartgrid testen dat uit is op
zuinig energieverbruik en dat zou moeten
gaan “draaien” voor héél het land in… 2030.
De zonnecellen industrie ging ook hier op de
fles vanwege de ingestorte prijzen… Maar nu

DE
E-AUTO
WORDT
GAUW
GOEDKOPER!
De batterij is nog een duur ding nu en dat
tikt zwaar door in de prijs van een E-Auto.
Maar experts zeggen nu dat die prijs in
2020 terug zal lopen tot 130 euro per
Kwh… wat 1/3 is van de huidige prijs. Als
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dit waar wordt zal de E-auto kunnen
concurreren met de benzine-auto zolang de
benzineprijs niet lager wordt dan 55 cent per
liter. En daar gelooft niemand echt in… Dus
elektrisch heeft de toekomst, zeker in de
stadsauto’s!

nieuwe
pausverkiezing?
Na
alle
seksschandalen en nu ook de “euthanasie”
op de tientallen (!) psychisch gestoorde
kinderen in een Limburgs RK Instituut…
Wie meer wil weten lezen het nieuwste
boek: Sua Santita dat een pikant beeld
geeft van het ongezonde en onchristelijke
sfeertje in de top van de oude Kerk van
Rome. Niets inspirerends meer te vinden
daar… Een droef voorbeeld nu er meer
dan ooit ook een “vergelijking:” zich
opdringt tussen de monotheïstische religies
op de aardkloot…. Het past in de neergang
van de “westerse beschaving en ethiek”,
helaas.

DE 747-400 HEEFT HET GEHAD..
Ze worden nu in stukkies gezaagd,
gedemonteerd en verkocht die oude
getrouwe 747 ’s van Boeing waar ik ook
nogal eens in mocht reizen. De jumbo’s van
weleer toen kerosine nog iets hoger was dan
de waterprijs… Er staan nu zo’n 50 747 in
afwachting van een eindbestemming zegt
men… de vraag is bijna geheel nul geworden
in het licht van de 777 Dreamliner en de A380
ook met dubbeldek. Singapore Airlines
verkocht zijn laatste en ook Japan Airlines
vliegt ze nier meer. Idem Korean Airlines en
Malaysian Airlines. Cathay Pacific neemt nu
afscheid van zijn 21 747’s zette er al 9 stil en
kocht 777-300 Boeings.
Het verschil zit vooral in het brandstofverbruik
dat tussen een A380 en een 747-400 2,39
barrel/passagier resp. 2,78 is… Een verschil
van 16%. Verder zitten er in een A380 494
passagiers en in een 747 zijn er dat 359. De
laatste 747-400 werd in 2009 afgeleverd.
De oudjes worden nog wel eens verkocht en
je kunt er zelfs nog een nieuwe krijgen voor
10% minder… Maar zijn tijd is voorbij.

BOEDDHISTEN TEGEN MOSLIMS
In Birma wonen wel 800.000 Rohingyas
een etnisch aparte groep die eigenlijk
stamt uit Bangladesh en die daarom ook
moslim is. Een grote minderheid in de
boeddhistische
gemeenschap
van
Myamar. Ze zijn volgens de VN “de meest
vervolgde minderheids-groep op aarde” en
hebben in Birma ook geen enkel recht en
geen bescherming. En nu is in west-Birma
waar 89% boeddhistisch is en 4% rohingya
de pleuris uitgebroken nadat er een
moslimvrouw zou zijn verkracht… Bij de
rellen en lynchpartijen kwamen al tientallen
mensen om intussen en er kwam ook een
grote vluchtelingenstroom op gang van ca
300.000 mensen. Ze willen “terug” naar
buurland Bangladesh. De VS en de EU
zien met schrik deze nieuwe schending
van mensenrechten zich afspelen… De
regering kondigde de noodtoestand af.
Weer een fel conflict met een etnischreligieuze
achtergrond
,
en
een
meerderheid tegen een minderheid… De
wereld zit er steeds voller mee in alle
windstreken.

Terug naar inhoud
RELIGIES
ROME: GEDONDER BIJ DE BOBO’S
Benedictus werd bedonderd door zijn
kamerheer en zo lukte vertrouwelijks naar
buiten. Veel info van zijn persoonlijke
secretaris van de paus Bisschop Gänswein
werd gestolen en verspreid. De no 2 in het
Vaticaan, kardinaal Bertone werd met
machinaties in de macht in verband gebracht
en de directeur van de Vaticaanse Bank ene
Tedeschi vloog er ook uit… Bij jullie lijkt het
wel “Dalles” zei een Franse kardinaal tegen
zijn Italiaanse collega’s! Wat is er aan de
hand in de top? Wie vecht tegen wie en wie
vóór wie? Is dit een voorbereiding naar de

HIJ KOMT: DE GROTE MOSKEE VAN
MARSEILLE!
De burgervader legde al in 2010 de eerste
steen voor de giga-moskee in het 16e
arrondissement in Marseille… En daarna
werd de bouwvergunning ingetrokken en…
nu weer toegekend in hoger beroep.
Omwonenden protesteerden en remden en

14

kregen nu dus ongelijk. De 250.000 moslims
hier zijn weer eens blij met dit bericht want ze
moeten nu “kerken” in 63 zaaltjes en twee
kleine provisorische moskeeën in de stad…
En dus vaker ook op straat omdat er gewoon
geen plaats genoeg is binnen. Maar nu dus
de centen voor de bouw: het geheel, het is
een compleet religieus/cultureel centrum
namelijk, moet 22 miljoen euro gaan kosten.
En er is nu 250.000 euro in kas…. Maar
Koeweit, de Saoedi's en de Maghreblanden
hebben zich garant gesteld voor 25% dus 5,5
miljoen…. Daarmee kan dus wel worden
begonnen maar de minaret staat er nog lang
niet. Men berekende dat hij ooit 150
gelovigen per dag zal trekken met op vrijdag
een top van1000 à 1500 en op jaarbasis dus
10.000 à 14.000 bezoekers in totaal (dus 4 à
5% van de hele moslimpopulatie…!).
Zoals dat bij alle religies gaat is er ook hier
een felle broederstrijd… ook al zijn de
moslims hier voornamelijk soennieten. Want
ook binnen die groep vind je een scala van
gematigden, van soefi’s tot aan felle
orthodoxen… En dat werkt vertragend op de
verering van Allah! Marseille ziet dit al jaren
en het is ook zo in bijvoorbeeld Keulen in
Duitsland… Geloof gemengd met politiek dat
is een kenmerk van de moslimgemeenschap
en dat is al eeuwen brisant..

energievoorziening,
telecom,
wonen,
stadions en Universiteiten behoren tot het
pakket. o
Hun aanbod voor de bouw van woonwijken
in Algiers en Oran is uiterst competitief
gebleken. Ten derde wordt er een net van
Chinese bedrijven gevestigd die hun in
China al te dure productie, naar Afrika
verleggen. Wel 1600 Chinese bedrijven
hebben plannen hier; China realiseert hier
een aandeel van 22% en groeit sneller dan
de mijnbouwsector waarin China 20%
aandeel heeft.. In 2000 was de handel
China-Afrika 10 miljard nu is die 120
miljard: Afrika is een ware markt voor
China geworden. Zo kan China zijn
overschot omzetten in investeringen in
Afrika in plaats van koop van VS-bonds.
Afrika is echt een markt voor China meer
nog dan Latijns-Amerika en Europa.
AMERIKAANSE VLIEGVELDJES
Er zijn volgens de Washingtonpost al vele
vliegveldjes
waarvan
Amerikaanse
vliegtuigjes vol waarnemingsapparatuur
vertrekken en landen om de diverse
terroristische groepen in de peiling te
houden: Al-Qaida(Al Akmi) in de Sahel,
Boko Harem in Nigeria, Al-Qaida in Jemen,
Shabab in Somalië en nog groepen in
Tsjaad, Centraal Afrika en Oeganda… Het
Amerikaanse Africa-command dat enkele
jaren geleden werd opgericht heeft de
handen vol in Afrika…

Terug naar inhoud
AFRIKA
CHINA GAAT LEKKER IN AFRIKA
Bijna overal is het actief: gebruik van
agrarische gronden in Ethiopië en Kameroen,
olie-exploitatie in Zuid-Soedan en in Gabon
en koperwinning in Zambia en Zimbabwe. …
Wel 60% van de houtwinning gaat naar China
en ook steeds meer andere Afrikaanse
producten vinden hun weg naar China.
China groeit en heeft veel nodig én ze zorgt
ook
voor
infrastructuur
want
de
bereikbaarheid van de wingebieden is van
groot belang. Havens, wegen en ook
stuwdammen…. De haven van Abidjan wordt
door chinezen gebouwd; hun offerte was de
helft zo duur als die van de Fransen! Ook

OPLEIDING VAN VN-SOLDATEN
De VN heeft personeel nodig o.m. in Afrika
in Darfoer en dat wordt opgeleid onder
verantwoordelijkheid van het franse leger
en volgens de VN-regels. Maar Parijs heeft
de uitvoering opgedragen aan een privaat
bedrijf SGS (Strike Global Services) wat
ex-soldaten in dienst heeft voor zijn
opleidingswerk voor de Fransen. Het kader
bestaat uit lang getrainde pro’s met veel
ervaring in vele landen en in vele conflicten
en culturen. Nu het in Afrika op vele
plaatsen erg onveilig wordt (Mali, Nigeria,
Soedan; in totaal nu zeker wel 10 landen)
is er een constante behoefte aan
vakkundig personeel en dus aan
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vakkundige trainers. De Fransen laten dat
opleiden nu doen in Djibouti tussen Somalië
en Ethiopië gelegen in Oost-Afrika.
Ook het Amerikaanse leger leidt op maar dan
vooral eigen, ingehuurde soldaten van vele
nationaliteiten: in Irak (al jaren) en nu ook in
Afrika. Nu zijn er in Irak evenveel ingehuurde
soldaten als reguliere in kamp Liberty
namelijk ca 40.000. Ze verdienen vaak meer
dan 10.000 dollar per maand en het gaat hier
zowel om personeel voor verzorgings- en
bewakingstaken als voor meer militair werk.
Mensen die dat willen doen moeten zelf hun
opleiding nu zoeken en betalen waarna ze
(zonder betaling) twee maanden worden
getest door het Amerikaanse leger. Ze
moeten vaak alles verkopen of bij hun familie
lenen om hun opleiding te verkrijgen. In
Oeganda wordt zo’n activiteit nu uitgevoerd
want er zijn daar wel 60.000 soldaten uit de
eerdere Soedan-oorlog die werk zoeken… Ze
komen uit Zuid-Afrika, de VS, Frankrijk,
Engeland, Israël etc. … Er is zo
langzamerhand een complete industrie van
dit soort die diverse landen voor zich laten
werken en dat nu meer en meer in Afrika
waar de onrust snel toeneemt.

