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AMUSE GUEULE
In Duitsland moet je ca 3 minuten werken om een biertje te kunnen verdienen en dat
was 20 jaar gelden ook al zo!
Nog maar 10% van de Duitsers denken dat de ECB ons uit de crisis kan slepen.
De Amerikanen geven 2% van hun BNP aan goede doelen elk jaar en dat is twee keer
zoveel als de Engelsen daaraan besteden.
De wapenleveringen aan ontwikkelingslanden was in 2011 28 miljard en dat is 60% van
de totale wapenhandel in de wereld.
In de Franse pers werd Roemer de lijsttrekker van de wat extreem-linkse partij SP
vergeleken met Melenchon de links-radicaal! Dat is overdreven qua werkwijze en
optreden maar wel wat waar qua inhoud van haar politieke denkbeelden… Maar doet
mij echt lachen omdat ik de SP “de oude mensen afdeling van de PvdA noem”.
Wat veel meer waar was is dat Wilders lijkt op Marine Le Pen: zowel qua temperament,
flux de bouche als qua programma (tegen immigratie en Europa). Conclusie: Nederland
en Frankrijk lijken echt op elkaar. De Europese eenheid is groter dan u denkt! En
vergelijken blijft een linke sport.
Tijdens de speech van Obama op de democratische conventie vlogen er ca 53000
tweets in de rondte; bij die van Romney, wat eerder, kwam men op 14.000.
In de wereld werken 27% van de +15-jarigen voltijd bij één werkgever. In de EU is dat
nu 32% en in de VS 41%. Dat verbaast u ook?
“Delors had een werkelijk briljant idee over Europa toen hij een federatie van natiestaten
voorstond en geen federatief Europa” (dat zegt econoom/filosoof/adviseur van politici
Alain Minc in zijn nieuwe boek: De ziel van de naties.
Een Iraanse Ayotollah zei het: “De opdracht om Rushdie te doden om de samenzwering
tegen de islam aan te pakken is al ouder. Nu is echter het juiste moment gekomen”.
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In Frankrijk telde men liefst 29.000 geweldplegingen tegen eigendommen van de staat
en dat was +7% vergeleken met dezelfde periode van een jaar geleden.
“Links stelt altijd teleur omdat er een te groot gat zit tussen wat men wil en wat er met de
middelen en instrumenten redelijkerwijs kan worden waar gemaakt”.
De criteria voor het onderscheid links-rechts zijn niet exclusief politiek van aard maar
zeker ook moreel. Het is het goede tegenover het kwade.
De dynastie van de Saoedi’s propageert altijd al het wahhabisme en zet daarbij haar
oliefortuin in om overal scholen te stichten die de ideeën uitventen” (Zei Salman
Rushdie). De Saoedi’s, big friends van de Amerikanen…!
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DE BRONNEN VOOR LE PROVENCAL
Bladen/Kranten
Frans
Figaro, Le Monde, La Tribune, Le Point (incl. deel Businessweek); L’Express ; Challenge ; L’Expansion; Le Figaro; Le Canard
Enchainé; Le Courier International et en plus het kranten/magazine rek van het Alcazar in Marseille..
Duits
Der Tag; Der Spiegel, Der Stern en Die Zeit,
EngelsAmerikaans
Businessweek; Newsweek, The Times, NY Herald Tribune, Financial Times, Sunday Times
Nederlands
Volkskrant; NRC (toegezonden selecties); de Groene
HP de Tijd;Limburgs Dagblad (selectie)
En Le Soir (Zwits.), Le Temps (Belg.), Marok Hebdo, Jeune Afrique, Armenië, … etc.
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TV/Radio/Internet
Frans
France 1, 2, 3, 5; BFM-TV;LCP; FRANCE 4; France24
Duits
N24;N-TV; DW;en vele anderen
Engels
CNN; SKY;BBC-World
Pentagon nieuwsbron (indirect)
Aljazeera, de soennitsche nieuwszender uit Doha
Presstv, de sjiïtische zender uit Teheran.

“SUPERBRONNEN”
L’ALCAZAR MARSEILLE .Meer dan 1 miljoen documenten en 250 internationale dagbladen/magazines. www.alcazarmarseille.fr
En de bibliotheek van de universiteit Marseille-Aix faculteit der sociale wetenschappen. a
OVERIGE
euronews (Engels/Duits)
Arte (Duits/Frans)
Weblog Amadinedjad
La ville de Marseille, zijn bewoners, zijn musea, stranden, havens, en historische gebouwen.
La Provence (mer, soleil, l’azur, ses produits, etc.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONDIALE POTPOURRI
Julia Roberts poetst haar tanden al haar hele leven met bicarbonaat. Ze leerde dat van haar
grootvader die tot op hoge leeftijd een prima gebit behield. Goedkoop, goed en een complete
ontkenning van al die tandproducten met hun massale reclamecampagnes!
Jean-Luc Melenchon, de ultra-linkse politicus in Frankrijk, is geen grote vriend meer van de nieuwe
president en zij bittertjes: “ De situatie in ons land is niet normaal geworden omdat Hollande er
alles aan doet om zich “normaal” te gedragen!”
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

Oost-Europa stuurt ons ook steeds
economisch positiever berichten al zijn we
niet blij met de ontwikkelingen in het
Rusland van Poetin.
Oost-Azië wordt steeds meer dé economische reus, maar de verhouding Japan
China is luidruchtiger geworden. In ZuidAzië is de corruptie in India steeds
hinderlijker en Pakistan lijkt het grote
zorgenkind, politiek gezien.
De VS is een en al verkiezingskoorts en
Obama moet zijn winst mogelijk halen van
de stommiteiten van Romney. Maar niets is
nog gelopen daar. Guantanamo loopt
zachtjes wat leger… Latijns-Amerika

*VOORAF
De crisis suddert voort en de eu-motoren
worden het nauwelijks nog onderling eens.
Zelfs op het internet is er meer onrust dan
eerst, lijkt het. Er hangt een monsterfusie in
de lucht, EADS en BAE, en de olieprijs steeg
weer. De religies doen ons opnieuw
opschrikken door de grote intoleranties
onderling. Afrika gaat het beter dan Europa
lijkt het op afstand en in de EU volgen
onheilsberichten elkaar in staccato op.
Frankrijk oogt 6 maanden na de regeringswisseling verre van stabiel of “opklimmend”!
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verraste ons met weer een drugsland erbij,
maar nu zijn drugs staatsbusiness in Urugay!
Het MO en de Magreb zijn zeer onrustig door
religieus fanatisme van diverse soort en de
na-revolutie-weeën. Syrië slaat alles en de
teller gaat al naar 30.000 doden in 18
maanden. Assad is er nog steeds… al krijgt
hij het steeds warmer.
Wat Trends en Technologie aangaat kan
weer worden geconstateerd dat de mens,
hoe dan ook, gewoon zeer vernuftig blijft en
bij voortduring verandert…
Een woelige wereld met opgestapelde
veranderingen, die nogal dicht bij voelen.
Zeker als je vanuit Marseille kijkt, waar we
ook nogal wat “grote-stads-problemen”
voelden. Maar de voorbereidingen op 2013
als wij Cultuurhoofdstad van Europa zijn, kun
je hier overal zien en horen.
Dus, er is weer het nodige voorspelbare
nieuws deze afgelopen maand en dat is maar
goed ook.
Veel leesplezier gewenst,

GESCHIEDENIS
MORGEN?

VAN

ALGEMEEN.
CRISIS?
ZOU DIE SOROS GELIJK HEBBEN?
Hij is en was een superspeculant en zei
vaak rake dingen de man van Griekse
komaf uit de VS met vele miljarden in de
zak. Hij vroeg zich in Berlijn recent hardop
af in een opvallende speech: wat wil die
Duitse regering toch met die euro-(zone)?
Want ondanks haar nog goed lopende
groei wil het land niet vooraan lopen in de
crisisverlichting… Berlijn zou in de hele
zone de groei moeten opvijzelen door zelf
een flinke portie geld in haar economie te
stoppen: zij kan het zich permitteren
volgens Keynes en anderen mogen het nu
niet… en die blijven zo extra in de
problemen zitten. Is dat omdat het zijn
totale schuld van nu nog 84% eerst ferm
wil verminderen? Het wil niets horen van
eurobonds en wilde helemaal niet wat nu
Draghi c.s. toch doordrukte: het en masse
opkopen
van
staatsobligaties
van
eurolanden die met hoge rentes bedreigd
worden… Merkel en haar Bundesbank
wisten wel draconische condities aan
Draghi c.s. op te dringen dat is nu de
situatie die geen enkele verlichting geeft op
die bezuinigingseisen…
En Soros weet het: Duitsland vaart naar
overmorgen op haar manier en wil geen
enkel risico lopen op een gevecht met
landen die hun bezuinigingen temporiseren
willen omdat hun rente wat lager werd…
door opkopen van obligaties… Berlijn
vertrouwt dat niet en wil dat de eurozone
saneert op haar manier. Er zijn mensen die
zeggen dat ook Soros het voor
mogelijkheid houdt dat op een mooie (of
rampzalige?) dag, Berlijn uit de euro wil
stappen
met
mogelijk
wat
gelijkgestemden… Want Duitsland wil
never komen te staan voor het betalen van
die enorme bedragen als in de eurozone
de dominostenen elkaar zouden omduwen.
Bijvoorbeeld na de Grexit… Tja, ik vind dat
eigenlijk ook logisch en voel me nu wat

LEON en THEO

Leon
Theo

VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSO
FEN
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gestreeld omdat Soros zegt: Duitsland moet
of Europa nu leiden of er uit stappen!
Onmogelijk zegt u? Wel na wat we
meemaakten ben ik daar niks zeker van.
Maar dan moet het wel zo zijn dat niet Berlijn
de schuld “kan” krijgen van het echec!
Daarop wacht Angela én Soros ook?

voorbij. Aldus The Economist zeer recent,
wat bezorgd….
VEELZEGGENDE SLEUTELCIJFERS
De handelsbalans tekorten dalen nu in veel
EU-landen, hoera? Maar dat blijkt vooral te
komen door zakkende importen (=lagere
consumptie) en de lagere euro ( -10%).
Enkel Duitsland zit nog steeds kits met zijn
overschot van 6,3% van het BNP (Frankrijk
-2%, Spanje -3,2% en Italië -1,6%...). De
verbeteringen in de export zijn nogal
symbolisch in een jaar: Frankrijk 4%, Italië
3, Griekenland ook 3, Spanje 5 en
Duitsland ook maar 4,7%. Dus het is
helaas ook niet wat het op het eerste
gezicht leek, dat kleinere handelstekort…
Ook valt op dat bedrijven veel vaker op de
kapitaalmarkt lenen via obligaties dan via
de banken. Directe financiering bij de bank
daalde van ca 600 miljard naar ca 250
miljard en er ging ook voor dit bedrag aan
obligaties om, wat een verdubbeling is.
Dus de banken zijn veel banger dan de
financiële markten… Nu lijkt Europa wat dit
betreft ook op de VS-situatie. Andere
tijden…

DE WERELD REMT AF….
In Europa en de VS was het in de zomer
kalmpjes “men” had kennelijk (te veel?)
vertrouwen in de centrale banken. Maar de
groei viel terug naar “maar” 2,8%... begin
2012. De EU zat met de groei op magere
-0,2%... en een mogelijke “Grexit” doet nog
erger vrezen. Zelfs in Berlijn gaat het nu
slechter… en zelfs ook in Japan na die
“reparatie-injectie ná de ramp”. De VS staat
er ietsje beter bij maar… Helaas is dat ook
elders, ook bij de BRICS dus, het geval…
Vooral Brazilië zit even stuk: op nul namelijk
nu. Het heeft ook last van te snel stijgende
productiekosten vanwege de stijging van de
real. Dat vertraagt daar ook de investeringen
en dus zakt ook de werkgelegenheid daar.
Het minimumloon steeg zelfs met 20%...
Daardoor investeren veel Chinese bedrijven
nu in Vietnam, Pakistan, Bangladesh en
Bulgarije! De spaartegoeden stijgen want de
chinezen zijn ook voorzichtig en groei blijft nu
steken op 5 à 6%. China remt zijn import uit
diverse landen nu ook af en tracht de interne
consumptie op te peppen. .
India heeft veel last van een onderontwikkeld
onderwijssysteem waardoor er veel te weinig
goed opgeleide werkers zijn: nog steeds is
56% van de bevolking analfabeet. Het land
heeft nu nog steeds 80% boeren net als rd
naar China in de jaren 90-tig; maar Peking
bracht dat al terug tot… 40% (een
topprestatie).
Dat de beurzen in Europa en de VS nog even
vrolijk opsprongen (4 en resp. 6%) ligt aan
verwachtingen van de centrale banken,
helaas. En jawel de FED in de VS gaat weer
aan de gang met het opkopen van bonds: per
maand wel voor 40 miljard indien nodig. De
bazooka van Draghi van de ECB is even
uitgewerkt: de condities zijn nog niet
afgetimmerd.. Helaas de tijd van de
eenvoudige centrale bankinjecties is, lijkt het,

EU-REBELLEN:
NEDERLAND
EN
FINLAND
Ze stonden broederlijk naast elkaar in de
franse pers: Nederland dat de Brusselse
bezuinigingen weigerde (SP, PVV en
PvdA) en de Finnen die niks meer willen
betalen aan de zuiderlingen in de EU. De
SP en haar succes kregen veel aandacht
en werden als populisten neergezet die
niks bezuinigen wilden en de PVV van
Wilders kreeg de anti-eurovlag. Vooral dat
zullen weigeren van die Brusselse boete
door Roemer was opgevallen… Natuurlijk
ook dat de VVD onder Rutte geen cent
meer aan de Grieken wil geven als ze…
etc. . Het nieuwe anti-Europese imago van
Les Pays-Bas werd breed uitgemeten.
Naast hen prijkte Finland dat nog eens
benadrukte niet tot elke prijs zou blijven
meedoen. Al eerder onderhandelden zij
aparte garanties met de Grieken en de
Spanjaarden bij vorige hulpacties. Finland
staat ook nogal los van de europroblemen:
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hun banken zijn maar weinig involved in het
zuiden en zij doen maar 30% van hun handel
met de EU-landen (Hier is Rusland de grote
partner).
Voor Brussel en Merkel zit hier een gevaar bij
het verder manoeuvreren: deze twee landen
zouden wel eens de psychologische
ontsteking
kunnen
worden
als
de
mutualisering van de schulden verder vorm
krijgt… Dus naast dat oordeel van het
Grondwettelijke Hof in Karlsruhe is er nog
genoeg aan andere risico’s voor alle die met
de EU verder willen…En Nederland heeft
zeer duidelijk voor iedereen zijn noordelijke
jasje getoond!