-Een griek werkt (op papier) per jaar 2017
uren en een fransman 1439…
-Europa loopt steeds achter op de feiten”.
Inderdaad! Het gaat enkel onder grote druk
daar….
-De Fransen lijken nu toch van de
“solidariteit” te zijn aangekomen bij “de
realiteit”…
-Al 60% van de Duitsers wil nu dat
Griekenland uit de euro vertrekt en dat was
een half jaartje geleden 49%.
WIE IS ER EIGENLIJK NOG VÓÓR DE
EU?
Van Obama mogen we aannemen dat hij
voor een “verenigd Europa” is al heeft hij
geen haast gezien het multi-polaire
gedrang van het moment…. Nu de euro
wankelt is hij explicieter vóór vanwege de
negatieve economische dreun die ook de
VS zal oplopen bij een euro-echec. Want
de eurozone is nu tot het epicentrum van
de economische crisis geworden. Al 27000
jongeren en bijna 100 miljard euro gingen
vanuit Spanje noordwaarts in het eerste
trimester van 2012…. En de leningsrente
werd in Duitsland negatief en liep in Spanje
op tot bijna 7%... De eurozone lijkt even
riskant te worden voor de wereldeconomie
als eerder Lehman Brothers in de VS.
De chinezen zal het een zorg zijn: ze zijn
groot genoeg om te komen waar ze willen
mét en zonder een verenigd Europa.
Zonder is mogelijk wat beter omdat dan
een bondgenootschap à la Nato minder
zeker is van een stevig voortbestaan.
Maar de vraag welke landen van de EU het
eigenlijk nog echt willen dat wil zeggen met
aanzienlijke en overtuigde meerderheden,
die begint erg lastig te worden. Nu het
voortbestaan van de euro eigenlijk dwingt
tot een verdere integratie neemt de
weerstand tegen het verliezen van
“autonomie” en “het regeren vanuit
Brussel” duidelijk toe. De “renationalisatie
van de economische politiek” wint aan
terrein. Mede omdat er ook weinig
overeen-stemming lijkt te bestaan over
WELK Europa het zou moeten worden.
Zeker sinds de franse PS aan de macht
kwam in Frankrijk en daarmee de

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
EUROPESE WEETJES
-De aantrekkelijkheid van Frankrijk en
Duitsland voor buitenlandse investeerders
begint forser te verschillen. Duitsland trok in
2011 twee keer zoveel investeringsprojecten
aan dan in 2005 en heeft er nu evenveel als
Frankrijk. En Duitsland investeert nu ook al 5
keer zo veel als Berlijn in Oost-Europa.
Kortom Duitsland groeit ook hier fors en
Frankrijk is vastgelopen en stagneert..
Experts zeggen dat voor China Frankrijk zo
ongeveer dezelfde positie heeft als landen als
Spanje, Italië en Griekenland… Minister
Montebourg in de regering Hollande was zeer
verheugd met de keuze van Amazon voor
een centrum in de Bourgogne van 40 miljoen
euro waarmee ca 1000 banen worden
geschapen…
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tegenstellingen met het Duitsland à la Merkel
groeiden, wordt de hele situatie aanzienlijk
lastiger…. Het liberale Duitsland staat
tegenover het sociale, solidaire Frankrijk lijkt
het, dat ook tot de spreekbuis werd van de
zuidelijke
broederlanden
in
grote
moeilijkheden….
Eigenlijk ziet elke regering van een land in de
EU met veel zorg die vraag op zich afkomen
omdat ze politiek gezien “brisante splijtstof”
oplevert in de intern-politieke verhoudingen…
Zelfs in Frankrijk, waar de PS veel van haar
traditionele aanhang kwijt raakte aan de
radicalen ter rechter en ter linkerzijde en het
PS-deel van de middenklasse, zal nu fiscaal
gepakt gaan worden als Hollande de
solidariteit voorop stelt en niet wil snijden in
zijn verzorgingsstaat. Dus aan de horizon
verschijnen er in Frankrijk nu ook donkere
wolken waar het de Europese “eenwording”
betreft!
Het populisme dat in alle landen aan terrein
wint, bedreigt nu duidelijker dan ooit die
fraaie gedachte van dat Europa op weg naar
éénwording… Een beangstigend perspectief.
De eurocrisis verandert nu snel in een
politieke crisis van formaat….
Als iemand als Bavarez dit soort dingen
opschrijft in Le Point dan moeten we ons echt
zorgen gaan maken.
Zeker als nu experts opmerken dat de situatie
in Spanje veel ernstiger blijkt te zijn dan
eerder werd gedacht: het is “essentieel méér
dan “een bankencrisis” zegt men nu…

aanpak van de EU moet radicaal om… de
Grieken moét je nu helpen door hun
industrie op te bouwen en er te investeren.
En door de juiste fiscale maatregelen tbv
een industrieel herstel.
En dan zie ik dat lijstje cijfers van de EUlanden die tonen hoe ze zijn “involved” in
de Griekse schuldpapieren nu… In % van
hun BNP’s. Frankrijk voor 3,2%, Duitsland
3,3%... Spanje, Italië, Slovenië, Slowakije,
voor 3,4 à 3,7%... Luxemburg voor 1,8%,
België voor 2,9%, Nederland voor 3%...
Ierland voor 0,6% en Portugal voor 0,7%
(!!). Voor Frankrijk is het overigens in een
absoluut cijfer 70 miljard euro en dat is niet
niks.
Vergeet ook niet dat ooit iemand schreef
dat het failliet van Lehmann Brothers een
“kleine bank” niet veel zou doen… maar
dat liep toen heel anders. Lehmann is nu
ingevuld met Griekenland… dat 2% is van
de economie van de eurozone….
QATAR DE BOEZEMVRIENDEN VAN
PARIJS
Het land heeft slechts 1,8 miljoen inwoners
waarvan er maar 200.000 qataris zijn die
voor 95% voor de “staat” werken; de rest
zijn immigranten. Het is nr. 1 qua vloeibaar
gas-produktie en heeft de 3e gasreserve ter
wereld ná Iran en Rusland. Het is volgens
het criterium BNP/inwoner het tweede
rijkste land ter wereld ná Luxemburg met
zijn 103.000 dollar/inwoner..
Direct nadat Sarkozy aantrad kwam de
handel tussen beide landen pas echt los:
bijvoorbeeld met de aankoop van 80
airbussen voor 16 miljard dollar. En het
land schoot ook de waarborgsom voor bij
de affaires van de Bulgaarse verpleegsters
in Libië…. De premier snapte meteen dat
hij “de Hariri van Sarkozy” kon worden… in
navolging van de situatie van Chirac in
Libanon.
Qatar heeft 100 miljard in kassa om elders
mee te investeren: hun nationale poet dus.
Hamad ben Jassem is de baas van het
fondsbeheer en hij vliegt graag in zijn eigen
A330 naar Parijs waar hij erg veel geld
investeerde. Bedrijven als Lagardère,
Voelia, Vinci, maar ook Total, LVMH en

ADVIEZEN AAN DE GRIEKEN
Een franse econoom zegt tegen Europa dat
het de Grieken snel moeten worden geholpen
met werkelijk herstel van de productie in dat
land: de industrie is nu daar 7% van het
BNP.. En dus is het handelstekort iets van
rond de 10%. Het land verloor 15% van zijn
banen in 4 jaar… Het land had nooit in de
eurozone mogen intreden.. maar ja dat is nu
te laat.
Dus of de Grieken stappen UIT de euro of het
noorden betaalt het Griekse debacle. Óf het
land verlaagt de salarissen (met 60%!) en
brengt zo zijn productiviteit op peil … Dit lijkt
nogal theorie omdat de salarissen al eerder
met 25% daalden…Dus is zijn boodschap: de
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France Telecom kennen het fonds als
belangrijke aandeelhouder. Ook zijn de
mooiste gebouwen in de hoofdstad van dit
fonds: recent werd Virgin des Champs nog
voor 400 miljoen gekocht. En het
paardenstadion bij de Arc de Triomphe
alsook PSG, de voetbalclub, zijn eigendom
van de qatarianen. Ook de premier is erg dol
op Parijs en het zal niet lang duren voor ook
Hollande echt kennis met de heren gaat
maken. Want de eerste keer was het 45 min.
Voor de premier: een echte koude douche!
Het is al bijna 30 jaar zo en begon echt in de
tijd van Miterrand wat goed was voor de
angst voor “links” van de qatariërs. Maar de
investeringen zijn overigens evenwichtig
verdeeld over de VS, Azië en Europa, waarbij
La France als land er wat uit springt.
Tja wat wordt er nu van deze warme
vriendschap met dit land dat er door
sommigen ook van wordt verdacht om goede
relaties te onderhouden met radicale islam
kopstukken in veel Arabische landen. Zelfs
de kwalitatief zo goede zender Aljazeera zit
daar volgens sommigen niet erg neutraal bij.
Wat gaat Frankrijk onder Hollande hier mee
doen? Qatar wacht vooralsnog af…

laatste kwam ook door minder toerisme
naar de Magrheb natuurlijk. Het toerisme
was voor Athene: 18% van het BNP en gaf
aan 770.000 mensen werk… maar nu
zakte het met 30 à 40% per maand…
Omdat je direct naar enkele eilanden kan
vliegen met low-costers zijn er nogal wat
toeristen op de eilanden over gebleven
blijkt nu. Cos en Rhodos zijn vooral ín…
Veel grieken verhuren nu hun eigen huis
het aanbod steeg behoorlijk en het kost
maar de helft van een hotel. Omdat de
Duitsers wegblijven, -ze zijn bang
geworden-, daalt de prijs ook van de dure
luxehotels. Men vreest hier nu het verlies
van zeker 100.000 banen in deze sector.
DE EUROCRISIS EN DE FRANSE
BANKEN
Het grafiekje wat ik zag was overduidelijk:
ook de Franse grote banken dumpten
massaal de obligaties van de broeders in
het zuiden plus Ierland… Daar zat eerst
nog 20 miljard in! Maar kochten weer
massaal Italiaanse obligaties in en daar
zitten ze nu met beleggingen in van enkele
tot zelfs 10 miljard!
Maar de Societé Generale bank verlaagde
ook al haar Italiaanse posities… Dat heet
solidariteit dus!
In Brussel houdt men nu ook Frankrijk met
zijn nieuwe regering die nog wat méér gaat
uitgeven, scherp in de gaten… Ook al
roept de nieuwe minister Moscovici dat hij
de budgetafspraken van “ongeveer 3% zal
nakomen in 2013”! Wat bijna niemand kan
geloven. Hollande is er nog niks klaar mee,
zeker nu hij herrie maakte met Merkel.

DE NIEUWE FRANSE BELASTINGEN
Hollande deed onder meer de “Impots sur le
revenu” (de inkomstenbelasting) ook omhoog
zowel de % (vooral op de inkomsten uit
kapitaal) als wat de grenswaarden van de
belastingklassen
betreft.
Maar
dat
veroorzaakte in de hogere inkomensregionen
een relatieve verláging van de inkomstenbelastingen! (hoogst verdienende betalen
61% en lager verdienenden 87%!). Die
spectaculaire belastingschijf van 75% brengt
echter namelijk “maar” 200 miljoen extra…
Terwijl die andere maatregelen in het IR
systeem samen 22 x zo veel opleveren nl 4,5
miljard! Zo gaat dat met politieke belasting
manoeuvres vaker…

IN TOULOUSE IS WERK ZAT!
Al 62% van de bedrijven in en rond deze
stad zeggen dat ze nauwelijks geschikt
personeel kunnen vinden; een jaar geleden
zei dat 53%. Vooral in de hier grote
luchtvaartsector is het echt paniek aan het
worden; Airbus moet in de komende 7
jaren 4349 vliegtuigen afleveren… Vooral
veel ingenieurs zijn niet te vinden en EADS
heeft een wervingscentrum opgezet van 70
man sterk. Men moet hier ca 9000 man
personeel er bij vinden anders moet de

DE GRIEKSE EILANDEN ZIJN ÏN!
Geen toerist meer te zien op het Griekse
vasteland: de Acropolis heeft ook geen
bezoek meer. Nog in 2011 was er een
bezoekersrecord: +9,5%, vooral Duitsers
(2,24 miljoen) en Fransen (1,15 miljoen). Dat
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productie naar elders. Overheid en industrie
werken intensief samen en men heeft ook
grote
bedrijfsscholen
opgezet
in
samenwerking met het Arbeidburo. Natuurlijk
is er bij zo’n arbeidsmarkt een groot risico
van “job-hopping”, dus extra-verloop. Er
wordt ook hoog ingezet op omvormen van
mensen naar andere beroepen en er is zelfs
een wervingsbureau dat helemaal vooraan
begint; men kijkt eerst wat iemand kan voor
men naar zijn opleiding kijkt… Toxg is de
Haute-Garonne, ook het gebied met 9%
werkeloosheid en de toestroom hier is
onvoldoende gekwalificeerd. Er kijken al
bedrijven of ze niet beter naar India kunnen
gaan of naar de Maghreb… Het aantal
gekwalificeerde mensen uit het buitenland
liep in korte tijd op van 10% naar nu 20%
bijvoorbeeld uit Ierland komen er nu
ingenieurs. Toulouse kent nu ook het “Duitse
probleem” en zoekt wanhopig naar mensen
met zijn 31000 wervingsprojecten…
Tja, Spanje en Portugal zijn niet heel erg ver
weg, dus straks wordt dat touwtrekken met
de duitsers die hier ook al hun heil zoeken.

en wil snel veel meer investeren in dit
bedrijf zowel in Frankrijk als in het
buitenland. Net als EDF en Veolia weer
een Frans bedrijf met een nogal “homeachtig imago” dat zeer expansief is in het
buitenland. En nogal vaak hebben ze erg
stoffige imago’s in eigen land. Opvallend
verschijnsel hier…
SPANJE GLIJDT SNEL AF..
Een dubbele crisis zowel wat het
begrotingstekort betreft als ook het
handelstekort. Ook Nederland en Japan
hebben een forse staatsschuld maar ook
een flink handelsoverschot waardoor zij
kunnen rekenen op particulieren die de
staatsschuld kunnen financieren. Wat te
doen nu alles snel fout loopt de banken zijn
nu in de focus gekomen. Gewoon door
bezuinigen is een mogelijkheid en dat leidt
tot forse salarisverlagingen. Waardoor ze
competitiever worden hier. Maar de prijzen
zullen niet mee dalen en dus stort de
consumptie en het BNP verder in. In 2013
houdt men al rekening met een WW van
30% en bij de jeugd zelfs 60%: dat zijn
cijfers uit 1929.
Of gaat Duitsland nu toch door de knieën
en maakt een financiering mogelijk tegen
lagere tarieven dan de 6% van nu.
Daarmee gaat ook de interne bankrente
omhoog en dat remt industrieel herstel.
Maar in Europa wil nog niemand (bijna)
deze eurofinanciering..
Dan blijft er enkel nog over ook uit de euro
te stappen wat in vele opzichten een ramp
is voor Spanje en de EU. Maar het wordt
nu wel erg serieus…

KIOLIS
IS
DE
SNCF
VAN
HET
BUITENLAND
Het bedrijf van SNCF is maar 1/7 van de
grootte van de moeder, maar draait al 4,4
miljard euro omzet waarvan 46% in het
buitenland. En dat met ruim 50.000 man
personeel… en 37 miljoen netto-winst. Men is
hier gespecialiseerd in urbaan transport: in
Lille en Bordeaux, Foix, Senlis en Nîmes
maar ook in Engeland waar het 30% van het
treintransport doet.
In Zweden is het
transporteur nr. 2 en in België nr. 1. De tram
van Melbourne is ook van Keolis en ook de
treinen in de buitenwijken van Washington.
En de nieuwe automatische metro van
Hyderabad in India (9 miljoen inwoners) dat
gaat ook Keolis doen. In Stockholm worden
bus en tram gedaan en in Göteborg
binnenkort ook. En Sydney en Bribane in
Australië gaan het, in navolging van
Melbourne, ook doen. Men doet overal mee
met inschrijvingen en wist in de meeste
gevallen het aantal personeelsleden snel te
verdubbelen en men kent groeicijfers van 7%
en meer per jaar. SNCF is voor 70% eigenaar

ZONDER DE EURO KRIJGT ATHENE
GEEN CENT MEER.
Als de Grieken nooit in de euro waren
gegaan dan zou het land nu op een niveau
zitten van Albanië of Montenegro zeggen
experts. En het inkomen zou op ca 7500
dollar liggen; zie de 44.000 van Frankrijk
als vergelijk.
Men herinnert zich ook nog net dat de
leningsrente in 1998 15% was en na de
intrede in de euro terugviel naar… 3%! Dus
was er ook geld toen voor de Olympische
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Spelen in Athene in 2004. De euro gaf het
land een kunstmatige stabiliteit en gaf de
politici de kans om fors met geld te morsen.
De euro werd een waar feest dus. De
consumptie ging aan de haal en de
schuldenopbouw dus ook; maar dat werd
vakkundig weg gemoffeld voor Brussel. En
die consumptie trok ook vele investeerders
aan en in no time was de regel van max. 60%
van het BNP aan de laars gelapt. Zou de
politiek serieus zijn geweest dan was toen dé
kans daar om een veel betere economie op
te bouwen met forse groei… Maar dat was
helaas niet de gekozen weg en zie nu waar
men is aangekomen. Als de Grieken uit de
euro gaan leent er geen hond nog maar iets
aan Athene… En de ware catastrofe is hun
deel voor heel lang en alles wat daarbij hoort.
De import is nu 59 miljard en de export 26…
Die export dat is 8,1 miljard aan olie en
mineralen, 700 miljoen aan aluminium, 606
aan medicamenten, 576 aan vis, 454 aan
ijzer, 434 miljoen aan buizen, 337 aan
groente, 320 aan fruit, 300 aan katoen en
idem aan kaas, 275 aan bont en 270 miljoen
aan olijfolie…. Op de banken stonden recent
204 miljard dollar en dat was 299 miljard in
2009. De Europese banken leenden voor
1200 miljard dollar aan Athene…
Op 11 mei had Athene nog 3,8 miljard in kas
en op 18 juni was dat nog maar 700 miljoen.
Vanaf 20 juni ging de rekening op ROOD
voor ca 1 miljard euro… En dat zei
Papademos de ex-premier..

In een kliniek van Artsen zonder Grenzen
komen Grieken binnen nu die engels
praten… wat hun slecht afgaat. Dat doen
ze omdat ze medische zorg nodig hebben
en geen geld meer op zak hebben en zich
daarom uitgeven voor “buitenlanders”. Het
Griekse personeel zegt nooit te hebben
kunnen denken dat dit ooit in hun land zou
gebeuren…
ROEMEENSE POLITIE IN FRANKRIJK
Er zijn al 10.000 Roemenen gearresteerd
in Parijs: 4000 van hen zaten in kampen in
Seine Saint-Denis. Ze waren in dienst bij
“Roemeense bedrijven” die georganiseerd
doen bedelen en erger… Er zijn steeds
meer Roemeense gangs hier die elkaar
ook bloedig bestrijden. Nu hebben de
Franse politie-autoriteiten de hulp van
Roemeense collega’s ingeroepen die er
zeer goed in zijn om de identiteit van
aangehouden Roemenen vast te stellen..
Zij volgen ook de “misdadige families” van
Roemeense komaf om greep te krijgen op
de gangs. Ze zijn verbaasd om te zien hoe
precies de Roemeense arrestanten de
franse wetten kennen en weten te
ontsnappen aan vervolging. Het aandeel
van vreemdelingen in de misdaad liep op
van 13% (2006) naar nu 17%... en het
aantal Roemenen in deze groep ligt nu op
50% schat men. In Roemenië ligt het
stadje Tandarei waar veel Roms wonen (2
miljoen van de 10 miljoen roms wonen in
Roemenië) en daar wonen zeer rijke roms
in
grote
villa’s.
Verdiend
met
georganiseerde bedelarij in west-Europa..
Nu werkt ook al de Britse politie samen met
de Roemeense om de door hun gezochte
gangleiders te arresteren in Tandarei.. voor
exploitatie van minder-jarigen…
De laatste ontwikkeling is dat twee kids u
iets komen vragen op het moment dat u
flappen tapt… Terwijl de een u een kaart
voorhoudt om hem te helpen iets te vinden
pikt de ander uw flappen…want uw
bankkaart zit in de terminal… En uw code
hebben ze al eerder (ze volgden u al
langer) gepikt. Niks geweld dus gewoon
zeer goed opgeleid…

In de hoofdstad zijn de kroegen bijna leeg, de
bedelaars slapen op de trottoirs en er zijn
heel weinig toeristen. Veel inwoners ruilden
de auto voor een fiets…en een op de vijf
Grieken zoekt nu een job. Bij de jeugdigen is
dat er één op de twee. Vele denken aan
vertrekken en de regering moet maar hopen
dat deze, vaak goed opgeleide, nog ooit terug
willen komen. Nogal wat jongeren leren nu
dan ook Duits of proberen verdere studies om
de WW te ontlopen. Slechts 14% van de
jongeren op studentenleeftijd denkt dat ze
zich ooit nuttig kunnen maken in hun
vaderland… Uit rondvragen blijkt dat 54%
van de studenten denkt aan vertrekken en al
17% heeft zich gemeld voor vertrek.
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Het samenwerken met de Roemeense politie
is uiterst effectief: zowel in de preventie als bij
de repressie. En de foute Roemenen zijn er
zeer van geschrokken! Zowel in Parijs als in
Lyon als in Marseille waar Roemeense
agenten mee opereren..

doen heeft áls WIJ dat willen! Dat gaat de
zittende president, die zijn zakken al vulde,
zeker dwars zitten in de toekomst. En wat
er in dit land loos is weet nu iedereen: zelfs
een voetbal liefhebber.
HET SERVISCH NATIONALISME
Nikolic werd twee maanden geleden
president en sindsdien gaat het heel
anders in dit land dat kandidaat is voor de
EU. Als premier is er nu ene Dacic die
woordvoerder was van Milosevic… Hij is
ook leider van de socialistische partij die
praktisch de regering in handen heeft via
een coalitie. En daar denken ze nu weer
aan Groot-Servië… en dat wordt in de EU
niet erg op prijs gesteld. Want men is
mordicus tegen de zelfstandigheid van
Kosovo en dat is voor de EU
onbespreekbaar. Andere, vroegere tijden,
herleven..

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
ESTLAND WIL IN DE EURO BLIJVEN EN IS
VOORBEELDIG
Estland bezuinigt en hervormt en klaagt ook
over de Grieken: zie het minimumsalaris daar
dat twee keer hoger is dan bij hun! Het land
kreeg een tik van -14% net als zijn Baltische
buren en deed de salarissen omlaag tot soms
50% (!), sloot scholen en ziekenhuizen want
men wil zeer graag Europees verankerd
blijven hier. Omdat de investeerders nu ok
wat wegblijven deed het meer om zijn tekort
te trimmen: het werd 6% een der laagste in
de EU… en zijn groei was 4%! In 2012 gaat
dat helaas iets minder worden.
De rechtse coalitie sinds 2011 krijgt nu echter
steeds meer ontevredenheid te bemerken en
dat wordt nu mede afgereageerd door kritiek
op Athene. Er was recent de grootste staking
sinds die van 1991: arbeiders en
onderwijzers eisten meer salaris. De
oppositie wint er dus nu terrein. En dat doet
de kritiek op de Grieken verder voeden…

DE NIEUWE ZIJDE-ROUTE
Al in 1993 werd de idee van de Transport
Corridor
Europa-Kaukasus-Azië
gelanceerd en in 1998 tekenden dat 12
landen inclusief Iran. China maakt een 4
baans autoroute van 5000 km en
Azerbeidjan onderneemt nu een ambitieus
havenproject. In 2015 zal de haven van
Arlat de mogelijkheid hebben om treinen
aan boord van een ferry te laden en dan de
Kaspische Zee over te steken… Nu duurt
het transport per vrachtauto nog 15 dagen
en per boot 30. De trein doet het straks in
21 dagen dus er is alle keuze. De oude
romantiek van de zijde-route is voorbij
maar vlug gaat het nu wel.