DE KLAD ZIT IN DE JACHTENBUSINESS!
Tijdens de “salons” van La Rochelle en
Cannes bleek dat overduidelijk: de prijzen
van “okkasies” zakten met 20% en de
nieuwverkoop zakte ook… Het laatste cijfer
van 2009 was -43% (!) en 2010 nog eens
-7%... Die arme Martin Bouyges zit nu met
zijn jacht van 65 miljoen in zijn maag: de
verkoop ervan loopt voor geen meter. Zei
Burgess Yachts die de verkoop regelen
moet. Mogelijk gaat het verhuren worden…
net zoals Tapie doet die zijn jachtje van 76
meter lang verhuurt voor 570.000 euro
per… week. Let dus op: tijdig reserveren!

SUBSIDIEBANEN HELPEN NIET?
Hollande
wil
300.000
gesubsidieerde
jeugdbanen want bij hen is de werkeloosheid
25% nu… Er zijn nu al dertig jaar
experimenten met gesubsidieerde banen
gaande waarvan er 80% buiten de
commerciële sector lagen. Het ging daarbij
toevallig ook in totaal om 300.000 banen.
Maar alle studies ooit gedaan tonen dat deze
banen zelden een springplank zijn naar een
“echte baan”. Simpelweg omdat werkgevers
aan deze kandidaten iets negatiefs zien
kleven en hen steeds slechter beoordeelt dan
de jongeren met een andere herkomst. Dat
heet zelfs op zijn bijbels: het Matheüs-effect!
Bij de experimenten met werkzoekbegeleiding (voor 3 à 6 maanden) gedaan in
Engeland, Nieuw-Zeeland en Denemarken
bleek dat deze wel lukken. Dus dat dure plan
(1,5 miljard per jaar) van Hollande is volgens
de studies ten dode opgeschreven al helpt
het wel even om het WW-cijfer wat op te
vrolijken… Zelfs de franse experts zijn nu
bijna unaniem pessimistisch.

FACT CHECKING IS ER EINDELIJK!
De “spin doctors” zijn al jarenlang een
bekend en gevreesd verschijnsel zeker in
de politiek van de VS. En zij zijn ook niks
bang van wat eufemistisch heet: fact free
debating. Wat wil zeggen dat je alles mag
en kan verzinnen om een debat naar je
hand te zetten en dat daarbij best flink mag
worden gelogen. Dan wel de waarheid mag
worden verdraaid of half gebruikt. De
laatste is die van Joe Soptic die op TV en
bij de democratische coventie het verhaal
vertelde van de sluiting van zijn bedrijf
waarbij hij met 3250 collega’s bijna alles,
ook hun pensioen, verloren. Omdat het
bedrijf van Mitt Romney dat het bedrijf
kocht, het leegroofde en toen failliet liet
gaan… Er vloeiden tranen bij. Maar dat
bedrijf was al lang geen eigendom meer
van Romney en zijn staf liet een golf van
tweets, mails en communiqués gaan over
alle
media
om
de
“ongelofelijke
verdraaiing” aan de kaak te stellen. De
boys van Obama kregen het er best
moeilijk mee… Maar natuurlijk was dit één
voorbeeld waar tegenover er vele andere
staan van de kant van Romney en zijn staf.
En anderen. Over de religie van Obama,
zijn geboorteland en paspoort en we weten
alle nog van Carl Rove (adviseur van
George Bush) die geen enkele leugen
schuwde
(hij
verdraaide
het
oorlogsverleden van Kerry) , moest ooit
opstappen, maar nu werkt hij weer voor
Romney. De lijsten van foute zaken van

DE DROOGTECRISIS
In de Cornbelt in de VS sloeg de droogte
weer eens toe en de prijsniveaus van tarwe,
soja en maïs schoten met 30 à 40% omhoog
voorbij aan de hoge niveaus die we ook in
2011
kenden.
En
nu
er
ook
droogteproblemen in Rusland en Oekraïne bij
komen wordt het nog erger. Rijst is er in
overvloed nu dank zij meevallende oogsten in
Azië.
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Stevens (de spinner van Romney) en Axelrod
(die van Obama) zijn echt schokkend te
noemen. De film over “Obama het grote
gevaar voor Amerika, is een van de ergsten.
Daarin wordt het leven van Obama
neergezet, kind van een Kenyaanse vader en
een blanke moeder, opgegroeid in Hawaï en
Indonesië, geschetst die voor alles een
extreemlinkse
anti-kolonist
zou
zijn
geworden. Die Amerika echt schade zou
willen toebrengen. Door niet patriottisch te
handelen, Israël te willen marginaliseren, de
budgetten van Nasa af te knijpen en van het
MO de VS van de islam te maken.
Spindoctors maskeren de zwakten van hun
kandidaten en zetten die van de tegenstander
vol in het licht…en alles mag.
Maar nu begon de Washington Post met The
Fact Checker, wat beoogt om de leugens van
de spindoctors te ontmaskeren. Die zich
hiervan vooralsnog weinig aantrekken maar
het wordt wel lastiger. Eindelijk komen nu
journalisten wat agressiever in verweer tegen
de onwaarheden en verdraaiingen. En nu
zagen we ook op Nederlandse TV de fact
checkers real time aan het werk: en het
werkt! Tijdens debatten tracht een groep van
journalisten beweringen van kandidaten
meteen te checken en.. te beoordelen: hun
resultaten komen direct de uitzending binnen
tot grote verwarring van de liegende
sprekers… Henk Krol van 50-PLUS ging
smadelijk ten onder met zijn foute verhaal
over het ABP dat helemaal geen tekort had…
Hij deelde gewoon het vermogen door de
uitgaande geldstroom en trok de conclusie:
geld zat! Een geheel nieuwe benadering van
het begrip dekkingsgraad!
Wel, wij kregen in Nederland ook onze portie
van zowel leugentjes en fact checking en nu
de race in de VS loopt met iemand als Ryan
naast Romney is het pas echt oppassen
geblazen op deze punten.

weken… 310.000!
Na twee maanden
waren het er 1,8 miljoen en op vandaag
gaan er 2 miljard SMS-jes weg met Viber
en 1,5 miljard minuten per telefoon… Een
van hen reisde veel toen hij nog met een
Andre business druk was en vond het
ergerlijk dat hij met Skype enkel kon
communiceren als hij en zijn adressant
eerst Skype beiden activeerden. E zo
kwam hij op Viber dat via I-Phones de
operators “kan omzeilen” dat dus ook gratis
functioneert zoals Skype deed en doet. Bel
je met Viber dan gaat er eerst een signaal
naar de Viber-server en checkt of degene u
belt Viber heeft aanstaan. Zo ja dan klingelt
het daar… Zo nee dan doet Viber deze
telefoon wakker maken en het gaat lukken.
Via een internetverbinding tussen de beide
telefoons ook als u al lopende via Wifi zou
bellen. Skype had 1000 mensen in dienst
en bestond al 10 jaar en Viber heeft nu 10
man aan het werk. Omdat het zo
razendsnel ging moest Viber serverruimte
huren overal ter wereld van Brazilië tot
Singapoer en daarbij kwam men in landen
als Iran en Syrië en Yemen wel in de
problemen. En in Engeland probeerde
Vodafone hun te hinderen wat snel ophield.
Skype is bij de smartphone-gebruikers nu
geheel achter geraakt… maar het heeft in
totaal wereldwijd wel nog 1 miljard
gebruikers: 10 keer zoveel als Viber nu
heeft.
De beide uitvinders kwamen in contact met
een talentvolle witrus die voor hun ging
werken vanuit zijn vaderland. Wit-Rusland
kent een hele generatie uitstekende
ingenieurs op dit gebied, bleek hen toen.
En toen de Wit-Rus zijn eigen bedrijf startte
werkten zij daar graag mee samen. Zo
kregen ze een bijkantoor in Brest in WitRusland… En nu zijn er al 40 Wit-Russen
daar werkzaam: allemaal miljardairs in WitRussische roebels intussen! Van de
universiteiten in hun land komen jaarlijks
400 ingenieurs die zijn opgeleid als
programmeurs maar ze zijn tegelijk ook
wiskundige
of
natuurkundige.
Ze
studeerden op het Belarus High-Tech Park
in Minsk waarvan de directeur vroeger
ambassadeur was voor Wit-Rusland in de

INTERNET/MEDIA
IS VIBER BETER DAN SKYPE?
Twee Israëli’s zijn de uitvinders van Viber , ze
kennen elkaar van militaire diensttijd en ze
lanceerden het eind 2010 enkel voor de IPhone en in Israël. Na 16 dagen waren er
1400 klanten, een dag later 3700 en na drie
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VS. Toen hij ooit speechte in Monterey
ontmoette hij daar heen geëmigreerde
witrussen die actief waren in Silicon Valley.
De ambassadeur lobbiede bij de WitRussische regering en die schakelde snel
met gunstige vestigings-voorwaarden voor
een nieuw centrum waarin nu al 106
ondernemingen zijn gevestigd. En zo
kwamen de Israëli’s ook terecht in WitRusland en zo lukte het hen om de jaarlijkse
exploitatiekosten van Viber onder de 1
miljoen dollar te houden!
In de Nationale Bibliotheek van het land in
Minsk zijn er regelmatig conferenties over
high-tech onderwerpen waar ook de Viber
uitvinders optraden met veel succes.
Wat Viber nu waard is weet niemand want
het opereert gratis… Maar Microsoft betaalde
8,5 miljard in 2011 voor Skype! Tot nu toe is
er een privé-investeerder voor Viber actief,
een Israëli die zijn naam geheim houdt.
Dagelijks komen er 230.000 nieuwe klanten
bij voor Viber, en men runt 100.000 paralle
gesprekken per moment. Eigenlijk is het dus
een… kleine telefoonoperator!
Weer een successtory van moderne soort en
weer zoemt het van de giga-cijfers omdat het
via Internet in no-time een wereldwijd bedrijf
is wat bijna onbeperkt snel kan groeien…
Immers het gaat om software en die kun je in
a splitsecond dupliceren: fabricagetijd minder
dan een fractie van een seconde. En de
exploiratie is gemakkelijk centraal met een
paar man overeind te houden dank zij het
“vanzelf lopende internet”met vrije toegang!