VOETBAL EN MENSENRECHTEN
Het was weer eens fors raak met de Euro
2012 in Oekraïne en Janoukovitch, de
president, kreeg er fors van langs. Over de
behandeling van zijn vroegere rivaal
Timochenko die onder nare omstandigheden
werd veroordeeld en nu ziek vast zit.
Nogal wat landen namen reserves wat betreft
het wel/niet-bijwonen door hoge politici,
Frankrijk ging nu voorop want Hollande moet
zijn toon zetten. De pers gaat er vol in en het
imago van het land ligt in de goot. De aan
gas rijk geworden dame ziet haar populariteit
omhoog schieten en die van haar kweller
keldert nu. Haar dochter en andere zijn zeer
aktief en scoren veel publiciteit. Zo zien we
dat sport weer eens alles met politiek van

OOST-AZIË
CHINA WORDT ECHT WESTERS
In China is de tijd van de goedkope
productie aan het tanen…En de Europese
bedrijven die zich in China vestigden om
goedkoop te werken beginnen het er nu
ook duur te vinden en… al 22% denken er
over om te vertrekken. Naar Vietnam zegt
men. Nu China voor ca 1/3 op westers
niveau begint te draaien,- de rest is nog
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eigenlijk straatarm-, krijgt het dus ook typisch
westerse problemen die wij goed kennen.
Tussen 2002 en 2010 ging het uursalaris van
0,59 dollar naar nu 1,79…, dus +203% in 8
jaar. Daar komt nog bij de hogere koers van
de yuan tov de euro komt daar nog bij. De
Chinese middenklasse ontwikkelt zich snel en
daarmee ook de interne consumptie. Dat is
voor het westen eigenlijk ook een goed teken:
er is meer te exporteren en we moeten goed
kijken naar de japanners. Die exporteren
exact dat wat nu de middenstand in China wil
kopen en richten zich op het huishoudelijke…
China wordt dus steeds meer een westers
land wat te verwachten was en het plaatje
verschuift weer eens compleet. Want wat blijft
is de verandering nu de BRICS wakker
werden… Maar er ontstaat nu steeds meer
een soort van “gelijkheid”: het westen moest
en moet inleveren en China c.s. klimmen op
niveau en zo komen we elkaar meer
evenwichtig tegen (?). Gewoon blijven kijken
dus…

zet nu fors in op infrastructuur projecten en
deed dat met de klapper van 2000 miljard
yuan = 315 miljard dollar. Dus zegt men:
de groei in China gaat terug vallen naar
niveaus van 6 à 7%....Wat opvallend is na
de vele jaren van boven de 10%. China
gaat steeds meer op ons lijken: wie met
pek omgaat wordt er door besmet!
DELOCALISATIE VAN DE INDUSTRIE ÍN
CHINA
Aan de kust wordt het steeds duurder
daarom kwam er al eerder de “GO WEST”policy vanuit Beijing. Het minimumloon
steeg aan de kust naar nu 190 euro wat in
een jaar +14% betekende, dat nodigt uit
om te vertrekken naar Zuid-Vietnam, Laos
en Cambodja… maar ook naar het hart van
China naar steden als Chongqing,
Chengdu en Wuhan… Waar een m2 geen
20 yuan kost maar eerde 10. Bij de Yangtse-Kiang rivier is het minimumloon nog
rond de 145 euro nu. Dus komt er nu echt
een massale trek op gang hierheen waar
de energie goedkoper is, de ligging erg
centraal en de bevolkingsdichtheid hoog is:
er kwamen recent 120 miljoen inwoners bij.
En de scholing is hier OK. Maar hier is het
zakendoen taaier, meer bureaucratisch en
er is een transportprobleem. Immers de
rivier dat is nogal langzaam dus wordt er
nu waanzinnig snel in spoorwegen
geïnvesteerd. Want zo kun je snel van hier
naar de kust en dan ben je 12 dagen later
al weer in Rotterdam. Die chinezen hebben
eigenlijk verschillende soorten “landen en
economieën” binnen de eigen grenzen!

DE
SAMENWERKINGSORG.
VAN
SJANGHAI
Ze kwam op 6 en 7 juni bijeen in deze stad,
deze organisatie waarin Rusland en China
plus 4 ex-sovjet republieken (Kazakhstan,
Ouzbekistan, Tadjikistan en Kirghizistan)
samenwerken. Op de agenda stonden de
veiligheid en het atoomprogramma van Iran.
Mede ter voorbereiding van de conferentie in
Moskou eind juni tussen Iran en de
grootmogendheden
over
haar
atoomprogramma… Centraal Azië organiseert zich
en gaat op de geopolitieke toer met China en
Rusland voorop.

HUAWEI, CHINA’S ANDERE LEGER…
Het is een telecomgigant met een omzet
van liefst 32 miljard dollar, waarvan “maar”
10 miljard in China wordt gescoord. Afrika
is goed voor 8 miljard (25%!), Azië doet 5,5
(17%) en Europa 3,7 miljard (11,5%);
Amerika sluit de rij met 4,8 resp. 15%... Dat
noem je een echte international dus!
Huawei meet ziuch met gemak met Nokia,
Alcatel, Ericson en in de industriesector
ook met Cisco, HP en IBM. Bij de smartphones ook met Samsung, Apple, HTC en
Blackberry…

CHINA HEEFT LAST VAN DE CRISIS
Aan de electriciteitsconsumptie in China is
ook te zien dat de industriële productie
minder snel groeit nu… Het aantal bedrijven
met verliezen neemt toe en de OG-projecten
nemen ook af. De export naar Europa is fors
gedaald en de interne consumptie stijgt nogal
traag en ook de bouw van fabrieken is
afgeremd. Ook in de particuliere bouw gaat
het sinds begin 2012 slapjes er aan toe. En
overcapaciteit
bij
de
ijzer
en
aluminiumproductie sluiten deze rij… Peking
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De omzet ging de laatste drie jaren volgens:
21, 28 en 33 miljard…en het aantal
medewerkers volgens: 95000, 110.000 en
140.000(!). Het bedrijf heeft een essentieel
aandeel in de Chinese octrooien, ter
vergelijking ook even 2010: VS 490.000
octrooien en China 392.000… En in termen
van ingenieurs (2009): VS 4% van alle en
China China 34%..... U ziet wat er staat?
Een Chinese ingenieur verdient 1896
euro/maand; dat is in Europa iets van 4400
euro’s en in de VS zowat 10.300 euro’s…
Huawei is nauw gelieerd met het Chinese
leger wat veel landen nogal benauwd maakt.
In de VS werd mede daarom de aankoop van
3COM in 2008 geweigerd door Washington
en later ook van 3Leaf…. Het bedrijf opende
als reactie toen een R&D center in
Californië…en stuurde de lobby-ers op de
regering af. Brussel kijkt nauw naar dumpingacties van deze gigant en ook naar teveel
staatssteun bijvoorbeeld via aankopen door
het Chinese leger… Antwoord van China: En
Motorola dan in de VS? En Huawei Frankrik
zegt: we hebben hier 7000 mensen in
dienst…
De baas ene Ren Zhengfei had een
opmerkelijke internationale carrière en hij
buurtte veel in Californië, ook bij Cisco zijn nu
grote concurrent… Het bedrijf stortte zich op
Afrika met een rij van dumpprijzen en nu zijn
ze stevig gevestigd in 30 landen daar van de
ca 50! Ook deelt men met gulle hand kado’s
uit
aan
de
regeringen:
moto-taxi’s
bijvoorbeeld in Guinee en het buffet van de
Salon Africacom in Kaap de Goede Hoop in
2011.
Wel 60.000 van zijn medewerkers zijn ook
aandeelhouders , hijzelf heeft nog maar 2%
van het kapitaal op 68 jarige leeftijd. Een
dame gaat hem opvolgen en een zoon zit ook
in de directie. Omdat in China nu ook de
salarissen van ingenieurs snel stijgen (14%
jaarlijks!) moet Huawei steeds meer naar
diversificatie waarbij men actief is in cloud
computing nu. In Shenzhen heeft men een
campus met 30.000 studenten: 180
voetbalvelden qua oppervlak, 7 cafetaria’s en
een
aantal
karaoke-zalen…Niks
is
bescheiden bij Huawei…

KAZAKHSTAN GAAT LEKKER!
In de steppen van Centraal Azië, in de stad
Astana, kwamen 7000 afgevaardigde van
85 landen (industriebosses, politici en
ministers) aan voor het 5e international
Economische Forum van Astana.. Men zag
er Prodi en ook Tony Blair , die hier een
deel van zijn 8 miljoen pond omzet
ophaalde. Het land dat 5 x Frankrijk is qua
oppervlak met maar 17 miljoen inwoners
(=Nederland), doet het niet zo goed op het
gebied van mensenrechten, persvrijheid en
democratie. Maar dat stoort president
Nazarbaev niet heel erg met zijn groei à la
China en Qatar van plus 8%. Hij ving 150
miljard
dollar
aan
buitenlandse
investeringen waarvan 70% in de
oliesector zit. Ook is het land leverancier
nr.1 van uranium aan Areva in Frankrijk en
er worden nog grondstoffen gevonden die
voor de high tech industrie belangrijk zijn.
Frankrijk is hier 4e investeerder met 7,4
miljard maar de handelsbalans is erg
scheef: veel export nauwelijks import in dit
land. Alstom en EADS timmeren hier ook
al fors aan de weg met metro’s en
helikopters en ook Danone, Veolia en
Bouygues zijn actief. Het land ligt in het
hart van Centraal Azië en heeft ook een
douane-unie met Rusland en Wit-Rusland.
Astana heeft al een potje van 51 miljard
dollar om de Wereldtentoonstelling van
2017 binnen te halen en wil lid worden van
de OECD en de Wereldhandelsclub. Toch
lopen steeds meer buitenlandse bedrijven
op tegen nationalisme en fiscale lasten..
Maar op het congres ging het daar niet
over en ook niet over de opvolging van
Nazarbaev, wat een taboe is hier. Weer
een Aziatische tijger er bij dus…
DE MIJNEN VAN MONGOLIË
Dit land haalt 20% van zijn BNP uit de
mijnbouw en de 10 grootste mijnen zijn
zeker 1300 miljard waard. Maar de 2,8
miljoen inwoners worden steeds bozer
omdat ze vinden dat hun land wordt leeg
geplunderd… Hun populistische partijen
stoken dat vuurtje nu ook op en willen dat
de 49% aandelen uit het buitenland
worden terug gedrongen en wil dat het
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parlement maatregelen neemt. Zoals tegen
de Aluminium Corporation of China….
Mongolië heeft 90% van zijn handel met deze
buurman China. Men wordt bang van die 5,3
miljard buitenlandse investeringen omdat hun
BNP 8,3 miljard is. De groei is nu 17% en
steeg in enkele jaren met 60% wat ook de
inflatie aanwakkerde. De corruptie is ook hier
enorm in de koper en de goudsector waar
ook Rio-Tinto (Australië) actief is hier en
politici vinden nu dat de staat actiever in deze
firma’s moet deel gaan nemen om hun
belang beter te dienen.
Het land staat op plek 120 van de
corruptielijst van de VN waarop 183 landen
prijken… Een oud-president is nu vastgezet
wegens vroegere corruptie en hij mag nu
geen kandidaat bij de verkiezingen zijn. Deze
klaagt over ex-communistische toestanden:
de regerende partij laat haar tegenstanders
opsluiten om ze te elimineren. Intussen is het
volk, zekere de lagere klassen, er niet goed
aan toe en dat moet, zegt men nu in de
verkiezingsstrijd, veranderen… Mongolië past
helaas in een wereldwijd patroon…

Net als in China loopt ook in dit land de
economie terug… en er is te weinig werk
en te laag betaald. Dat was inzet van de
verkiezingen begin juli.
Mexico vervangt steeds meer China in zijn
rol van toeleverancier van producten en
ontving veel investeerders die goedkoop
produceren hier. Zoals Nissan Motors en
Plantronics beide uit Azië. De peso staat
laag en zo kan het land zelfs concurreren
met Brazilië nu. Ca 3,5% groei dit jaar
maar dat is voor de PRI, linkse partij, niet
genoeg: te weinig en slecht betaald werk,
zeggen ze. Maar het mexicaanse
opleidingssysteem doet het best goed: het
land staat op plek 34 van de OECD-lijst.
Daardoor zijn er al 12 miljoen vroegere
emigranten naar de VS terug gekomen en
verminderde de stroom naar de VS. En zo
kunnen er ook meer jongeren aan het werk
die eerder verloren gingen in drugsgebruik.
En in de drugsgangs: in de strijd van
Calderon verloren 47.000 jongeren die in
de misdaad zaten hun leven… Men
begrijpt hier heel goed dat een hogere
welvaart moet samengaan met hogere
productiviteit… maar er moet nog veel
ontwikkeld
worden
in
de
interne
arbeidsmarkt van dit land van 112 miljoen
inwoners. De ww steeg van 2% in 2000
naar nu 4,5%. De Amerikaanse Delphi
Automotive van General Motors heeft 50%
van zijn 100.000 werknemers aan het werk
in 46 Mexicaanse fabrieken en 30% nog
maar in China. En ze verwachten dat deze
trend door zal zetten. En wie er ook aan de
macht zal komen, men zal voorzichtig zijn
in het salarisveld, daarop rekenen de
amerikanen. Zo’n 1000 dollar voor een
ingenieur per maand is nu al een aardig
salaris. Het lot van dit land als de
fabrieksbuurman van de VS… De reeële
salarissen in Brazilië zijn nu harder aan het
stijgen dan in Mexico, zo komen de landen
in andere plekken op de wereldranglijst
terecht. Eeuwig spel zonder grenzen.

ZUID-AZIË
UITWISSELING VAN GEVANGEN VISSERS
Pakistan
en
India
kennen
vele
grensconflicten al sinds de 50-er jaren van de
vorige eeuw. Nadat het islamitische Pakistan
werd afgescheiden van het overwegende
Hindoestaanse India. Veel conflicten gaan
over grenzen in zee waardoor vaak
beiderzijds vissers worden opgepakt en
gevangen gezet… Die dan na 6 à 12
maanden worden uitgeruild… Bij zijn recente
bezoek van Zardini aan India is daar over
gesproken en besloten om zoveel mogelijk
grensconflicten in zee op te lossen…
Nu maar hopen dat dit voornemen tot daden
leidt waardoor die arme vissers die zonder
GPS verkeerd varen niet meet een jaar van
huis zijn…

Terug naar inhoud

SILICON VALLEY MOET OP DE SCHOP
De nieuwe high-tech champions zijn van
een ander soort het zijn niet meer die arme
whizzkids van toen maar de boys van

NOORD-AMERIKA
STAGNATIE IN MEXICO
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Twitter, Zynga videogames, ontwerpers,
publicisten, marketeers… etc. . Zij hebben
hele andere eisen dan de simpele wens om
een fastfood om de hoek en een tankstation.
Dat oude model van de universiteiten (als
Stanford en Harvard) die nauw samen
werkten met de grote High-tech industrie er
om heen en op de derde plaats de
leveranciers van risico-kapitaal
lijkt nu
obsolete. De grote financiers verschijnen nu
hier en het pioniers-geheel verdwijnt
langzaam. Het beursfiasco met Facebook
heeft de grote beleggers gealarmeerd over
de volatiele waarde van dit type waarden…
Dit alles vermindert de innovatieve power van
de Valley want de briljante studenten gaan nu
niet in een schuurtje wat aanrommelen maar
proberen zo snel mogelijk iets te vinden wat
snel rendeert en wat ze vlot kunnen cashen…
De ware R&D mentaliteit maakt plaats voor
opportunistische snelle boys. Er hoeft nog
geen echt alarm te worden geslagen want
meer dan 35% van het VS risico-capital wordt
nog steeds in de valley in start-ups gestopt…
Maar er is een andere tendens bespeurbaar
die de Valley fundamenteel zal veranderen…

zelfs defensie-uitgaven verminderen… En
dat zijn in de VS slechte dingen! Het “oude
Europa” kan echt niet worden gemist.
Het verschil in de polls tussen Obama en
Romney is 47,4 min 44,7% dus ca 2,7% en
er was er tot nu toe maar één, namelijk
Reagan, die herverkozen werd met een
WW boven de 7%... De VS zit nu hoger en
het zakt niet meer. Een grapjas zei: Het lot
van Obama hangt nu méér af van Angela
Merkel dan van Romney! En de laatste
wordt met veel geld gesteund door
conservatieve miljardairs die de kop van
Obama al jaren willen afhakken.
Zijn slogan “Yes we can” hoor je nooit
meer en andere slogans die werden
geprobeerd doen het nauwelijks.. Hij heeft
zoals
ook
de
eerste
keer,
zijn
verkiezingsorganisatie zeer goed op poten:
overal zijn aanhangers actief en hij is
berucht voor zijn zeer effectieve gebruik
van het Internet. Maar zijn mislukkingen
zoals Guantanamo en de CO2-tax deden
hem al 2 miljoen kiezers verliezen in de
Spaanse en Afro-Amerikaanse gelederen.
En nu is zelfs al de huishond Bo ingezet:
mensen kunnen een foto van hun hond
insturen en krijgen dan een foto retour
waarop Bo naast hem staat… En daarbij
wordt dan tegen betaling een halsband van
BO (een kopie) geleverd… Zijn hoop
vestigt hij opnieuw op de jeugd, de
vrouwen en de minderheidsgroepen… Wat
Romney op één cheque krijgt van een rijke
aanhanger moet Obama met duizenden
kleine donaties ophalen maar daar was hij
de eerste keer ook zeer goed in. En
George Clooney hield op zijn eigen
basketball terrein in LA een feestje met
gasten als Barbara Streisand, Bily Crystal
c.s. Er werd liefst 15 miljoen aan donaties
gescoord. Hoe dan ook, er zijn zwarte
wolken en het verschil is niet groot, maar
het is in dit land ook voor alles een kwestie
van campagnekas /en campagne-slimheid.
En het is de tweede keer…

OBAMA KNIJPT ‘M VOOR DIE EU!
Hij zegt er slechts af en toe iets over maar in
stilte oefent hij stevig druk uit op de
opperhoofden in de EU om sneller iets te
doen aan de zinderende crisis aldaar. De VS
exporteren 22% van alles naar Europa en
daarvan is 15% eurozone. En het is
verkiezingsjaar en er waren al slechte
jobcijfers recent, dus dat bericht dat Dell zag
dat grote orders uit Europa waren vertraagd
deed schrikken. Idem bij Cisco en Hewlett
Packard. De laatste moest al 27000 banen
schrappen wat 8% is van het globale totaal.
Ook de (auto)onderdelenfabrikanten die voor
27% van hun omzet aan Europa leveren
geven waarschuwingen af. Toyota is ook al
bezorgd voor zijn export…… De lagere euro
maken ook de export van de VS duurder en
de rendementen op de investeringen daar
lager. Het ergste is ook hier: die maar
doorzanikende onzekerheid die veel plannen
vertraagt… Als dat zo door gaat kunnen
belastingverlagingen uit het Bush-tijdperk niet
worden gehandhaafd en moeten mogelijk

OBAMA DE STILLE TECHNO-WARRIOR
Er verscheen nu een boek over “de stille
oorlog van de VS” waar Bush mee begon
maar waar Obama een flinke zet aan gaf.
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Hij stuurt voortdurend drones naar Pakistan
waar intussen al 2000 doden vielen met 255
aanvallen tot nu toe: de VS beoogt de taliban
in dit land… Bush kwam in enkele jaren niet
verder dan 48 doden… Recent werd nr. 2 van
Al-Qaida in stukjes geschoten in Waziristan
en Panetta zei bij zijn bezoek aan India dat hij
steeds meer moeite kreeg met “de vrienden
in Pakistan die de taliban c.s. huisvesting
bieden”. Een duidelijke waarschuwing en
rechtvaardiging van de VS rond deze stille
oorlog die officieel niet bestaat…
Let wel: elke keer dat zo’n drone wordt
weggeschoten tekende Obama persoonlijk
die aanval omdat hij opperbevelhebber is en
omdat er niet officieel oorlog is met
Pakistan… Het is dus als het tekenen van
een doodvonnis…
Ook in Jemen vliegen de drones al rond en
als het zo doorgaat in de Sahel en in NoordMali zullen we ze daar ook tegen Al-Qaida
aan het werk gaan zien.. Er is niet veel
nieuws onder de “zon van de geheime acties
van de VS” natuurlijk maar nu begint het wel
erg op te vallen. Én, het zijn al minstens 2000
doden en Assad zit op 13000 doden, wat een
schande wordt genoemd. Let wel: die drones
raakten nogal eens onschuldige burgers en
ook kinderen.
En dan is er nog de steeds uitgebreidere
cyberwar tegen Iran dat geplaagd wordt met
complexe virussen. Stuxnet vernielde al een
duizendtal centrifuges voor verrijking… Het
zat in de software van Siemens en kwam er
via een USB-stickje in die een onvoorzichtige
medewerker in een computer stopte… En nu
is er Flame dat nog grotere ravages in
websites,- ook diverse van Al-QAida takken-,
en overheidscomputers aanrichtte …
Ehud Barak gaf, nu het boek er is, ook maar
toe dat zijn land samen met de VS, stevig
samenwerkte om Iran’s voortgang te
remmen. In het leger van Israël bestaat de
beruchte unit 8200 die intensief met het leger
van de VS samenwerkt op dit nieuwe
oorlogsgebied. Zijn toegeven wekt nog
sterker de indruk dat Obama de “lekken” in
het net verschenen boek er met de nodige
opzet in liet komen. De auteur werkte ook
nauw samen met Amerikaanse diensten.