Pandora -40%... Wel 60 miljard aan
beurswaarde verdampte. En velen dachten
dat zij Google en Yahoo zouden gaan
begraven… Let wel: Facebook had in juli
nog een omzetstijging (!) van 32%!
Volgens
de
waarderingsregels
zou
Facebook op de beurs een aandeelkoers
moeten hebben van 35 dollar; het heeft nu
19! En men verwacht voor 2012 een winst
van liefst 4,9 miljard. Want, de internauten
nemen steeds meer en meer hun I-Phone
of tablet ter hand en daarmee laden ze
toepassingen in plaats van op de social
sites te gaan… Het roer moet dus alweer
om!
Groupon verliest aan groeitempo en dus
aan vertrouwen bij hen die het snelle geld
zoeken ondanks zijn aanwezigheid in 48
landen en een ploeg in Chicago van 4500
commerciële medewerkers. En men moet
steeds meer reclame maken om nieuwe
klanten te vinden.
Dus de eigenlijk nog maar zeer beperkte
“teleurstellingen” zijn al voldoende om uit
de gunst te vliegen. En net nu verwacht
men de entree op de beurs van Twitter en
Airbnb
(verhuur
van
kamers
of
huizen/apparte-menten). De beleggers
zoeken nu vooral veel zekerheid en geen
volatiele boedels. En keren zich naar
Google en Apple zeker nu Samsung het
proces met Apple verloor…
De goeroes van het Internet 2.0 zijn nu zelf
compleet verrast door het mobiele internet.
Iedereen komt aan de beurt dus…

DE OUDE STERREN STAAN IN HET
ROOD!
Facebook, Zynga en ook Groupon zakten af
in beurswaarde.
Stel dat Facebook een land was: het verloor
in enkele maanden het BNP van een land als
Costa Rica namelijk meer dan 40 miljard.
Ondanks zijn ruim 900 miljoen “friends”. De
een na de andere bobo verkocht en verkoopt
zijn aandelen, ook de leden van de
bestuursorganen zelf. In Silicon Valley heet
dat: “Take the money and run”. Het is
opvallend: zelfs het Chinese Renren gaat het
niet goed… Zynga (spelletjes) doet -70% op
de beurs, Groupon -80%, de intelligente radio

APPLE CONTRA SAMSUNG
Samsung werd in de VS veroordeeld voor
het stelen van APPLE-patenten die het
toepaste in zijn I-Phone en I-Pad. En
miljard boete is de eis maar Samsung zal
vooralsnog niet berusten. De I-Phone
Galaxy S3 kwam uit voor de Apple 4S
begin dit jaar… en Samsung verkoopt al
meer dan Apple van deze nieuwste IPhones. Overigens is Samsung in Europa
nu al nr. 3 op octrooigebied in deze sector
vóór Siemens en Philips, wat de kracht
toont van dit giga-bedrijf met zijn diverse
producten van witgoed, grote schepen tot
elektronica. Samsung is de sterkste vanuit
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het ingenieursaspect en Apple is de kei op
vormgevingsgebied en daarnaast functioneel
gezien. Ook investeert de Zuid-Koreaan ca 5
keer zoveel in research op dit terrein dan
Apple doet. Met zijn I-Pad is Apple nog
steeds veruit nr. 1 en lijkt vooralsnog
onverslaanbaar te zijn; Samsung is wel nr. 2
met een aandeel van bijna 10% (Apple
70%!). De pad heeft een fraai support en
verkoopt ook beter via I-Tunes en de Applestores en de firma maakte een rendement
van 25% op dit product, Samsung zat hier op
8,6%, ook zeer hoog maar toch.. Maar met
een kas van zeker 14 miljard is de opgelegde
boete geen echt probleem… toch zal er
verder gevochten worden tussen de twee
giganten.

zijn site. Maar het levert de verkopers ook
veel diensten zelfs opleidingen (!) en
garandeert ook de transacties en dat zijn er
meer dan 9 miljoen per dag. Dixon moet
nu concurreren in dit veld met collega’s als
Amazon en Rakuten en dat zal niet
meevallen. De distributie via internet neemt
wereldwijd een grote vlucht en daarom zien
we in grote steden meer en meer gesloten
winkels… Andere tijden en minder banen
in de distributie dus!
GETTY IMAGES GAAT HEEL LEKKER!
Getty Images verkoopt via zijn site ooit
100.000 foto’s per jaar en dat is nu 400
miljoen geworden. Getty bestaat al sinds
1995 en is nu de grootste mondiale “bank”
voor foto’s en er zitten er bijna 100 miljoen
al in. Als je op de site zoekt naar “foto’s
van gelukkige mensen” krijg je te horen dat
men er 626.000 voor u heeft… Veel foto’s
worden onder licentie verkocht anderen
zijn eigendom van Getty. Vroeger werd
deze site en zijn concurrenten gerund door
fotografen maar nu zijn het bankiers en
beleggings-fondsen
die
het
succes
geroken hebben. Getty koopt ook steeds
vaker kostbare foto-collecties en stapte al
in 1996 naar de beurs. Er zijn intussen vele
andere maar Getty slaat ze allemaal omdat
het op een enorme schaal “à la Wallmart”
opereert. De grote boom kwam met de
digitale camera’s en de telefoons met
camera. Eerst werd er voor bedrijven
gewerkt die fotomateriaal zoeken nu zijn
ook de particulieren welkom. i
De 150.000 klanten per jaar bij Getty’s zijn
er nu 1,3 miljoen geworden en dagelijks
worden er tientallen duizenden dozijnen
foto’s per dag op de site geladen. De
verkoop is al bijna 40 miljoen foto’s per jaar
nu…
Je kunt je ook op Getty’s abonneren en
exclusieve foto’s zijn natuurlijk ook duur!
Een redelijk belangrijke foto kun je krijgen
voor 200 dollar maar een beroemde foto
van een surfer op een giga-grote golf ging
“weg” voor 2050 dollar. De klant mocht
deze een maand lang gebruiken in een
dagelijkse reclame op TV van minder dan
60 seconden… Deze foto een maand op

TWITTER VERSLAAT FACEBOOK
Twitter kreeg een voorsprong door de
mobiele telefoon nadat het eerst snel van 100
miljoen klanten naar 500 miljoen ging maar
eerst bleef zijn reclame omzet achter en
maakte het verlies: 68 miljoen bij een omzet
van 28 miljoen reclame. Nu is de omzet naar
260 miljoen gevlogen dank zij de
smartphone. Twitter mobiel is namelijk veel
beter gaan lopen dan Twitter web en vooral
waar het gaat om commentaren op TVprogramma’s. Deze omzet was het dubbele
van die via Facebook. Want de pubs op
Facebook zijn niet enkel zichtbaar op het web
en niet op het mobieltje maar bij Twitter is dat
in beide gevallen wel zo. En wat ook stevig
schuift is firehose de toegang tot een
twitterarchief wat een maand tweets bewaart.
Daarop kijken bedrijven nu om te zien wat de
twitto’s zeiden over hun product en merk.
Het verandert flitsend snel in de I-phone/Web
wereld…
DIXONS NEEMT PIXMANIA OVER
De beide oprichters beurden voor de 22%
aandeel net nadat Pixmania het eerste verlies
ooit maakte van 25 miljoen. Het heeft op zijn
e-commerce site al 1,4 miljoen artikelen te
koop en werkt als een soort van franchisebusiness. Dé grote concurrent is Rakuten uit
Japan die ook het Franse Priceminister
opkocht. De laatste vroeg ca 1 à 10%
commissie op elke verkoop gerealiseerd via
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een site gebruiken kost je 465 dollar en een
blogger met minder dan 1 miljoen lezers
betaalt 220 dollar. Getty heeft al 115 proffotografen in dienst nu en de rechten op
foto’s zijn nogal gedaald door deze sites. Men
is in vakkringen erg geraakt door de snelle
veranderingen en zag met schrik dat
Facebook recent Instagram kocht… voor 1
miljard dollar. Het was een site waarop je
gratis foto’s kon zoeken en downloaden met
heel veel klanten…
Niemand ontkomt meer aan het Internet en
zijn wereldveranderende kracht.
Getty’s is nu opgekocht door de Carlylegroep
voor 3,3 miljard dollar en de vraag naar zijn
foto’s is zeer sterk groeiend.
Internet maakt van elke business een
miljardenbusiness door zijn fenomenale
goedkope bereik voor miljarden klanten
soms…

van Apple Steve Wosniac. Van zijn
opbrengst van 42 miljoen in 2010 belooft
hij 90% terug te storten aan de artiesten…
Apple doet daar maar 70%! Veel
Amerikaanse artiesten zijn met hem en hij
zette zelfs een video on-line die miljoenen
keren werd gedownload die over Obama
gaat en hem wil overtuigen van het
garanderen van een totaal vrij internet…
Want zegt hij: De Amerikaanse overheid
killt de innovatie van het internet. Maar hij
is ook veroordeeld voor het meedoen aan
de verkoop van nummers van bankkaarten
en ook voor koersmanipulatie… Wat hij
steeds bleef ontkennen: Ik ben een eerlijk
mens , zegt hij met nadruk. MegaUpload
zal video etc. verkopen over de hele wereld
, snel na de creatie van een film etc. en
voor een kleine prijs. Zo kun je de piraterij
tegen gaan… in deze markt, -video
verkoop op aanvraag via het internet-, die
al op 2 miljard wordt geschat nu, echt
effectief tegengaan. Zijn concurrenten zijn
vele waaronder Apple met zijn nieuwe
plannen. Van Kim Dotcom met zijn vele
rijke vrienden is de wereld nog echt niet af:
hij wordt met zijn Megaboxplannen uiterst
serieus genomen.

KIM DOTCOM SLAAT TERUG!
Deze Duits-Finse mijnheer die zich rijk
ophoudt in Nieuw-Zeeland en die de uitbater
was van MegaUpload komt weer opnieuw
met een idee dat hij Megabox noemt.
MegaUpload was in volume 4% van het
internetverkeer in 2011. Hij woont met zijn
Filippijnse vrouw en vijf kids op zijn boot van
24 miljoen in de baai van Auckland waar hij in
januari bezoek kreeg van de FBI. De
autoriteiten van het land hadden zich een
beetje in de luren laten leggen toen ze met
een 4x4 en twee speciale helikopters zijn
boot belaagden en hem in de boeien sloegen.
Hij moest zijn site stoppen waarvan de
servers staan in Hongkong. Daarop kan
iedereen een bestand van 1 gigo-octet on line
zetten en voor 80 dollar per twee jaar is er
zelfs geen limiet. Het mag alles zijn en dat
leidde er toe dat minstens 58 miljoen verlies
werd geleden in de VS doordat rechten niet
werden betaald voor video’s en films etc.
Intussen is er een aanklacht van 72 pagina’s
tegen hem ingediend en het proces zal in
2013 plaatsvinden in Auckland. Een
uitleveringsverzoek is door N-Zeeland
intussen afgewezen. Hij belooft dat Megabox
onkraakbaar zal zijn en beoogt films en
muziek à la I-tunes te bevatten en hij wordt
gesteund door een der vroegere oprichters

ASSANGE SPEELT VERSTOPPERTJE
Equator verleende hem politiek asiel en hij
verstopte zich in de ambassade in Londen
waar hij later op en balkon de verzamelde
pers toesprak. Want Londen besloot hem
aan Zweden uit te leveren voor een
seksmisdrijf. Maar Assange spreekt over
een heksenjacht door de Amerikanen en
richtte zich ook rechtstreeks tot Obama. En
sprak
ook
over
de
veroordeelde
Amerikaanse
soldaat
die
geheime
gegevens leverde aan Wikileaks. Dat is
een held zegt hij , al vindt de Tea-perty dat
deze soldaat ter dood moet worden
veroordeeld. Kim Dotcom, Assange,
piraten-partij, Anonymus etc. : er zijn vele
personen en groeperingen die via acties op
Internet overheden, bedrijven en instanties
aanvallen via hun IC-systemen. En de
geheime diensten van landen huren nu ook
al hackers in om hun “vijanden” zoals Iran
te frustreren door hun centrifuges voor
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uraniumverrijking langzamer te laten draaien.
Via virussen als Stuxnet… Het internet wordt
dus een getrouwe afspiegeling van de reële
wereld: vol met good en bad guys. En sinds
Robin Hood weten we dat wat de ene een
bad guy noemt door de andere een “good
guy” wordt gevonden.

zou aandeel kunnen verkopen (aandeel
zakt nu van 15% naar 9%) en Daimler en
Lagardère zouden kunnen verkopen wat ze
al langer wilden. Het is nu zaak van de
betrokken regeringen en hun vele ook
strategische belangen. Al met al een
oppepper ook voor Europa, na de
smadelijke mislukkingen eerder van
Siemens met Areva en ook de Duitsers
binnen EADS…
En de Amerikanen lieten weten als klanten
geen grote bezwaren te zien… Dus nog
even wachten. Enders de opvolger in de
top scoorde dus groots.