Dit soort acties is natuurlijk illegaal en niet
het beste voorbeeld van rechtmatigheid
maar is het niet “beter” dan bommen? Nee,
zeggen experts, het is ook veel effectiever
dan bommen. Want Iran stopte zijn foute
boel diep onder de grond intussen.
De cyber- cq high-tech war is fully on en
toont ons waar het met defensie-aanpak
heen zal gaan. Dus die paar tanks die
Nederland verkocht dat is no bad
business.. voor de verkopende partij. Want
de kopers zijn eenvoudiger landen waar
men nog ouderwets alles en iedereen
neerknalt: zie Assad in Syrië.
DE OREN VAN DE POLITIE
In de VS zijn sommige steden
geabonneerd op een beveiligingssysteem
dat SHOT-SPOTTER heet en dat haarfijn
schoten detecteren kan… Via opnemers op
gebouwen of masten , werkend volgens
het triangulatieprincipe (driehoeksmeting),
kan het systeem alarm slaan als er schoten
vallen… De centrale operator wordt
gealarmeerd en gaat meeluisteren en deze
geeft bij echte onraad het bericht meteen
door aan de lokale politie: plek, aantal
knallen en wapens én zelfs welke wapens
er werden gehoord… Een abonnement
kost 40.000 à 60.000 per “square mile” en
dat is goedkoper dan zelf zo’n systeem
plaatsen wat eerder gemeenten deden. Het
werkt uiterst effectief, voorkomt enerzijds
vals alarm (wat veel mankracht kost) maar
ook “ontbreken van alarm” (wat vaak
mensenlevens kost én lang gezoek naar
de toedracht (ná latere ontdekking). Big
Brother is watching you dus en het is weer
een voorbeeld van techno-inzet in de
beveiliging… Wat de privacy betreft: u krijgt
van de firma de garantie dat hun operator
pas zelf gaat meeluisteren én ook kijken
nadat het systeem schoten signaleerde…
GUANTANAMO
Guantanamo is geen verkiezingsitem….
De strijd om de volgende presidentsverkiezing is begonnen en Obama kreeg
gelijk van de Hoge Raad over zijn
paradepaardje, de Obamacare. Niemand
vroeg de Hoge Raad om na te gaan of
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Guantanamo niet ook iets anti-grondwettelijks
had… Want dit onderwerp is taboe en bij
zowel de republikeinen als de democraten.
We zijn allen getuige van iets ongelooflijks
wat nog veel stof zal doen opwaaien in de
Amerikaanse geschiedschrijving… Ook onder
het label: De eerste zwarte president…

OCEANIË
ENERGIE VOOR OOST-TIMOR
Het straatarme landje ligt tussen Indonesië
en Australië en zijn 1 miljoen inwoners, die
10 jaar autonoom zijn, hebben geen
energie en zijn dus afhankelijke van
aardolie c.s..
Hun president de ex-guerilla, wil dat
veranderen want er is nu olie gevonden dat
het samen met Australië gaat exploiteren.
Het brengt 8 miljard in het laatje wat echter
de werkeloosheid en de armoede niet zal
oplossen. De IMF zal hun met dit fonds er
bij verder helpen. Hun autonomie heeft ook
zijn andere kanten getoond: het is als je zo
klein bent niet eenvoudig “westerse
welvaart” te scheppen met dat beetje koffie
dat je kunt verkopen… Als kleine olieboer
zal het hun iets beter vergaan…

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
PROTECTIONISME OP ZIJN ARGENTIJNS
Als landen importen willen frustreren vinden
ze soms van alles uit. Een berucht trucje is
dat er iets aan is “wat giftig is”… Dat is nu in
Buenos Aires het geval waar de douane
duizenden boeken van importen blokkeert
omdat de drukinkt iets fouts zou bevatten…
Het gaat gewoon om een stimuleringsmaatregel voor de locale uitgevers en
drukkers… Tja, gekker kan het niet en
goedkoper ook niet.
Maar Kirchner zette ook nog een tax van 14%
op de import van vanaf een juli 2012 en
Brussel berekende dat het sinds 2008 al 119
protectionistische maatregelen trof en
protesteerde bij de Wereldhandelsorganisatie
om haar export van 8,3 miljard euro te
beschermen. Maar de exportminister dwingt
nu Argentijnse bedrijven die importeren om
een gelijk bedrag aan export te realiseren…
Autobouwers zie je hier nu wijn en soja. En
alles wat wordt geïmporteerd moet eerst door
de regering worden goed gekeurd en dus
stapelen zich de containers uit het buitenland
op in de havens.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
PROTOTYPES
VOOR
NÁ
DE
REVOLUTIES
Turkije met zijn (bijna) 100% moslims en
zijn scheiding van kerk en staat al meer
dan 100 jaar werd vaak als hét prototype
genoemd voor de Arabische landen ná de
revoluties…
Maar wie nu Egypte’s koers beziet met de
Broederschap die de president leverde en
een meerderheid aan moslimpartijen die de
Koran als basis zien voor de samenleving
denkt niet meteen aan Turkije. Maar toch
greep ook hier het leger in bij het naar huis
sturen van het parlement en is er nog
steeds de machtige militaire raad… En let
wel. De AKP van Erdogan, stamt ook uit de
Broederschap… En, don’t forget it, Turkije
is lid van de westerse Navo! Het heeft
eenzelfde soort cohabitatie van leger en
politieke macht eigenlijk, al lukte het
Erdogan om het leger wat op de
achtergrond te zetten. Maar op beide
plekken is het leger ook machtig in de
economie en heeft het contact met
westerse militairen en (in Egypte nog)

PARAGUAY IS ZIJN PRESIDENT KWIJT
Fernando Lugo vloog eruit en Federico
Franco trad al aan…Lugo had de boeren niet
in bedwang tegen de politie en moest weg….
Maar zijn vertrek, wat hij onder protest
accepteerde, is onwettig. Dus wil nu niemand
hem erkennen… De eerste socialist in dit
land was één jaar af van zijn ambtseinde en
zijn liberale tegenstander zat daar niet mee…
Gaan we daar weer even op de “bananatour”?

Terug naar inhoud
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werden officieren in de VS etc. opgeleid en
kregen de militairen veel wapens en geld uit
het westen… En wat dacht u van Algerije?
Een oppermachtig leger met zeer veel
economische macht dat nauw samenwerkt
met Bouteflika en de zijnen… die ook meer
naar de islam toe bogen en zich wat
afkeerden van de VS c.s. . En zie Jordanië:
ook hier een zeer sterke legermacht die de
constellatie beschermt en de koning is ook
hier een vriend van het westen. Los van de
huidige burgeroorlog daar nu is het niet
anders in Syrië, waar het een scheiding van
kerk en staat kent en een oppermachtig leger
maar dan hier gevoed door de russen, ook
een beetje de chinezen, en … Iran! Bij de
Saoedi's wordt de positie van het leger ook
steeds sterker en idem de band met de VS…
En in de Arabische Emiraten is het dezelfde
tendens… Zelfs Iran kun je op dit model
“leger-islam” betrappen maar wat het westen
betreft is het hier vijandschap én
bescherming door de russen en China..
We zien ook dat de legers vooral defensief
geörienteerd en ze zijn nogal eens in conflict
met andere Arabische legers: zie nu TurkijeSyrië, Saudi-Arabië –Iran, Algerije-Aqmi…
En het verdwijnen van de oude militaire
despoten (Mubarak, Khadaffi,) plaatst hun nu
vaker direct tegenover “het eigen volk”.
Libië is nu de uitzondering: daar is het leger
machteloos tegenover de vele stamgeörienteerde fracties; het land lijkt uiteen te
vallen en in Syrië zien we nu soortgelijke
ontwikkelingen..
Er tekenen zich nu langzaam patronen en
lijnen af in de na-revolutionaire situaties maar
er is nog lang geen sprake van rust en rustige
ontwikkelingslijnen.

omdat het olieministerie de regels tijdens
het aanbiedingsproces wijzigde, en wel: Zij
die méér dan 2 dollar per barrel aan
opbrengst voor zichzelf wilden hoefden niet
meer in te schrijven… Eerst weigerde alle
inschrijvers maar, toen gingen de chinezen
als eerste dor de knieën, gevolgd door BP
en
diverse
gingen
toen
samen
aanbiedingen maken. Enkel Total wilde
niet meer meedoen.
Maar hier liggen liefst 200 miljard barrels
olie om opgepompt te worden en dat is
bijna zoveel als in Saoedi Arabië met zijn
263 miljard barrels. Méér dan in Iran met
zijn 136 miljard barrel en ook dan in
Koeweit met zijn 101 miljard.
Nu pompt men hier ruim 2 miljoen barrels
per dag op (ongeveer gelijk aan de
productie van 2002), maar het gaat in de
komende jaren naar ruim 4 miljoen toe.
Maar na dertig jaar oorlog: eerst die met
Iran en later die van de “allies” is het land
een grote chaos geworden en gebleven.
Langzaam krabbelt het op en met moeite
werden de fracties het hier een beetje
eens: de soennieten, de sjiieten en de
(nogal autonome) Koerden. Over olie moét
je het eens worden want daar drijft alles
hier op…
Het landsbestuur is een inerte boel: er
moeten nog 1 miljoen huizen gebouwd
worden en 5000 scholen en vele
ziekenhuizen, wegen etc. Dat kan ook van
de 9 miljard per jaar van de olie-export.
Maar de tegenstellingen in de regering
door de diverse fracties blijven erg groot en
vele hoge functionarissen ontvluchtten het
land onder Saddam en ook daarna. De
Koerden willen helemaal zelf hun olie
exporteren maar dat verbiedt de wet: het
centrale ministerie voor Olie regelt alle
export zegt de wet. En de Somo,
regeringsbureau, haalt dus alle oliegeld op
en verdeelt het via een demografische
sleutel over de regio. Maar de Koerden
omzeilen dat meer en meer en doen direct
zaken met de olieboeren. En Bagdad is erg
kwaad op hen omdat er ook veel illegale
olie wordt geëxporteerd; vooral naar
Turkije en Iran. Wel 25000 barrel per dag
zegt men en via tankwagens. Bagdad

IRAK: DAT IS EEN EN AL OLIE!
In het centrale deel van dit land moet je bij
het graven van funderingen oppassen niet
direct in een olieplas te komen te staan.
Soms staan hier de geiten met hun poten
zomaar in de olie te grazen… want olie is er
hier overal… en dat wist het westen natuurlijk
altijd al; ook voor de preventieve oorlog.
Recent was er weer eens de aanbesteding
van 11 grote olie-concessies en het werd
weer een groot en verrassend gevecht. Mede
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dreigt de geldkraan naar de Koerden dicht te
draaien.. maar is bang dat de Koerden
overlopen naar de soennieten tégen de
sjiieten dus: de president is een sjiiet, want
dat is hier een meerderheid. Het centrum van
de “afscheiding”is de Koerdische stad Kirkoek
waar alle olieboeren al een kantoor hebben.
Zij gebruiken hun onderhandelingen daar
tegen Bagdad… en krijgen zo vaak een
betere prijs. Het is een zootje daar in Irak
maar dat verbaast niemand meer hier.

bestrijden. Het is in sommige opzichten
een soort kopie van de burgeroorlog in het
Syrië van nu. Een enkeling probeert de
verhoudingen wat te kalmeren… in deze
stad waar 57% van de bevolking leeft van
minder dan 1 euro per dag… Dus voor
100 dollar zijn er vele te vinden die met
een raketwerper ergens in de stad iets
beschieten: wie en wat kan hun niet
schelen…
DE DJIHAD IN NOORD-MALI
Twee-derde van noord-Mali is in hun
handen en een antwoord hierop is nog niet
gevonden…
voor het West-Afrikaanse
“Afghanistan” of voor de “somalisatie van
de Sahel”. Nu drie maanden ná de dreiging
van de Cedeao (West-Afrikaanse staten) is
er van alles gebeurd en er ontstaat nu een
gevaarlijke olievlekwerking. Niger knijpt
hem flink intussen: Issouffou de president
wil dat er fors wordt ingegrepen. Idem de
Afrikaanse
Unie
waarbinnen
vooral
Mauretanië, nigeria, Guinee en Senegal
erg ongerust zijn geworden. Burkina Fasso
lijkt het met de opstandelingen op een
akkordje te hebben gegooid… en zegt dat
hij die Touaregs wel af krijgt van die
samenwerking met Al-Qung

Aqmi… Frankrijk wil niet op de grond
interveniëren en ook Algerije heeft daarin
geen zin. Bouteflika wil hoogstens logistiek
steunen…
Intussen is er een werkelijk
krachtige combinatie gegroeid van veel en
zware wapens (uit de Libische oorlog) en
steeds meer werkeloze huursoldaten die met
de islamisten willen werken.. En Boko Haram
uit Nigeria is met ze bevriend en ook de
Shebab van Somalië en diverse instructeurs
uit Pakistan en Afghanistan… De enige weg
lijkt vooralsnog de ontevreden touaregs die
enkel onafhankelijkheid zoeken tegen de
djihadi’s op zetten door het westen c.s. …
Want deze groep is helemaal niet fanatiek
moslim en wil geen religieus geweld en geen
sharia van het djihadische type… Akelig
gezicht: zo zijn vele langdurige en bloedige
conflicten begonnen. Nu weer een er bij?

TOERISME IN TUNESIË HERSTELT ZICH
In 2011 zakte het toerisme met 33% in en
de stroom aan Europese bezoekers daalde
zelfs met 41%. Het aantal liep terug van 7
naar 4,8 miljoen en er gingen 3500 directe
banen verloren. Voor 2012 hoopt men
weer op 6 miljoen bezoekers; deze zomer
lijkt er een plus te zijn van 35%. De angst
voor de salafisten is de belangrijkste
oorzaak van de terugval vooral in de meer
afgelegen gebieden. Men gaat nu ook
meer low-costers toelaten en hoopt zo de
zaak sterker te stimuleren in 2013. De
revolutie kent weer eens zijn slachtoffers…

TRIPOLIS LIBANON: VERVLOEKTE STAD
De tweede stad van dit land is een
voortdurend slachtoffer van de spanningen in
de regio vooral door de toestand in Syrië.
Want er zijn in Tripolis ook Bachar Assadaanhangers en mét wapens en wel in de
“Soennietenwijk”.
Maar
er
zijn
ook
vluchtelingen uit Homs etc. van de antiAssadzijde en deze fracties zijn ook
bewapend.
Gevolg:
voortdurende
schietpartijen in de stad met zware wapens…
Dit gebeurde ook al vanaf 1976 in de tijd van
Arafat en nog steeds zijn er diverse baronnen
met elk hun voeding onder meer van Hariri
die later werd vermoord en ook van Nasralla
van Hezbollah. En ook de VS en het westen
onderhouden hun fracties hier waardoor deze
zeer arme stad een waar nest is van vele
milities met wapens die elkaar voortdurend

STAAT VAN BELEG IN TUNESIË
De tentoonstelling met de naam Printemps
des Arts was de aanleiding tot forse rellen
op vele plaatsen in het land: de salafisten
waren boos over de blasfemie die daar aan
de orde zou zijn. Er werden in de stad
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Jendouba (NW-Tunesië) 90 personen
ondervraagd
en
gearresteerd
na
gewelddadigheden op straat in de nacht. De
molotov-cocktails vlogen rond en er gingen
gebouwen in vlammen op. Omdat enkele
barbu’s de vrijlating eisten van hun
salafistische vrienden…in een demonstratie
na het vrijdagse gebed… Hun imam riep
tijdens de dienst zelfs op tot “opstand van het
volk”. Eerder moesten er al bars sluiten na
bedreigingen door radicalen die nu al de
overhand zouden hebben in zo’n 400 van de
in totaal 5000 moskeeën. Het zijn vooral de
jongeren zonder werk en perspectief die
meedoen; enkele duizenden volgens de
politie die zeer gewelddadig zijn. En openlijk
geweld aanprijzen om hun politieke idee door
te voeren: dat moet desnoods maar zo,
zeggen ze. Ze werden lange jaren zwaar
onderdrukt door Ben Ali en de zijnen en
komen nu fanaat te voorschijn en eisen
nieuwe regels. Zoals het recht op de niqab
voor vrouwen op de universiteit waar dat nu
is verboden. Hun leider zat vele jaren vast en
richtte de groep Ansar al-Charia op die voor
vele een mantelorganisatie van Al Qaida is.
Ze ronselden indertijd vrijwilligers voor
Afghanistan en later ook voor voor Libië. Op
20 mei hielden ze een congres in het centrum
van het land in La Soukra waar duizenden
aan deelnamen. Ze beschuldigen Ennahda ,
die flink wonnen in de verkiezingen, van laf
optreden in geloofszaken. Maar socialistische
politici beschuldigen hen de “gewapende
arm” te zijn van deze Ennadah-partij! Die
ontkent dat en zegt te kiezen voor de
discussie om deze moslimbroeders weer te
matigen… Maar nu heeft de premier hun de
wacht aangezegd en begon met die arrestatie
van ruim een dozijn aanhangers in het noordwesten met rellen als gevolg.
Dit is niet erg bevorderlijk voor het herstel van
het toerisme in het land en geeft ook aan dat
er een stevige radicale oppositie bestaat…

aan de macht voor het eerst in de
historie… Alles was aanleiding tot “fraaie”
citaten, ziehier enkele.
“Egypte bereikt nu de finale etappe van zijn
islamitische ontwaken” (Zei de minister van
Buiza van Iran).
“Na 5000 jaren beschaving de triomf van
de onwetendheid. Egypte had haar
toekomst vóór zich en koos voor het
verleden”.
“ De Broederschap gaat zich mogelijk
wreken op de kopten want die stemden
Shafiq” en dat vooral in Hoog-Egypte, zegt
een woordvoerder van deze groepering.
En ook de jonge revolutionairen “zonder
geloof wat betreft politiek, zijn er niks
gerust op.
BUSINESS IN GAZA
Sinds het incident met de hulpboten voor
Gaza, waarna Israël de import van
goederen versoepelde, zijn de tunnels van
Egypte naar Gaza geen goudmijnen
meer… Een tunnel bracht vóór dat moment
wel 12000 euro per dag op en was bij
verkoop wel 800.000 dollar waard. Nu is de
omzet nog maar 1000 dollar per dag….
Dus moesten de businesspeople iets
anders zoeken en dat vonden ze in
speculeren in OG! Want in Gaza ontbreken
minstens 60.000 woningen. Dus gaat er nu
vooral cement en ander bouwmateriaal
door de tunnels en geen voedsel meer.
Daardoor werd cement al 10 keer
goedkoper en de woningen schieten de
grond uit. De m2 prijs schoot omhoog: een
woning aan zee kost nu al 1500 dollar per
m2 en in een courante straat in de stad is
dat al 2000 dollar. Er werd al voor 5000
dollar verkocht in de dure zakenwijk maar
dat betaalden Palestijnen uit het buitenland
die van daaruit smokkel-business doen .
Dit is de nieuwe situatie in deze strook die
leeft van internationale hulp en waar
volgens de Wereldbank de WW 30% is…
De belegging in huizen is pure geld
witwasserij en dat maakt het leven hier nu

EGYPTE KREEG ZIJN PRESIDENT
Morsi kreeg bijna 52% en de generaalconcurrent “maar” 48 % en het leger gaf hem
als de winnaar aan… Maar er is wel nu geen
Grondwet én geen parlement… maar wel de
Militaire Raad! Maar de meerderheid is wel
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nog moeilijker dan het al was voor de gewone
man…

en ook commerciële centra. Niet werd
bekend gemaakt wie (het eiland) Dubai
had gekocht… Het gaat zoals het moet
gaan: rijk amuseert rijk, je moet elkaar
bezig houden!

Terug naar inhoud

DE SLIMME TANDENBORSTEL
De VS-firma Beam bracht hem op de
markt: de slimme, digitale tandenborstel
dus. Hij houdt heel precies in de gaten
waar u wel en niet (genoeg) poetste en
vertelt u op uw Smartphone waar het
anders of méér moet zijn. Ook zegt hij u
wanneer er een nieuwe borstelkop moet
komen. En hij speelt ook nog voor u het
gewenste liedje want hij heeft een kleine
disco-verzameling aan boord… In de VS
ligt hij te koop voor 50 dollar en daar kun je
toch je tanden niet voor laten geel worden,
toch?

TRENDS/TECHNOLOGIE
MIJN NIEUWSTE WEBRADIO
Hij is van Logitech en heet Squeeze Box
Radio en is compatibel met Last.fm, Deezer
en Orange Live Radio, dus u ziet op zijn
schermpje de naam van het station, van het
album of van de zanger. Uiteraard prik je hem
op je box of modem in…om alles van het net
af te halen. Hij kan ook voor u zoeken per
soort muziek of thema (kinderen, sport, rock
etc.) ook per stad of regio. En de test bewees
het: een klein station uit Libanon of Ivoorkust
heeft even veel kans te worden gevonden als
de grote zoals BBC, SKY etc. Uw I-Pod kan
er ook aanhangen met een kabeltje maar er
is standaard géén batterij bij… Die kost u los
50 euro extra want hij bestaat wel! Hij kost u
vanaf 119 euro dus…En u kunt nu ook uw
gevonden fraaie muziek direct op Facebook
delen met anderen… Ik wil hem wel!

DE VERMAGERINGSBRIL
Ja u las het goed: een bril om uw lijn te
behouden of terug te krijgen, die is er nu
ook te koop. U pakt dus een klein, droog
biscuitje om op te peuzelen en… uw bril
stuurt de foto razendsnel naar een PC die
er van alles mee uitspookt. Hij maakt hem
veel groter, doet er chocolade op en
aardbeien en u smult! Je moet japanner
zijn om dit te bedenken: de uni van Tokyo
komt de eer toe. En nu wordt er nog een
nieuwe functie aan toegevoegd die zorgt
dat u ook nog de juiste geuren ruikt… Het
systeem kreeg de toepasselijke naam
“Meta Cookie”… Eerlijk gezegd bleef ik me
afvragen of dit geen “canard” is: maar tja,
een serieus blad als Le Point doet dat
eigenlijk nooit… Dus type het even in op
het Net, OK?

DE EXQUISE IDEEËN VAN DUBAI
Als je schatten verdient met olie en gas, dat
ooit opraakt, moet je wel slimme dingen doen
met die giga-spaarpot. Want je moet ook iets
hebben voor ná de olie. We zagen ooit al
elders het Palmeiland een kunstland in de
zee in de vorm van een gigantische
palmboom waarop je kon bouwen. Het werd
(deels) een succes en waarom dan nu niet de
wereld nagebouwd in de vorm van de
continenten met behulp van 300 kleine
kunstmatige eilandjes van zand? Elk eilandje
heeft een bekende naam: New York
bijvoorbeeld, of Moskou, of de Mount
Everest, Wladiwostok, Tokyo, Frankrijk,
Marokko, Argentinië etc. Voor een aantal
miljoenen dollars kunnen dan de Brad Pitt’s,
de Branson’s c.s. gaan wonen waar ze
willen… Er zijn al de nodige reserveringen
wordt gezegd. Om deze “mini-wereld” heen
ligt een rond stelsel van dijken.. En er komen
“transport-hubs” natuurlijk, service-centra
(politie, brandweer, gezondheidscentra, etc.)