DIVERSEN
KOMT DE MONSTERFUSIE EADS-BAE?
De twee Europese giganten bereidden in
groot geheim (wel 500 mensen wisten er
intern toch van af!) een mogelijke fusie voor.
Samen met banken en de betrokken
regeringen van Engeland, Frankrijk en ook
Duitsland en Spanje… allemaal aandeelhouders en strategisch belangstellenden.
Ook sprak Enders met het Pentagon want
EADS
maar
zeker
ook
BAE
zijn
defensieleveranciers. Stel je voor een
Europese superfusie groter is dan Boeiing, de
Amerikaan! Het sloeg in als een bom.
EADS + BAE= 49 + 24= 73 miljard aan omzet
En 1 + 1,5 miljard aan nettowinst. En 133.000
+ 93.500= 226.500 werknemers… Ze staan
tegenover Boeing met 49 miljard omzet en
concurreren ook met Lockheed Martin en
Northrop Grumman met resp. 35,7 en 26.5
miljard omzet; totaal 110,5 miljard omzet…
Daarmee wordt door EADS en BAE een
defensieomzet gehaald van 10 (EADS) +
23,5= 33,5 miljard samen en in het civiele
bereik staat dan de teller op 34 + 0,5= 34,5
miljard. Ze zijn dus uiterst complementair
deze reuzen.
BAE kan zo zijn laatste schande het verliezen
van zijn Eurofighter opdracht van India (die
voor de franse Rafale ging, beter
dorslikken… En Dassault dat met BAE
samenwerkt bij een aantal producten zal hier
nu ook even over moeten nadenken: het
wordt nu wel erg eenzaam voor hen! En nu
Thales (waarmee Dassault samenwerkt) ook
met Safran samenwerking zoekt wordt het
nog spannender. De EU-landen zullen echt
nu niet meer financiën stoppen in de
ontwikkeling van twee vliegtuigen (eurofighter
en Rafale…), zeggen experts.
De zaak moet begin oktober worden
beklonken of worden afgeblazen. Dat eisen
de beursregels van Londen. De Franse staat

IN DE MODE: HET ERGSTE IS NIET ERG
GENOEG
Kijk je naar films, politiek debat, theater en
litteratuur dan zie je dat we niet alleen
leven in een sterk veranderende wereld
maar ook denken te leven in een wereld
die ten onder lijkt te gaan. Zo’n 70% van de
films gaat over enorme rampen en
conflicten en elke krant beschrijft
tegenwoordig wel iets wat ten onder gaat
van een euro tot de hele westerse cultuur.
Hierdoor lijken we te trachten te wennen
aan de komende rampen of willen we
afgeleid worden van de rampen die zich
om ons heen echt voltrekken.
Onze verbeelding wordt nu vooral
gestimuleerd door rampzaligheden en
rampen zijn onze dagelijkse referentie
geworden. Zie uw Tv-scherm!
Maar vele economen en politici vrezen dat
deze grote gerichtheid op rampen ons remt
in onze investeringen en veranderingen
waardoor we de echte ramp zelf dichterbij
brengen. Maar pas op: aanstormende
rampen zijn ook enorme kansen voor
bepaalde speculerende mensen onder ons!
Er bestaat tegenwoordig ook zoiets als de
industrie van het cynisme. Het opkopen
van
schulden,
faillissementen,
herverzekeren, fusioneren kan ook enkel
bedoeld zijn om veel korte termijn gewin te
verkrijgen ten koste van andermans
ondergang dus. Is dit een erbij horend
aspect van het ultra-liberalisme, vraag je je
af?
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Zie de gigantische boom in de luxe-industrie,
de steeds luxere tophotels, steeds duurdere
auto’s en verbijsterende woonluxe van
enkelingen. Zij investeren waar de anderen
het laten afweten… En zie nu de laatste
maanden in Frankrijk de obsessie met die
belastingverhogingen… Er zouden al 50.000
studies over vertrek uit het “dure land voor
rijken” bij fiscale experts in studie zijn. En de
kreet op de kaft van het linkse dagblad La
Liberation: Casse-toi, rich con (Val dood rijke
zak) overschreed een grens. Het ging over
het Belgische paspoort van de rijkste franse
miljardair. De baas van het luxe artikelen
concern met wereldnaam: LVMH (onder meer
Louis Vuitton).
Filosofen trachten steeds vaker om ons te
herinneren aan een andere vorm van geluk
die zelfs in grote armoede kan bloeien.
Zonder materiële welvaart te vereisen kan dit
zeker ook lukken. Montaigne een Franse
wijsgeer zij eens: “Ik geniet dubbel zo veel als
anderen van het leven omdat ik de mate
waarin ik er van geniet vooral laat afhangen
van de verwachtingen die ik er zelf aan
verbindt”.
Laten zij die nog moed hebben die waar
mogelijk overdragen op anderen en
tegelijkertijd met hen lief en leed delen. Óf we
zien
en
nemen
nu
allen
onze
verantwoordelijkheid voor elkaar óf we gaan
zieltogend ten onder…
Dit schreef de journalist Ariel Wizman en die
naam verdient hij, deze wijze man!

militaire producten, chips (ook voor Apple!),
en in elektronica… Het is nu nr. 1 voor
mobiele telefonie op de wereld.
De baas Lee Kun-Hee is puissant rijk en
heeft slordige 7 miljard in zijn koffertje. Het
lijkt een waar : Zuid-Koreaans “Dallas”
zeker nu de opvolging van de baas begint
te spelen. Er loopt nu intern al een
rechtszaak die Lee van de macht zou
kunnen beroven!
Nokia verloor en nu wordt er met Apple
gevochten zij lijken wel de anti-Apple club
op deze wereld. De tent van de goeroe
Jobs tegen die van de keizer à la Howard
Hughes… zegt men.
Het managent wordt bij Samsung zeer
goed betaald maar het is er ook keihard: bij
de geringste fout sta je op straat. En bij
ontslag is vertrek binnen een uur de
gewoonte. Zo werd het hier machtiger in de
elektronica dan Taiwan was. Men verkoopt
nu bijvoorbeeld al 95 miljoen smartphones.
In de tablets heeft Samsung 10% van de
markt (Apple 68%), smartphones 50% (!)
(Apple 26) …. Om zijn telefoon te herzien
na dit proces heeft Samsung ca 18
maanden nodig (!) wat echt een probleem
is dus.
Het interne klimaat is zeer rigide: als je er
niet bent om 8.01 uur krijg je een
telefoontje en om 18.30 uur na het eten
gaat de hele topclub gewoon door met
werken. Tot in de nacht. De vereiste
toewijding is 100%...:
Men heeft een eigen intern examen een
bachelordiploma dus wat elke dag
duizenden mensen proberen te halen. Het
moet om er “in” te komen maar als je dat
eenmaal bent gaan alle deuren in Z-Azië
verder voor je open. Er zijn regelmatig
opleidings- (of opvoedings-?)kampen met
massakoren à la N-Korea. Daar wordt je
een Samsungman van…
De communicatie wordt zeer precies
gefilterd en gecontroleerd. Door een waar
leger van PR-mensen die er voor zorgen
dat een aangevraagd interview twee
maanden voorbereiding eist. En de
concurrentie mag nooit worden genoemd
niet in gesprek en niet in geschrift! Elke
dag worden alles publicaties over

HET RIJK DAT SAMSUNG HEET
Samsung verloor 1 miljard dollar in het
proces met Apple veroordeeld voor stelen
van patenten. Maar men geeft daar
vooralsnog echt niet op en met 14 miljard
oorlogskas is er ook nog geen echt probleem.
Het bedrijf bestaat sinds 1969 zet 149 miljard
(!) om met een winst van 12 miljard in 2011
en er werken 221000 mensen. Ter
vergelijking: Apple is er sinds 1976, doet 108
miljard aan zaken, verdiende 26 miljard in
2011 (!) en heeft 60.000 mensen aan het
werk. Ze komen elkaar tegen met de IPhones en de I-pads… en hoe! Samsung
doet in openbare werken en de bouw (zie de
toren van Dubaï), grote schepen, witgoed,
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Samsung uitgebreid gecheckt en als een
journalist of redacteur een fout maakt in de
ogen van het bedrijf is hij/zij verder persona
non grata. Een ex-Washington Post journalist
maakte een grapje in een artikel over
Samsung en werd “gesued” voor 1 miljoen en
bedreigd met het gevang! In 2007 gaf de exchef van de Juridische afdeling van Samsung
een lijst vrij met daarop de namen van alle Svrienden bij de journalisten en rechters en
politici… De toenmalige baas van de tent
moest wel aftreden toen. Jonge knappe
dames proberen een “Samsungman” te
vangen voor een goed leven. Want het gaat
het bedrijf nu voor de wind en er kan massief
worden geïnvesteerd. De vraag is of deze
quasi-militaire tent het lang zal houden met
deze stijl: jongeren zijn steeds vaker
aarzelend, zegt men. Want blijven winnen in
de high-tech is allereerst een creatieve
prestatie neerzetten wat men ook vindt bij het
Koreaanse Advanced Institute wat een nivo à
la MIT (VS) heeft…

vrouwen in uniformen, zijn legendarisch en
iedereen zag ze rond hem bij zijn reizen…
Natuurlijk waren ook de Libische
ambassades op de wereld ingezet voor het
rekruteren van vrouwelijk schoon! Twee
dochters van een acteur uit Senegal waren
goedbetaalde rekruteerders van vrouwen
en zij veroorzaakten ooit een diplomatiek
incident in Dakar waar ze een vliegtuig vol
gecharterde vrouwen voor Tripolis wilden
doen vertrekken. Net voor het opstijgen
greep de regering in en trof een vliegtuig
vol
vrouwen
aan
met
schoonheidsspecialisten erbij en sommige
waren
minderjarig…
Kadaffi
liet
protesteren bij de president die het geheel
“ombouwde” tot een maffiahandel in
vrouwen… En het verhaal van het
charteren van honderden vrouwen in Rome
tijdens een conferentie van de FAO waar
K. een zaal vol dames wilde toespreken is
een der extreemste stories in het boek. Er
werden honderden mooie dames van
minstens 1,70 m. lang tegen betaling bij
elkaar gebracht in de conferentiezaal. Ze
kregen bij ontvangst een cocktail en hun
kaartje van 60 dollar werd verstrekt.
Daarna ging een selectie met hem naar de
Libische ambassade in Rome en enkelen
werden door de stad rondgereden in zijn
witte limousine terwijl hij een speech hield
over de vrije vrouw. Nogal wat van deze
dames waren later te gast in Tripolis om
een bijdrage te geven aan “de verdieping
van de Libische cultuur en de levensstijl “.
De geruchten waren er altijd en deze
waarheid werd al langer gevreesd… Geen
tic was Kadaffi vreemd , hij was een exces
onder de dictatoren.

DE HAREMS VAN KADAFFI
Er verscheen een boek over het seksleven
van Kadaffi en de zijnen dat iedereen
schokte. Deze voorvechter van de vrije vrouw
had een waar harembedrijf opgezet om zijn
onstilbare honger naar vrouwen te stillen. Hij
exploiteerde een ware seksslavernij in zijn
land. Hij had een omvangrijke dienst die voor
hem vrouwen opspoorde op de universiteiten,
op bruiloften, in de gevangenissen en in de
kapsalons en ook de artiesten in het MO
waren niet veilig voor hem. Het eerste was
altijd een bloedafname door een van zijn
“verpleegsters” want K. hield niet van ziektes.
Zelfs de eega’s van Afrikaanse collega’s
waren voor hem niet veilig en hij beloonde
altijd rijkelijk met koffers vol dollars. De
verhalen van meisjes in het boek zijn
schokkend en de hele zaak was perfect
georganiseerd… Tot en met een waar
gynaecologisch kabinet in de diepten van de
Universiteit van Tripolis… Een medicus die
het bekeek was perplex en geschokt.
Mogelijk werden hier abortussen uitgevoerd
of ook maagdenvliesreparaties die in Libië
verboden zijn. Zijn lijfwachten, mooie

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
GEOTHERMIE: DE NIEUWE ENERGIE
VAN FRANKRIJK?
Het binnenste van de Franse aarde is een
immens reservoir van warmte wat in dit
land nog nauwelijks wordt gebruikt… Aan
het woord: Claude Allegre, geofysicus, die
vaak over energie- en andere problemen
schrijft. Hij betreurt dat er eigenlijk nu nog
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niet serieus wordt gestudeerd op de productie
en distributie van allerlei energievormen
waaronder de geothermie. Hij pleit voor
gedecentraliseerde vormen zoals zonne-,
wind en geothermische energie… En doet
wat lacherig over het Duitse Sahara
zonneproject
met
zijn
enorme
transportwegen… Maar zie nu ook het echec
van de windenergie nu de economische
omstandigheden de subsidiestromen die er
voor nodig zijn afknijpen. Er is een andere
zeer gevarieerde benadering vereist, zegt hij.
En wijst op de grote inspanningen in de VS
en Z-Azië in deze.
In het binnenste der aarde is het meer dan
5000 graadjes warm en de mijnwerkers
weten dat de temperatuur met 30 à 40
graden stijgt per km diepte, maar dan zijn we
in vulkanische gebieden. Je kunt er direct
mee huizen verwarmen en ze gebruiken voor
elektriciteitsproductie. En de technologie is
nogal bekend en niet ingewikkeld: dus
waarom niet snel gekeken naar de warme
aarde in Frankrijk? Waar het regenwater in
de grond dringt en wordt verhit tot vaak zelfs
stoom. Dat zie je veel in IJsland en NieuwZeeland ook in Italië en de VS en in
Indonesië, de Filippijnen en zeker ook Japan.
In het laatste land doet men er overigens
energetisch ook niets mee… vreemd genoeg.
Tot zover de “hoge energie toepassing met
stoom” maar er is ook de “lage
energieapplicatie”. Je pompt dan het water
van 40 à 50 graden op om huizen te
verwarmen: dat zie je nu al ten zuiden van
Parijs en ook in Zwitserland. Maar er is ook
nog een derde vorm van energie: de
geforceerde. Je injecteert dan koud water in
de vulkanische (vaak granieten) bodem om
het te verwarmen en warmer op te pompen.
Er is echter gebleken dat de warmteoverdracht
van
graniet
naar
water
teleurstellend moeilijk is en chemische
reacties leidden tot kleine explosies. Een
laatste experiment in de Elzas bleek niet
haalbaar en op La Reunion is er ook een
experiment mislukt. Dat komt door een
gebrek aan een diepgaande studie over de
waterverdeling in het gebied. Je moet eerst
het warme grondwater zoeken en daarna is

het vrij eenvoudig en goedkoop. En
natuurlijk moet je het water terugpompen
na gebruik.
Op La Reunion, de Antillen en
Gouadeloupe is er zat heet water en daar
kan men vergaand energieonafhankelijk
worden. Economisch belangrijker dan ooit
nu..
In Frankrijk liggen er grote gebieden in het
zuidwesten, rond Parijs, en rond Nimes en
in wat mindere mate ook rond Lyon,
Clermon-Ferrand en bij Grenoble. Ze
kunnen alle relatief snel en goedkoop
worden geëxploiteerd. Want weet dat 45%
van ons energieverbruik voor verwarming
nodig is! Duitsland en Italië hebben dat nu
zeer goed begrepen en ze begonnen snel.
Nu pas beginnen de groten als EDF en
GDF zich er ook voor te interesseren. Nu
ook nog even de politieke wil in Frankrijk
waar het verwonderlijk is dat de Verts hier
nog niet voor op de barricaden staan en
stonden… Geen teken van progressieve
kijk op de problemen!
TERREINVERLIES
VOOR
DE
WINDMOLEN
In Frankrijk het nucleaire land bij uitstek
gaat het moeizaam met de duurzame
energie, zeker nu met de windmolens. Wat
werd voorzien in de Grenelle voor het jaar
2020 is ver van haalbaar: men loopt enorm
achter. De sites voor windenergie in
Noirmoutier en Tréport zullen slechts 1300
megawatt
toevoegen
aan
de
nu
geïnstalleerde 1900 megawatt. En die
6000 geplande megawatt zijn ver uit zicht
dus.. Want de staat heeft geen geld meer
en een megawatt windvermogen offshore
kost 140 euro aan investering: elektriciteit
kost 73 euro! Windvermogen op land
vereist 82 euro per megawatt maar ook
daar zit nu de klad in. Er komt dit jaar maar
500 megawatt bij in Frankrijk in plaats van
de minstens 1400 megawatt die waren
gepland. Ook duurt het in dit land zes jaar
voor juridisch alles rond is, in Duitsland is
dat 3 jaar. En de banken willen niet meer
meedoen… Er staan nu dus ook 1000
banen in deze sector op de tocht. Groen
Frankrijk duurt nog even.