HET HUIS VAN (OVER)MORGEN
Gezelligheid thuis komt weer in en dat stelt
ook eisen aan het woongedoe. Energie
wordt steeds duurder dus moet ook die
consumptie
anders…
En
de
computertechno kan ook in huis van alles
voor ons regelen en opleuken. Dus wordt
het weer eens tijd “het huis van morgen”
eens in te schatten. Daar gaan we:
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-Het wordt natuurlijk een WIFI-huis dus er is
een intern netwerk om alles met internet, de
PC en onderling te verbinden zonder die
pestdraden.
-De keuken wordt geheel geautomatiseerd. In
de koelkast zijn diverse zone’s die zich
automatisch aanpassen aan de gewenste
temperatuur. Er zitten displays op die info
bevatten over de inhoud etc. Mogelijk ook
een tv-tje er op waar u ook uw mails en
twitters op kunt lezen? In elk geval zijn alle
machines ook via een I-phone op afstand te
starten etc. En koken wordt mogelijk ook nog
wat automatischer… En het Green-kitchen
recept van Whirlpool zal de energieconsumptie 30% verlagen door lager gebruik
en ook door terugwinning van warmte..
-En dan uw ramen, daarop kunt u alle info
lezen die u wil terwijl u er gewoon door naar
buiten kunt kijken. Deze nieuwe Smart
Windows zijn er al in de VS en dienen als
transparant beeldscherm. –TV etc. zonder die
ellendige draden is natuurlijk dan ook geen
probleem meer: Haier uit China liet MIT dat
ontwerpen en het is binnenkort te koop. De
energie wordt “ingestraald” en alle andere
draden zijn ook foetsie.
-Op de badkamerspiegel uw favoriete TV-info
op Internet zoals Facebook etc. , de meteo
en mailtjes en twitters. En natuurlijk gaat bij
het binnenkomen alles vanzelf aan en dan
verschijnt wat de binnenkomer wil omdat de
spiegel de persoon met zijn voorkeuren
herkende.
-de verwarming kan nu ook via de verf op de
kamermuren! Hij is in Marseille uitgevonden
en de verf is zodanig dat deze met
zwakstroom gevoed, warmte op de muur
produceert. Vier m2 ’s zijn equivalent aan 4
convectoren van elk 1500 Watt! Niks geen
buizen of radiatoren meer dus.
-Uw slaapkamer wordt optimaal beschermd
door behang dat alle “foute stralingsgolven”
tegen houden kan. GSM, Wifi, kunnen niet
meer binnen en dus heerst er ook optimale
rust. Geen apparaat doet het dus nog daar…
-En natuurlijk is er de slimme, zelf-lerende
thermostaat die uw gewoontes kent en alles
automatisch doet wat bij uw acties past.
Dat wordt dus uw nieuwe huis straks áls we
het nog halen natuurlijk. En hier zag u ook de

vele nieuwe producten langskomen die de
WW gaan opheffen…
EEN MOBIEL KRUKJE
Het heet Uni-Club en rijdt u zittend rond
met max. 3 à 6 km/uur. Buigt u voorover
dan gaat ie rijden en bij “achterover” stopt
ie. En links en rechts rijden? Gewoon een
beetje die kant op buigen… Zoals de
Segway doet die je ook staande zo bedient
met je gewicht te verleggen. Zet je de
voeten op de grond: dan komt de
noodstop!
Speciaal
voor
kantoren,
vliegvelden, musea etc. voor mensen die
niet goed lopen kunnen of langer staan.
Maar je wordt er wel dikker van….
KUNSTHART VAN 860 GRAM
Uw gezonde hart weegt ca 300 gram las ik
maar een ziek hart al gauw het dubbele of
méér. Maar het nu ontwikkelde kunsthart
komt op 860 gram wat geen echt probleem
meer is beweert de uitvinder. Het heet
Carmat en is geheel van kunststof gemaakt
en een zieke hoeft nu niet meer op een
hart van een ander mens te wachten…
Omdat de bloedsomloop zeer sterk varieert
bij verschillende inspanningen en ook
emoties zijn er nogal wat voelers nodig om
het te sturen… De franse firma Matra
maakte het en nu wordt het getest: over
een jaar is het beschikbaar denkt men.
Professor Carpentier is de grote man
achter deze ontwikkeling en de bionische
mens is weer wat dichterbij..
ONVERNIETIGBARE DRONE
Het is een helikopter met een soort van eivorm die je overal in kunt sturen vooral ook
in gebouwen. Geen botsing of val kan hem
stoppen: in tegendeel hij is er op gemaakt
dat te verdragen. Hij kan botsen, vallen etc,
en herrijst steeds weer en voelt zich thuis
in chaos en duistere en gevaarlijke
plekken. De polytechnique van Lausanne
is de bedenker en er is een groeiende
belangstelling voor dit apparaat in onze
gevaarlijke wereld.
DE ROBOTHAND
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De menselijke hand is uiterst gevoelig en kan
zeer genuanceerd opereren. Nu heeft de
firma Biotac van Z-Carolina in het tijdschrift
neurobotics laten horen over hun robothand
met honderden voelers die in de kunsthuid
zijn opgenomen. Zo kan deze hand al 100
diverse oppervlakken met kleine verschillen
onderkennen. Daardoor zijn protheses veel
beter te maken en ze krijgen een “echt”
gevoel. Deze robothand kan ook bij controles
worden ingezet5 van producten zoals bij de
check op gezondheidsaspecten.

Dus: het aantal armen daalde snel in 20
jaar en dat is het goede nieuws… Maar dat
veroorzaakt ook grotere consumptie en dus
ook meer CO2 productie etc. U ziet de
tragiek: het eindelijk oplossen van de
vreselijke armoede geeft een mogelijke
foute tic aan het klimaat… Dus we moeten
allen anders leven, maar het westen dat
vele jaren CO2 spoot moet nu voorop en
begrijpen dat je met CO2 verhalen niet de
armoede verminderd in de opkomende
landen. Noblesse oblige…

Terug naar inhoud

GRONDWATER ZAT!
Het regende nogal flink, ook in Frankrijk in
het voorjaar 2012. Maar zie nu: op 1 juni
werd medegedeeld dat de al jaren zeer
zorgelijke grondwaterstand (heet hier la
nappe phréatique) voor de helft van het
franse grondgebied “normaal tot boven
normaal” was geworden…. De andere helft
zit nog onder het gemiddelde dus daar
moet nog wat regen bij. Niemand kon dit
voorspellen wat weer aangeeft de onze
inzichten in klimaatgedrag etc. nog in de
kinderschoenen staan… Dus wetenschappers én politici: opgepast!

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
DE KLIMAAT-TOP VAN RIO
De eerste top was 40 jaar geleden in
Stockholm en de tweede in Nairobi in 1982.
Toen was Rio I in 1992 en nu kwam Rio II in
juni 2012. Helaas zijn er in al die jaren geen
grote stappen gerealiseerd.. en RIO II lijkt
daar niet veel aan te veranderen. De VS
maakte alweer veel voorbehoud … Maar er
zullen wel weer veel staatshoofden aanwezig
zijn en 7500 gedelegeerden… En de
opwarming schrijdt voort de biodiversiteit blijft
bedreigd en de oceanen blijven ook in gevaar
verkeren… Merkwaardige mensheid.
Zoals te verwachten was kwam er erg weinig
gezamelijks tot stand in Rio waar Merkel en
Sjin Tao niet verschenen… De zuid-landen
keren zich tegen de groene economieprojecten die het noorden wil. Groene groei,
dat is niets voor zuid, dat gaat te langzaam…
Weer een VN-idee dat schipbreuk lijdt…
De grote klimaatmassa droop dus weer af en
hoopte dan op betere tijden. Die zich bepaald
niet opdringen: de opkomende landen
hebben geen zin want het is nu hun beurt en
als de wereldeconomie zich herstelt dan gaat
het dus snel nog veel erger worden… Een
grafiekje liet twee curven zien: het aantal
hectaren bos per inwoner die flink snel
daalt… Van 0,75 naar 0,6 in 2o jaar. En de
tweede curve was het aantal armen per 100
inwoners en dat loopt verrassend gelijk….

POOLIJS SMELT….LANGZAMER?
De simulaties klopten niet: het poolijs van
Antarctica smelt veel langzamer dan
berekend. Men weet dat omdat er
ijsmonsters tot grote diepte zijn onderzocht
en omdat drie walvissen werden uitgerust
met meetapparatuur (tbv temperatuur en
zoutgehalte) door een Noors instituut dat
dit met vreugde bekend maakte. Weer een
goed bericht voor de pool én voor de
wetenschappers: er valt nog veel te
weten…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
GEEN BREDERE REGULARISERING
De immigratie was al jaren in Frankrijk een
hot item: het is in de EU een “groot”
immigratieland want het had ook een groot
koloniaal verleden én het grenst aan de
zuidflank van de EU tegenover Afrika!
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Sarkozy werd steeds zuiniger op toelating en
regularisatie van clandestiene immigranten
tot grote ergernis van (radicaal)-links… Nu er
een linkse regering aantrad zou dat wel
anders gaan…. Maar niets is minder waar.
Minister Valls van Biza heeft het nog eens
duidelijk gezegd: regularisatie enkel “cas spar
cas “ (dus per geval) en niks algemene
amnestie dus… En het maximum van 30.000
van de vorige regering blijft ook ongewijzigd:
Hollande heeft een rechtse idee op dit punt.
Besancenot (NPA) is nu woedend net als de
Vereniging France Terre d’Asyle die het “een
kardinale fout noemde”.
En de UMP pakte het natuurlijk gelijk op:
ziedaar onze politiek op dit punt bevalt ook
links, heette het. Tja wat wil Hollande? Heel
de EU kijkt op zijn vingers…

Door de maatregel: pensioen op 60 jaar
voor hen die al vanaf hun 17e werkten,
kwamen er in een klap 110.000 “jong”
gepensioneerden
bij..
Weer
een
uitzonderlijke situatie extra als je rondkijkt
in de OECD-landen ook in Spanje en in
Duitsland bijvoorbeeld waar 67 jaar geldt…
De curve van de levensverwachting stijgt
nog steeds snel en in Frankrijk zit men nu
gem. al op 78 jaar… En de curve van
gemiddelde start met pensioen daalt
gestaag… die zit nu op ca 58 jaar… Een
“gat” van 20 jaren al. En nou is het in
Frankrijk ook nog goed gesteld met de
vergrijzing omdat de piramide intact blijft
door een hoog geboortecijfer. Maar in 2050
is het ook hier, zonder ingreep, twee
betalende op één gepensioneerde… De
levensverwachting blijft stijgen en ook de
behoefte aan veel zorg bij ouderen: over
40 jaar van nú zal die zorg in volume
verdubbelen… want vanaf 85 jaar wordt
erg veel zorg nodig. Wel een op 4 heeft het
dan nodig en dat kost per kop per maand:
3500 euro…. Dat ziet er nogal rauw uit
dus…

MEDISCHE MIGRATIE
Op de noordelijke helft van de wereldbol is
een toenemend te kort aan medici mede door
de vergrijzing dus,- zo deed het rijke noorden
dat altijd al-, gaat het op zoek naar medici uit
het zuidelijke deel. De Wereldgezondheidsorganisatie kent de norm van 2,5 medisch
persoon (artsen, verplegers en vroedvrouwen) per 1000 inwoners. In de VS en GB
is dat getal in de realiteit meer dan 12… en in
India is het 1,6… Daarbij komt dat in de VS
vooral vanwege de hoge opleidingskosten,
veel artsen specialist worden: dat verdient
beter om de schulden van de studie af te
lossen…
Daarom komt er lager in de
medische regionen een tekort van 45000 in
het jaar 2020. Dus is de druk om in het
zuiden aanvulling te zoeken nóg groter. In GB
is al een op de 10 medici afkomstig uit India
en de Wereld Gezondheidsclub deed al een
resolutie aannemen om de werving te
remmen… Maar dat helpt weinig en eigenlijk
moet de opleidingscapaciteit in het zuiden
snel worden vergroot. De oude koloniale
reflex blijft dus of moet je zeggen het zoeken
naar een goed leven door de zuiderlingen
blijft het aloude motief?

---------------------------------------------------------------------

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

-DEMOGRAFIE
FRANSE DEMOGRAFISCHE WEETJES
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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 een “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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