15

Dat mogen we helaas niet morgen al
verwachten: zelfs in de suburbs in Frankrijk
met 60% jeugdwerkeloosheid is het werven
door radicalen meer en meer succesvol.
Daarom is meer werk en snel en voor de
jeugd een hoge prioriteit… Ziehier ook de
relatie crisis en radicalisme: ook niet
onbekend in de historie. De Franse
revolutie was er zelfs een voorbeeld van, al
zat daar de lont in het kruitvat rijk-arm.

DE FORMULE 1 GAAT OOK ELECTRISCH
WORDEN?
Er bestaat een bedrijfje van 15 personen dat
zich richt op… de elektrische Formule 1 van
morgen! Men zegt dan Jean Todt is overtuigd
van deze idee en dat er dus een elektrische
F1 gaat komen waarin zeker ook de EF01
van dat bedrijfje gaat rijden. Met een batterij
van 240 kilo (!) die 220 km/uur mogelijk
maakt en dat voor 25 minuten… De racers
zullen dus van auto wisselen moeten: extra
spectaculair zegt men. De wedstrijden
moeten in de steden gehouden worden om
elektrisch rijden te promoten… De pionier
achter deze idee is niet te stopen ondanks
veel echecs eerder en zijn medefinanciers
zijn weggelopen. Maar mogelijk wint ook hier
da aanhouder: er zou in Rio een eerst
elektrische Grand Prix zijn in 2014… Ik ga in
elk geval ernaar kijken.

DE HERRIE OVER DE BESNIJDENIS
ETC.
We hadden de rellen over het ritueel
slachten in Frankrijk (Le Pen) en ook in
Nederland en de betrokkenen, joden en
moslims,
reageerden verontrust. En
daarna kwam de uitspraak van de Duitse
rechter over de weigering van een arts om
een joods jongetje te besnijden. Grote
verontrusting bij de joden in Duitsland en
nog steeds broeit het rond dit incident. De
rechter in Keulen die het recht op
lichamelijke integriteit van de te besnijden
jongen stelde boven de het belang van
religieuze praktijken, veroorzaakte een
ware onrust in toch al troebel water.
Intussen spreidde het besnijdenisincident
zich uit:
In
Oostenrijk
vroegen
religieuze
autoriteiten de regering om zich uit te
spreken vóór het toe blijven staan van
besnijdenis. Maar de gouverneur van
Vorarlberg heeft nu al deze praktijk in “zijn”
ziekenhuizen vooralsnog verboden…
In Zweden bestond dit debat al eerder en
er zijn diverse verenigingen (ook die voor
Jeugd en Kinderen) die al jaren vragen om
het verbieden van besnijdenis. Want puur
medisch gezien is er geen enkele
justificatie voor deze praktijk. Ze herhalen
nu dat verzoek…
In
Zwitserland
hebben
al
enkele
ziekenhuizen besloten om de praktijk uit te
sluiten. Ook hier horen we protesten van
joden en moslims.
Er werden in Duitsland vele vergelijkingen
getrokken; onder meer het dopen met
water. Een parlementariër in Berlijn zei:
“Vroeger werden kinderen bij de doop
bruut ondergedompeld maar nu dopen we

Terug naar inhoud
RELIGIES
DE PAUS PREEKT TOLERANTIE
Hij was drie dagen in Libanon, de smeltkroes
van heel wat religies een toonbeeld ook van
het palet aan christelijke diversiteit. Die nu
sterk onder druk staat in het conflict in Syrië
en ook met alle uitstraling daarvan naar de
buurlanden. Want het conflict verdeelt de
christelijke minderheid nogal: dat komt omdat
een minderheid een beschermer nodig heeft
en dat is Assad in zijn land vol met
soennieten: zijn clubje is namelijk sjiiet. Dus
als Assad valt dan zijn ook de christenen de
klos… Die krijgen nu al regelmatig last van de
oppositie in Syrië. Dezelfde soort situatie is er
in andere landen zoals Libanon (waar de
paus liefst 350.000 mensen bij elkaar kreeg
in Beiroet) en ook in Egypte rond de kopten is
het niks pluis… Het recept armoede,
onwetendheid, fanatisme en politiek misbruik
is weer populair. Al-Qaida en de andere
extremisten kent het van haver tot gort. De
paus deed er alles aan de zaak te apaiseren
en zei zelfs overtuigd te zijn dat Hezbollah op
een dag haar wapens zal neerleggen.
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met enkele druppels water. Moeten we
religieuze gewoonten niet ook aanpassen
aan onze tijd?”
Kortom: de discussie is er weer eens volop
maar nu zijn zowel joodse als moslim
minderheden in het geding; een pikante
situatie die hen lijkt te verbinden in de
discussie.
De echte vraag is toch wel duidelijk en ook al
oud. Denk aan het klokkenluiden van de
katholieken bij het aankondigen van de
eredienst! En ook aan de muezzin die op de
minaret oproept tot het gebed… modern is
dat nu per luidspreker te horen in Arabische
landen… In Europa hoor je dat nergens!!
Dus: moet de wetgever zich bemoeien met
religieuze praktijken als hij ook scheiding van
Kerk en Staat predikt? Nee natuurlijk, maar
wat moet je doen als er “waarden” of nieuwe
maatschappelijk inzichten gaan botsen met
religieuze praktijken? Dan moet je de
discussie daarover duidelijk maar ook wijs
aangaan… En niet gelijk in het parlement om
wetswijziging of wettelijke verboden roepen.
Want het is een oud verschijnsel deze
botsingen en we kunnen uit de historie weten
dat hier voorzichtigheid is geboden. Om
goede redenen. Maar het “wegwuiven” of
laten “ondersneeuwen” van deze “wrijvingen”
is ook niets goed. Dat voedt die aloude
ressentimenten van geloofsstrijd tussen
religies en niet-gelovigen. Allereerst moeten
de gelovige joden en moslims die in het
westen leven zich afvragen wat zij met deze
wrijving moeten doen en tegelijk zou er ook
een gematigde discussie moeten gevoerd
worden over waar exact en ook hoe zwaar de
“waarden van de seculiere staat” in het
geding zijn. Want zonder tolerantie gaat niets
goed..

bestaat tegen rijkdom en luxe: in
tegendeel, zie de paleizen van de
maharadja’s
daar.
Idem
in
het
zenboeddhisme van Japan.
Het protestante, calvinistische NoordAmerika zelfs is rijkdom en luxe nauwelijks
nog zondig. De bankier JP Morgan kocht
recent een Vermeer niet omdat hij hem
mooi vond maar omdat hij een hoge
waarde had…En John Rockefeller zei ooit:
“Ik geloof dat het talent om geld te
verdienen een gift van Gd is”. Toch zit het
die gelovige rijken niet steeds lekker
getuige het volgende citaat van ene
Carnegie, ook geen arme jongen. Hij
zei:”De dag zal komen dat ook de rijke
sterft en hij laat miljoenen achter. Hij sterft
zonder veel tranen en veel eerbetoon en
met weinig dankliederen. Het ongeluk
wacht hem die rijk is… Is het daarom dat
Warren Buffet 80% van zijn poen zal
achterlaten voor de Stichting van Bill en
Melinda Gates? Hij zou gezegd hebben dat
het gemakkelijker is om aan Wallstreet rijk
te worden dan om in God’s paradijs te
komen…
De luxe sector gaat het prima: de omzet
steeg van 77 naar nu 191 miljard euro in
maar 5 (!) jaar. Hij levert groei op en is dus
goed tegen de armoede! Het is ook een
tegen van democratisering, middenklasse
wordt nu ook rijk met de rijken… China
heeft de grootste luxemarkt van alle landen
intussen. De luxe/industrie zwemt in de
winst en in Europa kocht nog één op de
twee inwoners een echt luxeproduct in
2011! Luxe doet je ontsnappen aan de niet
zo mooie werkelijkheid, het laat je dromen.
Godsdienst is opium voor het volk zei
Marx, maar nu is dat de luxe geworden.
God draagt Prada dus… Eind juli kocht
LVMH een luxefabrikant een hele pagina
om reclame te maken voor zijn nieuwe
luxewinkel in Sjanghai. En dat deed men in
de China Daily de krant van de
communistische partij van China…
Marx slaapt er in Londen in zijn tombe niet
meer goed van. Dus stop met u te ergeren
aan de rijkdom van de Kerk van Rome. Ze
hebben nooit iets tegen luxe en overvloed
gehad, enkel even in de vasten.

GOD KLEEDT ZICH IN PRADA
Zo’n titel belooft wat en inderdaad het betoog
van de econoom-filosoof Deshommais in Le
Point loog er niet om. Hij las het boek: De
religies en de luxe van een collega waarin hij
per religie haar verhouding nagaat met
rijkdom en luxe. En dat in deze tijd van
ethische restauratie en herfundering van een
geloof als het rooms-katholicisme… Dan blijkt
dat in het hindoeïsme geen enkel belet
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jonge
ondernemers
die
innovatief
producten ontwikkelen. Koopjes van 8
miljoen met veel fraai uitzicht …. Er is al
een handel in nu en firma’s als Apple en
Google willen er zelfs een groepje
creatievelingen van hun bedrijf in deze
“dead houses” vestigen. Ze zien dat met de
contacten en oppeppers daar als prima
kweekkassen voor innovatoren en nieuwe
producten… Op 4 etages en zes kamers
met terrassen met zicht op de Bay is het
goed uitvinden. Temidden van een groep
medewizzards : een creatief idee met
implementatie en typisch Amerikaans:
never give up, succes is around the corner.
Even on San Francisco Bay in Billionair
Row edition no 2.

Terug naar inhoud
AFRIKA
E-READERS VOOR AFRIKA
Ene David Risher werkte bij Microsoft en
deed mee aan de oprichting van Amazon.
Daarna ging hij de wereld rond reizen en na
10 jaar vond hij zijn ding. Hij richtte
Worldreader op in de VS dat zich nu bezig
houdt met het distribueren van E-readers,
vooral de Kindle. Maar niet zomaar wat
verkopen nee hij laat daar scheepsladingen
van naar arme landen brengen nu nog vooral
in Afrika. Intussen sleepte hij al 1,5 miljoen
dollar aan giften in de wacht en hij hoopt op
veel meer. Hij gelooft in zijn goede werk en
denkt dat hij de “drempels” die er zijn in
gebieden met veel analfabetisme moet
kunnen overwinnen. Hij kwam er op toen hij
op een school in Afrika zag dat men daar een
oude Encyclopedie had staan uit 1972… Hij
werkt nu aan het project met zijn familie in de
Baai van San Francisco en Amazon gaf hem
meteen 900 Kinddle E-readers: zij zien er ook
wat in. Nu wil hij dat de kinddle’s wat
robuuster worden voor gebruik in de
Afrikaanse hitte en zand en studeert op de
logistiek van de boekverspreiding via de
telecom-firma’s.
Nu tracht hij in Afrika overheden en scholen
mee te krijgen en ook uitgevers. Er lezen nu
al duizenden Afrikaanse kids boeken als
“Hardy Boys”, Nancy Drew en Alice Roy met
hun E-reader want hij begon in de
Engelssprekende Afrikaanse landen. Ghana,
Kenya en Oeganda dus waarvoor hij een
doelstelling heeft van 1 miljoen E-readers in
twee jaar. Hij kreeg ook de VS-regering mee
die een eigen E-reader exportprogram heeft
in het kader van ontwikkelingshulp. Dat is
mogelijk ook een idee voor de volgende
minister van cultuur in Nederland? Leuk punt
in de coalitiebesprekingen…

SOCIALE ONRUST IN Z-AFRIKA
Het land telt bijna 51 miljoen inwoners
waarvan bijna 80% zwarte mensen, 9%
aziaten, 9% mixes en 1% blanken.
De werkeloosheid is 5% bij de blanken,
29% bij de zwarten en 24% bij de mixes;
de aziaten doen 9,5%. De 10% rijksten
nemen 58% van de inkomens voor zich en
de 50% armste moeten het doen met ca
8% van de totale inkomensstroom. Een
zwarte verdient iets van 40% van wat een
blanke krijgt betaalt… Dat cijfer was in
2000 15%! Hoezo einde apartheid?
De situatie in de bidonvilles (waar 6 miljoen
van de zwarten wonen), is afschuwelijk: er
zijn voor honderden gezinnen slechts 52
WC’s… En stromend water moet op
afstand gehaald worden: er is een tegel
met enkele kranen, dat is alles. Jonge
meisjes gaan uit met een “cadeautjes-oom”
uit de betere delen van de stad en krijgen
in ruil voedsel voor de familie, nieuwe
kleren en een schoon-heidsbehandeling.
Sommigen gaan zelfs van school weg om
zo hun geld te halen om te leven. En je
moet maar hopen dat ze zich regelmatig op
Aids laten testen etc. . Ja er is gelukkig ook
vooruitgang: in 15 jaar werden er bijna 3
miljoen goedkope woningen gebouwd met
elektra en stromend water. En 15 miljoen
mensen zonder inkomen krijgen nu wat
bijstand van de overheid. Maar de
onderlaag zit zwaar in de problemen en

BILLIONAIRES ROW
Het is een nieuwe hype in de VS in Californië
waar nu grote paleizen te koop staan op
fraaie plekken. En die worden nu met
regelmaat gekocht door een groepje nieuwe
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heeft weinig perspectief: het gaat voor hen te
langzaam.
De toestand in de mijnbouw is afgrijselijk:
dagelijks zijn er doden op het werk. Davos
plaatste het land op plek 132 (laagste is 139!)
van de “sociale meetlat” … De vakbond in de
mijnbouw is (te) goed bevriend met de
directies; enkele kleine bonden organiseren
protesten en stakingen voor meer loon. Bij
Pretoria liep zo’n staking waar 3000 arbeiders
bij betrokken waren compleet uit de hand
toen de politie met scherp ging schieten en
34 mijnwerkers doodschoot…
Dat deed
denken aan vroeger in Sharpville in 1960 wat
een waar trauma werd en bleef…
Het ANC voerde ooit de regel in dat de
vakbond die meer dan 50% aanhang heeft de
onderhandelingen voert met de werkgever…
En dat is in de mijnbouw (nog) de NUM; ze
verliest echter snel terrein aan de groeiende
kleinere. Zuma lijkt niets te willen veranderen
aan de keiharde arbeidswetgeving. Het ANC
lijkt haar historie te zijn vergeten en men
spreekt over corrupt gedrag. Er zijn nu ook
geruchten dat familieleden van Zuma
aandeelhouder zijn bij de mijn waar het
incident plaats vond.
Maar er zijn nu ook ANC-leden die de
belastingen op winsten willen verhogen in de
mijnbouw. De acties bewerkstelligden dat in
de laatste jaren de salarissen fors 14%
stegen en dat is 14% hoger dan de
productiviteitsstijging. Daardoor lopen nu
investeerders weg in deze sector. Let wel: de
mijnbouw draagt 60% van het BNP in dit
land. Het platina dat je vindt in uitlaat
katalysatoren, platte schermen en harde
schijven werd flink duurder en er moesten al
20.000 werkers worden ontslagen door
gedaalde omzetten.
Tot overmaat van ramp werden de opgepakte
mijnwerkers bij het schietincident ook nog
van… moord (!) beschuldigd: immers zij
hadden de rellen veroorzaakt dus… Gelukkig
zijn ze intussen zonder aanklacht weer vrij.
De stemming is intussen grimmig in de sector
en er moet met veel meer sociale onrust
worden gerekend. Opnieuw blijkt dat elk land
waar de welvaart stijgt een pad gaat met veel
sociale onrust: veranderen met name van de

geldstromen is dodelijk gevaarlijk. De
geschiedenis bewijst het.
TRANSITIE IN ETHIOPIË
Meles Zenawi stierf plotseling, de exmarxist die zo goed samenwerkte met het
westen om de religieuze en etnische
spanningen te beheersen. Hij vulde zijn
zakken niet (dat deed zijn vrouw wel!) en
hij onderhield geen persoonscultus. De
vice-premier volgt hem op maar zal er niet
lang zitten: hij is van een zuidelijke kleine
stam deze protestant. Verder is hij niet
getapt bij de overwegend orthodoxen, die
de staatsgodsdienst aanhangen. Ethiopië
is vanouds een christelijk land. Vóór Meles
stierf de orthodoxe paus, de president is
ziek net als de legerchef. Het leger is hier
ook oppermachtig. En tenslotte is ook de
machtigste zakenman van het land met
politieke aspiraties ziek… Wat dit voor het
volk betekent is nog onduidelijk, maar de
topclan is geheel uit conditie. Moeilijke
tijden ook hier?

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
DE NATO HEEFT HET OOK NIET
GEMAKKELIJK
Ze geven daar liever geen commentaar op
een mogelijke klapper door Israël in Iran en
dat om vier redenen:-nabije- en Midden-Oosten liggen buiten de
NATO interventiezone. Er is daar geen lid
dat hulp kan oproepen!
-zou men dat toch doen dan is het (ook)
weer de VS die zich bemoeit,
-het over zoiets eens worden met de turken
ligt niet voor de hand.
-men kan in de NATO enkel denken over
antiraketafweer…
Natuurlijk belet dit geen enkel NATO-land
zelf wel te denken over het er zich mee
bemoeien.
UKKEL: HET ASIEL DER RIJKEN
Ukkel bij Brussel is gejumeleerd met
Neuilly bij Parijs en dat is geen toeval. En
nu zoekt ook Arnault van LVMH daar zijn
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plekje; hij heeft er al een fraai appartement…
Nu is hij geïnteresseerd in een kasteeltje van
7 miljoen zegt men aan de zuidzijde van
Brussel. Al 10% van de 80.000 inwoners
komt uit La France en er is een snelle TGV
verbinding dus.. En ook Franse lycea zijn er
te vinden. Deze gemeenschap is zeer
discreet en doet zelden van zich spreken. Er
is een fraaie golf , een mooie Bibliotheek en
ook een Cercle Loraine en een Cercle Royal
Gallois. De ophef over Arnault komt hier
niemand goed uit: het stigmatiseert, zegt
men. De lokale makelaars hebben het goed
met hun aanbiedingen tussen 600.000 en 3
miljoen euro’s. Vroeger waren het hier de
rijkere ondernemers uit Noord-Frankrijk die
hun fiscale heil hier al zochten nu komen er
steeds vaker ook Parijzenaren. En steeds
vaker zijn het nu ook 40- en 50-ers. De
liberale burgervader Armand De Decker ziet
ze graag komen en blijven en weet zeer goed
waarom ze er zijn. Nu breidt hij het franse
lyceum uit… Alles hierover vind je in hun
eigen krant die J&V (Juliette et Victor) heet…
Met een knipoogje naar Victor Hugo en
Juliette Drouet. Het zal u niet verbazen dat
daar nu de nodige pagina’s door aanbod OG
worden bezet. Er zijn in Frankrijk geruchten
dat er 50.000 studies lopen voor een
eventueel fiscaal vertrek van vermogende
Fransen die de fiscale storm voelen. Men
spreekt hier over het “Hollande-effect”….

echte vrienden en strijdmakkers om zich
heen in de EU. Zelfs de zuiderlingen
spreken met respect over Merkel, hoor
Monti en Rajoy recent, maar niemand heeft
het over Hollande en Parijs. Tja het lijkt er
op dat Merkel haar plek weer terug heeft
na een korte periode van onduidelijkheid.
Zou het grote gebrek aan internationale
contacten Hollande en zijn PS nu toch
gaan opbreken? Vergelijk de franse
posities met die ten tijde van Sarkozy en
het verschil is in een klap duidelijk. Ook al
had ook Sarko wat Merkel betreft, eieren
voor zijn geld gekozen. Hij liet haar at the
end immers ook de voorhand spelen. Maar
was krachtig en duidelijk zichtbaar…
GAAT MONTI NU TOCH DE BOCHT UIT?
De “markten” vinden dat hij niet genoeg
doet en de Italianen vinden dat hij te hard
afknijpt… De groei blijft vlak, de WW blijft
stijgen, de schuld is stabiel en de rente op
staatsleningen
is hoog
maar
wat
stabieler… Het volk wordt ongeduldig,
Monti stelt wat teleur en hij overtuigt niet
met zijn opmerkingen dat het nu “beter”
gaat. Parijs en Berlijn zijn positief maar het
volk en de markten minder; zie ook de
spread nu weer. Kilt hij nu ook de
consumptie zoals sommigen zeggen? De
motor is gewisseld, zei iemand, maar er is
geen benzine nu. Monti zegt dat hij pas 9%
van zijn maatregelen inzette en even
temporiseren moet… en vele experts
zeggen dat zijn regering, hoe dan ook
veruit de beste sinds vele jaren is. Het
wordt dus warm nu en dat in het zicht van
de start van de verkiezingscampagne die
leiden gaat naar de verkiezingen van lente
2013! Een politiek kritisch moment nadert
dus.

NEEMT ANGELA WEER DE OVERHAND?
Hollande gaf voor zijn verkiezing aan dat hij
dat europese gedoe veel meer naar zijn hand
zou zetten: hij wilde het pact openbreken en
het accent meer op groei dan bezuinigen
zetten… Maar wat hij nu zelf in eigen land
laat zien is erg verontrustend: hij schijnt zijn
koers kwijt te zijn en we zien Draghi van de
ECB eigenlijk nu vooral acteren richting
“markten”. Angela leek begin september
vooral op de uitspraak van Karlsruhe te
wachten. En zij vertegenwoordigt lijkt het ook
de EU in China… Terwijl Hollande wat
smoezelde met Cameron. Al met al vragen
de franse experts en journalisten zich af of
Hollande niet psychologisch in het defensief
is gedrukt en Parijs dus “afwacht” wat Draghi
en Berlijn verzinnen. Hollande heeft geen

HOLLANDE MOET NU TOCH OM
Zijn speech op de zondagavond toonde
het: er komen nog 30 miljard aan
maatregelen en de arbeidmarkt moet ook
kritische worden bezien op “flexibiliteit”. De
vakbonden zijn ongerust waarbij Chereque
van de CFDT nog het meest positief is: hij
zegt dat er haast geboden is… De naam
Schröder ligt nu ineens op ieders lippen:
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bewonderend maar ook met afgrijzen. Maar
hij weet dat een compromis van hem met de
CGT en de FO erg moeilijk zal worden over
“flexibiliteit”. Deze verdeeldheid bij de bonden
is nogal funest en remmend dat merkte ook
Sarkozy eerder al. Hetzelfde geldt ook zegt
men,
rond
de
verlaging
van
de
arbeidskosten… Hollande in de rol van een
quasi-Sarkozy dat zal niks gaan meevallen.
Maar het zal nu echt moeten: no way to go on
like this.
Het recent intrekken van een al oud decreet
over hogere mobiliteit van ambtenaren door
minister Lebranchu helpt ook niet echt. Want
het hield in dat iemand die overcompleet
werd maximaal zes keer (!) een aangeboden
alternatief mocht weigeren. De minister wil
weg van “dwang en over gaan op
overtuiging”… En zei ook alvast dat er
nauwelijks ruimte was voor salarisveranderingen… Soms zijn maatregelen nogal
controversieel… maar we wachten af.
Een recente analyse van de industrie vanuit
werkgelegenheidsoogpunt doet de vraag
reizen of je nu wel moet optreden in de
industrie die al sinds 1970 plek verliest? Er
verdwenen 800.000 plekken , het liep terug
van 4 naar 3,2 miljoen… Terwijl de
dienstensector steeg met 1 miljoen naar nu
10,6 miljoen plekken. Twee-derde van de
privé-sector dus! Zie de landen met goede
werkgelegenheid zoals Noorwegen, Zweden,
Nederland en IJsland. Enkel Duitsland is de
uitzondering… Attali zei al dat het land zijn
voorschriften met herzien in de taxisector
bijvoorbeeld. Dus ook in de handel, de
restauratie, persoonlijke dienstverlening zijn
de arbeidskosten veel te hoog. Als je dit leest
komt de vraag op of de analyse van de
sectoren wel voldoende is gemaakt. Want de
opmerkingen komen van ene Cahuc van de
Ecole Polytechnique… niet de eerste de
beste!

Amerikanen hun F15’s (29 miljard) en ook
BEA deed zaken voor 83 miljard bij de
saoudi’s. Geen Rafales voor de Fransen,
ook geen grensbewakingssysteem (ging
naar Duitsland), en de TGV ging naar…
Spanje (7 miljard). Het laatste jaar is de
Franse export hier op ca nul. Het bleef bij
wat lichte pantservoertuigen, wat kanonnen
en wat A330’s… dus bij wat “restjes van
het exportdiner”. De oorzaak ligt binnen de
franse politiek: daar woedde een oorlog
tussen “Chirac-aanhang” en Sarkozysten”
wat het franse optreden zeer verzwakte.
De afstemming tussen offertes die wel
degelijk ook samenhingen, was ver te
zoeken en de in het leven geroepen
instantie genaamd Sofresa lukt het niet tot
een geconcentreerde aanpak te komen.
Het optreden werd een rommeltje en men
verloor bij een veel beter optredende
concurrentie. Ook het ontbreken van
permanente contactpersonen ter plekke
was een essentiële zwakte zeggen
Arabische experts. Wat avonden in bars
zitten met de klanten dat is absoluut
onvoldoende gebleken. Ook het ongeduld
gevolgd door forceermanoeuvres van
Sarkozy was geen voordeel. En daar mag
nu Hollande aan de bak, voor het opnieuw
te laat is… Terwijl het handelstekort
groeide en groeit en nu even wordt
geholpen met… de hoge graanprijzen voor
de franse export: vanwege de droogte in
Rusland, Oekraïne en de VS… De export
lijkt ook een component te zijn van het
beruchte “mal français”.
CATALONIË
MOET
BEDELEN
IN
MADRID
In Spanje zitten er een paar van de 15
regio flink in de problemen, ze hebben
meer dan 20% schuld t.o.v. hun NBP terwijl
de andere eerder tussen 10 en 17% zitten.
Het zijn opvallend genoeg de vier regio
langs de Mediterrane kust… Ze moeten nu
in Madrid bedelen om steun: Andalusië met
10,6% moet 1 miljard hebben, Murcia met
10,8% schulden vraagt om 0,3 miljard,
Valencia met 20,2% wil 4,5 miljard en
topper is Catalonië met 21% en 5 miljard.
Het is ook de motor van de Spaanse

WAAROM DE FRANSE ARABISCHE
EXPORT STOKTE
Bijna alle grote Arabische contracten
passeerden de Fransen: het gaat over 50
miljard aan militaire opdrachten en 190
miljard
aan
kernreactoren…
Duitsers
verkochten wel hun tanks (10 miljard),
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economie met zijn 18% van het totale
Spaanse BNP.
Het vecht steeds harder voor autonomie
maar moet nu volop geraakt door de crisis
toch echt gaan bedelen voor forse steun in
Madrid! De schuld is in totaal zelfs 42 miljard
en het kan nu al de sociale uitgaven niet
meer betalen én niet terugbetalen. Ai! Rajoy
trof een noodmaatregel om ze te helpen:
hijzelf worstelt ook met de vraag of hij aan
derden een bail-out moet vragen… Toch
gaat Mr. Mas de nationalist gewoon door met
zijn eisen voor onafhankelijkheid en claimt
dat die ook de crisis oplossing is. Maar
Madrid wil eerder het regionale recht op
belastingheffen
en
beheren
van de
belastingen weer afnemen van de regio. Men
wil dolgraag terug in de zeer autonome
positie van vóór Franco die in 1932 daar
ingreep. En men zweemt met de Bourbons
die in 1714 de baas werden in Barcelona.
Maar dat gelooft niemand in Madrid. Nu zijn
ze ook zeer boos op de door Madrid
opgelegde bezuinigingsmaatregelen: men
voelde zich hier altijd al achtergesteld. En er
is een hele lijst van “achterstellingen tot en
met het nog steeds niet hebben van een
TGV-verbinding met Frankrijk. Er wordt nu
ook regelmatig betoogd… Spanje zit in zwaar
weer…en Catalonië zeker ook!

200.000 kosten. Koopt u een Lamborghini
van 316.000 dan moet u ook nog een
belasting lappen van 8400 euro. Dat is
6600 euro meer dan vóór Monti.
Van Cortina d’Ampezzo tot in Portofino
wordt er op wanbetalers gejaagd. En ze
vonden ze de ontduikers: een mijnheer had
liefst 8 miljoen aan belasting ontdoken in 6
jaar een andere pikte 3 miljoen belasting
zelf in sinds 2007 en werd op straat
“gevonden in zijn Ferrari F131 van ruim
200.000 euro’s.
Intussen is er ook al enige paniek en
verkopen sommigen met haast hun dure
bolide al voor sloopprijzen… Het aantal
vragen naar occasions vanuit het
buitenland en ook voor Porsche’s
bijvoorbeeld neemt toe. Want in het
buitenland is er een groeiende vraag nu,
de een z’n dood is de ander zijn brood,
geldt ook hier. Dolce vita lijkt in Italië wel
voorbij voor hen die het clandestien
organiseerden. De laatste klap kwam voor
een groep rallygekken op de ferry naar
Palermo : daar werden ze allemaal
ondervraagd door de fiscale politie bij
aankomst. En de rally is afgeblazen
daarna…
BORIS BEREIDT ZIJN MOVE VOOR
Hij deed het prima bij de afgelopen OS in
zijn stad: het ging, ondanks veel twijfel bij
sommigen, vlekkeloos! Hij is nu nog
populairder geworden; hij is het al in en
buiten zijn partij omdat hij de dingen erg
duidelijk en raak durft te zeggen. Daarbij
schuwt hij wat schuine taal etc. ook niet
overigens. Hij verkreeg een tweede
mandaat als burgervader van de 8 miljoen
Londenaren en lonkt af en toe, onbeleefd,
naar de stoel van Cameron. Niet zelden
moest hij voor wat hij zei, zijn excuses
aanbieden wat hem ook niet echt heeft
geschaad: integendeel. In deze lijkt hij best
wat op ene Churchill die ook de nodige
tikken om zich heen uitdeelde en duidelijke
kwalificaties durfde te geven. Zijn
overgrootvader was een ottomaan (een
turk dus) en zijn vader was engels
afgevaardigde in Brussel voor de Tories.
Hij deed Eton en was al gauw journalist in

FERRARI’S TE KOOP IN ITALIË
Als je een Ferrari rijdt of een Maserati loop je
echt het risico te worden aangehouden om uit
te leggen hoe je aan het geld voor de
aanschaf kwam… De fiscale politie is zeer
actief geworden op de plekken waar de
Italianen met deze bolides graag komen…
Want zo vang je de belastingontduikers
sneller. Dus nam recent de export van
occasions in dit segment met zelfs een factor
drie (!) toe: van ca 4300 tot 13.500. En de
verkoop ervan viel van 1116 in 2008 naar nu
600… Want Monti zoekt geld: hij moet 20
miljard vinden en de staatsschuld van 1900
miljard terug dringen. De investeringen in de
fabrieken om deze auto’s te maken liggen
ook plat intussen en Fiat die de moeder is
voelt grote problemen aankomen in deze
sector. Monti heeft nu ook een extrabelasting
op deze luxeauto’s gezet die ruim boven de
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Brussel voor Daily Telegraph. Hij sprak
Italianen toe in het Latijn, omdat hij geen
Italiaans spreekt: wat hem zeer veel vrolijke
publiciteit opleverde. Hij zou het kunnen
opnemen tegen Cameron, maar dan moet hij
weer
deputé
worden
en
zijn
burgemeestersjob verlaten… Wat hem
moeilijk zal vallen. En , er zijn best een paar
concurrenten die ook hoge ogen gooien. Dus
met Boris wordt het wat de landelijke politiek
betreft, nog even afwachten…

herstelde ondanks dat het water er 200
keer
de
toegestane
dosis
norm
overschrijdt. In de stad Semeï zijn er nu
nog mensen die zich de proeven
herinneren: ze moesten die dagen
wegblijven van de school en zagen de
enorme paddenstoelwolk. Hun werd op die
dagen enkel gevraagd de ramen en deuren
open te zetten. Velen weten nog van de
later
vaak
optredende
gezondheidsproblemen bij mensen die ze
kenden en nu is er ook hier een
onderzoekscentrum dat tot 1991 geheim
was. Toen dit land uit de URRS stapte in
1991 werden de archieven door militairen
weggehaald. Enkele medewerkers hadden
uit voorzorg veel dossiers apart verborgen.
Men toont de bezoekers nu enorme lijsten
met namen van de vroegere inwoners
waarachter vele cijfers zijn getypt.
Bloedwaarden. Nu weet men dat ca
350.000 mensen werden besmet in dit
gebied: 107.000 waren direct blootgesteld
aan de forse straling. Zij leefden allen veel
korter en ontwikkelden 2,5 keer zoveel
tumoren dan gemiddeld. Experts denken
dat het er eerder 1,2 miljoen waren en nu
nog steeds ontdekt men afwijkingen bij de
nazaten van de vroegere bewoners: ca
1400 nog per jaar. Dit alles was zomaar
mogelijk in de Koude Oorlog die een halve
eeuw duurde..

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE STRALING IN KAZAKHSTAN
De USSR testte van 1949 tot 1962 wel 116
atoombommen (!) in de atmosfeer van dit
land. De testsite staat er nog met zijn
observatiebunkers om de bom van Sakharov,
die later fervent verdediger werd van
mensenrechten, te kunnen bekijken. Het hele
gebied, van ca 18000 km2 waar indertijd ca
102.000 mensen woonden, is nog steeds erg
stralingsgevaarlijk na 50 jaar en er staat nog
een fraai intact metrostation, ook gebouwd
om de impact te kunnen zien… Men zette er
van alles neer om die redenen, van tanks tot
boten. Ook is er nog een enorme bomkrater,
nu een meertje, waar de omwonenden
zonnebaden. Er is geen enkele slagboom of
waarschuwingsbord en er zijn nog sleuven te
zien waaruit de koperen kabels werden
gestolen door de omwonenden. Tot 8 jaar
geleden wist hier nog niemand hoeveel
mensen hier waren gedood of besmet….
Er staat ook nog de geheime stad
Kourtchakov die op geen enkele kaart staat
en stond ze had ook nog een codenaam. Er
woonden tot de val van de muur 30.000
mensen, nu is ze geheel verlaten en er staat
ook nog de datcha van de beruchte minister
Beria en KGB-chef. Er staat bij de stad een
onderzoekscentrum
voor
stralingskunde
waarvan de directeur beweert dat er geen
enkel stralingsrestant hier te vinden is. Het is
een paradijs voor hen die nadenken over de
gevolgen van atoombomontploffingen en de
directeur is ook adviseur van de huidige IAEA
in Wenen. Hij vertelt dat het gebied zich rap

RIJK MONGOLIË, GOUDLAND
Het maakte er niet veel van op de OS in
Londen maar was wel de grootste
leverancier voor het goud en brons van de
4700 medailles daar. En de groei is hier,
dank zij zijn enorme productie van
grondstoffen, heel hoog zegt het IMF.
Enkel alleen de Oyu Tolgoi mijn (koper,
goud) is goed voor 30% van zijn BNP en
Rio Tinto (Australië) exploiteert die, ook
hier dus. Maar dit is pas het begin: er zijn
recent 3000 vergunningen voor exploitatie
uitgegeven… voor goud, koper, zink en
steenkool in dit nomadenland. De naam
zou moeten worden veranderd in Mijngolië
grapte een econoom recent. Er is een
spoorlijn in aanbouw die aansluit op de lijn
naar Peking… en er is er al een naar
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Rusland. Want dat zijn de buren van dit verre
land…

Canton met zijn 70.000 m2 die meer dan
200 miljoen dollar kosten gaat. Zijn vorm
kun je geen naam geven het lijkt een mix
van het Pentagon en een groot vliegtuig.
En terminal 3 van het vliegveld van Peking
dat 170 voetbalterreinen groot is dus bijna
1 miljoen m2 doet de VS van hun eerste
plaats verdwijnen. Idem het China World
Trade Center in Peking met zijn 330 meter
hoogte en zijn 81 etages… In 10 jaar is het
land hét laboratorium geworden van de
toparchitecten en er ontbreekt hier geen
enkele grote naam meer. Een rondgang
langs deze gebouwen zal over een 8-tal
jaren meer zeggen dat een dag lang
luisteren naar Chinapropaganda.

WAT VINDEN WE VAN RUSLAND?
Het zit niet goed met onze idee over Rusland
zeker niet sinds de gefakete herverkiezing
van Poetin.
We 68% van de Zweden zijn negatief en 64%
van de Fransen. Duitsers zijn dat zelfs ook
voor 63% en Italië komt op 60%. Iets beter zit
het in Turkije met 53 en Polen verrast met
52% (er zijn Poolse Russen!). Nederland doet
50% (!) en Spanje 49, de VS met verbazende
48% en dan Engeland met afwijkende 48%.
Portugal is 46% en de Roemenen scoren 45.
Slowakije (oude satelliet) scoort 29 % en de
Bulgaren maar 17% in de min.
Poetin heeft nog wat werk te doen maar of
hem dat echt interesseert?

HERRIE JAPAN-CHINA
De Japanse regering gaat nu de archipel
van Sensaku terug kopen van de
particuliere eigenaars… De 5 eilanden
waarover een eigendomsruzie met buur
China loopt. In de regio en in Washington
is men hierover nerveus want de archipel
ligt tussen Okinawa en Taiwan. Ver van
Japan en dichtbij China dus ook… De prijs
schijnt ca 20 miljoen te gaan worden maar
China is erg boos en wil haar soevereine
rechten opeisen. Er werden al aangelande
chinezen door de Japanse kustwacht
opgepakt hafaugustus en dat leidde tot
hevige demonstraties in China. Maar
Japan spreekt forse taal terug vooralsnog
en niemand weet hoe het verder gaat
aflopen: China kijkt met argusogen nu naar
die aankoop door een buurland waarmee
het een gespannen historie deelt
En na een klein begin liepen de Chinese
protesten steeds verder uit de hand en
moesten de regeringen van beide landen
remmen… Japan verloor al snel omzet van
zijn producten in China waarmee zichtbaar
werd hoe snel een conflict ook al via de
boycot wordt uitgevochten.

RUSLAND
GROOTSTE
AUTOMARKT
EUROPA!
In 2014 verkoopt men in Rusland, in het
luxere autosegment, de meeste auto’s van
alle landen in Europa: 3,4 miljoen is de
schatting. VW (ook met Porsche), BMW,
Renault en Nissan zijn er blij mee. Ook het
(nu Chinese!) Volvo ziet er mooie dingen
aankomen. Nissan is overigens 25%
aandeelhouder in AAO Avtovaz de moeder
van Lada dat groot zal blijven op het lagere
marktdeel. Zo wordt de scherpe daling van de
auto-omzetten in landen als Frankrijk en
Duitsland enigermate gecompenseerd door
het bijna enige land in Europa dat nog groei
vertoont!
OOST-AZIË
CHINA IS EEN KEI IN ARCHITECTUUR
De scheve Twin Towers (210 m. hoog) in
Sjanghai zullen adembenemend worden; ze
worden het kantoor van de China
Construction Bank en de Agricultural Bank of
China. De enorme dikke bubbel die het
Museum van de Binnen-Mongoolse stad
Ordos gaat huisvesten is 40.000 m2 groot en
lijkt op een krom ruimteschip. Het TGVstation van Wuhan met een gigantische
overspanning en een gegolfd dak lijkt uit een
andere wereld te komen. Idem de Opera van

MADE IN JAPAN UIT HET BUITENLAND!
De Nissan March is een Japanse auto
want Nissan is Japans! Maar nu wordt hij
goedkoper gemaakt in Thailand en dus
geïmporteerd… Maar niet alleen Nissan
ging deze weg: ook de cosmeticaproducent
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Shiseido en Toshiba gingen al vóór. Nu is
het totaal van dit type importen al opgelopen
tot 108 miljard dollar: + 31% in de laatste
twee jaar. De sterke Yen, de vergrijzing en de
prima opleiding van arbeiders elders in Azië
deden Japan deze weg kiezen. Nu ook voor
chemische producten en ook witgoed dus.
De Japanse fabrieken in het buitenland gaan
ook naar andere landen exporteren zoals
Mishubishi en Kubota die ook naar China
gaan en zelfs naar de VS. Ach de Duitsers
zetten ook al hun fabrieken in Oost-Europa
en idem de Fransen. Maar de nogal aan hun
nationale industrie gehechte Japanners
vinden deze wijze van “Made in Japan” nu
wel acceptabel.
Wat wil men ook: de yen steeg t.o.v. de dollar
in twee jaar met 45% (!) en de producten
werden dus duur. In het buitenland maakt
men nu 2,5 x meer marge door de lage
loonkosten daar. Er ging al voor 4 miljoen
manjaren aan werk Japan uit langs deze weg
waardoor hun BNP krimpt… Deflatie dus. En
lagere prijzen van de geïmporteerde
producten. Dit is de tol van een vergrijzend
land met geen immigranten… dat in hoog
tempo in aantal inwoners daalt en een
stijgende staatschuld kent van nu al 220%
van het BNP… Die wel voor 95% in handen
is van… haar inwoners.

de 10 jaar bestuur van Hu Jintao aflopen
nu waarbij men weet dat hij best toch zal
blijven tot 2015 nog in de machtige militaire
commissie.
Xi-Jinping de gedoodverfde opvolger van
Hu Jintao (een van de tandem met Li
Keqiang) liet zich al weken niet extern zien
en zegde zelfs bezoeken af van Clinton en
de deense premier. Experts zeggen dat Hu
het aan het lukken is om het centrale
Partijcomité terug te brengen van 9 naar 7
leden… want hij is niet dol op zijn opvolger
en probeert ook macht te behouden ná zijn
afreden. Dat is een “goede Chinese
gewoonte”. Na het wegblazen van Bo Xilai
is dit weer een demonstratie van de macht
van Hu. Alle manoeuvres gebeuren in
stilte…en moeten de posities versterken
vóór het partijcongres van half oktober.
Daarna is duidelijk in hoeverre Xi naar de
pijpen zal moeten dansen op de muziek
van HU… De vorige baas Jiang Zemin is
86 jaar en zit nog ferm in de coulissen mee
te doen via zijn opvolger. De methoden
van het keizerrijk zijn nog steeds valide
achter de Chinese muur.
In de Chinese kranten kwam nu in dit kader
ook weer een auto-ongeluk op de proppen:
een klein jaar geleden reed een jongeman
zijn Porsche en zichzelf in Peking in de
poeier. Er werd geraden naar de naam van
deze dode en na wat verkeerde duidingen
bleek nu dat het de zoon was van Ling
Jihua van het hoge comité… Hoe leg je
aan de Chinezen uit dat de zoon van deze
bobo een Porsche reed van 5 miljoen
yuan? Dat doe je niet dus hou je het
geheim… Allemaal paleisintriges die
scherp geheim worden gehouden, maar
desondanks was er in de Chinese Study
Times een artikel te vinden over de magere
resultaten van de vertrekkende president
op het gebied van de democratische
ontwikkeling en de rechtsstaat. Teken van
grote strijd in de coulissen. Dat is nog eens
wat anders dan lijsttrekkersdebatten niet?
En plotseling na twee weken van totale
onzichtbaarheid verscheen Xi Linping weer
vrolijk lachend in de openbaarheid: hij heeft
dus een hobbel genomen heet het. Welke?
Dat weet niemand…

PALEISREVOLUTIE IN PEKING
Wil je iets worden bij de Chinese overheid
dan moet je lid zijn geweest van de PCC, de
communistische partij daar. Die heeft nu dan
ook 80 miljoen leden waarvan er vele zijn
gecharterd op de universiteit met zijn
wervingsbureaus per faculteit. Zelfs op de
lycea wordt geworven want je kunt lid worden
vanaf je 14e jaar. Vorig jaar kreeg de PCC
nog 21 miljoen lidmaatschapsaanvragen…
Het 18e congres van de PCC heeft in
november plaats en daar worden de
regeringsleiders gekozen. Maar hier niets van
publieke campagnes, alles gaat stil achter de
coulissen en daar gaat het keihard er aan
toe. Het werkt al zo sinds 1949. Er is nu nog
geen enkele kandidaat voor het Politbureau
officieel bekend; en de gedoodverfde
kandidaten kunnen komen en verdwijnen
binnen dagen, ja zelfs binnen uren. Zeker nu
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Europese lijst, helemaal niet: met name
Renault draait slecht en moet mensen
ontslaan daar.
De concurrentie van
Hyundai-Kia is zeer hevig. Ook Carrefour
moest inkrimpen in deze zeer lastige markt
omdat ze wordt overheerst door de grote
nationale conglomeraten. En de Koreanen
kunnen bijna alles ook zelf doen, enkele
technische niches uitgezonderd. De farmaindustrie hier bestrijkt het hele gamma ook.
Samenwerken met de groten hier is
essentieel daarom doen Total en
Eurocopter het hier goed. De eerste is
gelieerd aan Korean Gas en de tweede
met Korean Airspace Industries waarmee
men Surion het troepentransportvliegtuig
ontwerpt nu. Exporteren en investeren in
Azië vergt veel culturele kennis, handigheid
en invoelingsvermogen.

TROTSE VRIJGEZELLEN
Er is veel veranderd sinds de Culturele
Revolutie van de 70-er jaren in dit land.
De hoger opgeleide dames hier met
belangrijke banen, willen er niet enkel zijn om
kinderen (een kind?) te baren en blijven
steeds vaker vrijgezel. Het westerse “model”
wordt ook hier nagevolgd dus. Al 7% der
Pekingse dames zijn nu nog vrijgezel en al 45
jaar . In deze stad zouden nu al 7 miljoen
Chinese dames tussen 25 en 34 ook vrijgezel
zijn. Vaak dwars tegen de wensen van hun
ouders in: ze zagen veel van de wereld en
weten wat ze willen. Iets anders dus. Het
verandert snel: in 1982 waren er ca 5% van
de dames tegen de dertig vrijgezel; nu is dat
getal 27%. Uit onderzoek in 2011 blijkt dat
76% der ambitieuze vrouwen hier een
“directiepost” wil; in de VS is dat “maar” 53%
zeggen onderzoekers. Het is een totale breuk
met de gewoonten in dit land waarin er veel
meer mannen dan vrouwen zijn. Dat komt
vanwege de vele abortussen op vrouwelijke
foetussen: een gevolg van de bevolkingsidee.
Nu trouwen vrouwen uit de betere posities
vaker met mannen uit de lagere en de
urbanisatie is steeds sterker wat dit
verschijnsel zal doen toenemen. In de media
wordt ten onrechte nog te vaak het beeld
opgehangen van oudere vrijgezellen dames
die “geen man meer zouden kunnen krijgen”,
terwijl het een expliciete keus betreft. Maar
serieus onderzoek laat zien dat het bewust
gebeurt in de huidige generaties. De groep
welgestelde vrijgezellen dames neemt toe en
is commercieel ook ontdekt nu. Ze zijn een
interessante groep geworden in de Chinese
marketing. Maar dat deze “oudere dames”
nog op hogere leeftijd maagd zouden zijn is
onjuist. Vroeger was dat 85% maar nu is dat
hoogstens nog 35%. De oude generatie heeft
de zeggenschap over hun ambitieuze
dochters verloren… China lijkt steeds meer
op de westerse geëmancipeerde maatschappij.

CHINA EN AIRBUS NA 100 A320’s
De site van Tianjin (150 km van Peking)
maakte zijn 100-e Airbus A320 en op het
feestje tekende men ook voor de levering
van 50 A320’s méér voor een Chinese
leasingcompany. En ook een prolongatie
na 2016 van het contract Airbus-Tianjin.
Daar maakt men nu 3 A320’s per maand
en dat gaat zeker door tot 2026 nu. Zeer
waarschijnlijk gaat men hier ook de
A320NEO
(met
zuinigere
motoren)
fabriceren ; de bestseller met nu al 1400
bestellingen. Nu is het marktaandeel van
Airbus in China al opgelopen tot 49% (was
in 1995 6%!) en in China vliegen er al 820
Airbussen. Maar ondanks Airbus in China
(1200 werknemers waarvan 430 in Tianjin)
maakt het zelf steeds meer C919’s de
concurrent van dezelfde A320. Ook
blokkeert Peking nog steeds het tekenen
van de order van 45 A330’s en A380’s
vanwege de CO2-tax in de EU… Merkel
bezocht Tianjin bij haar bezoek ook…
De overige investeringen van China in
Frankrijk zijn maar gering: van de 54%
Chinese bedrijven die zich in het
buitenland willen vestigen is er maar 2%
die Frankrijk kiest. En dat China ons
overneemt klopt niet erg met de cijfers:
Frankrijk investeerde 147 miljard in het
buitenland en China deed daar 68 miljard.

BUSINESS IS LASTIG IN Z-KOREA
De EU is de grootste investeerder in Z-Korea
(65 miljard dollar in 50 jaar) vooral Duitsland
doet het daar goed. Frankrijk, nr. 4 op de
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Nu in de crisis begint dat wat te veranderen
en Peking gaat nu verder dan met de
traditionele investeringen in de energiesector.
Ook de transport- , Lifestyle- en algemene
consumptiesector krijgen verder aandacht. In
2016 wil Peking dat het zelf evenveel extern
investeert als het buitenland bij hun doet.
China is tegelijk intrigerend en gewild én
lastig…

AAA status te gaan onderzoeken als het
Congres haar kredietakkoord niet snel zou
sluiten. S&P deed de VS al in 2011
zakken. Nu is het wachten op wie er in
2013 aan het roer zitten zal… Het
merkwaardige is steeds dat deze
schuldpositie de facto ernstiger is dan die
van Europa… maar het blijft zo dat de VS
een groter vertouwen op de lange termijn
oproepen bij de “markten”…

ZUID-AZIË
DE MASSALE VOEDSELCORRUPTIE
De armen sterven van de honger, de
voedselvoorraden liggen vaak vol maar die
worden door corrupte politici privaat verkocht.
Het Indiase budget voor opslag en productie
van reservevoedsel is liefst 13 miljard dollar.
De helft van de kids en 20% van de
volwassenen hebben hier honger… Het totaal
van 900 miljoen Indiërs eet te weinig en dat
neemt toe door de recente prijsstijgingen. Uit
onderzoek (Wereldbank) blijkt dat maar de
helft van de reserves voor de armen
daadwerkelijk wordt gedistribueerd en in 10
jaar “verdween” er voor ruim 14 miljard aan
armenvoedsel… Er zijn namen bekend van
politici die zich verrijken en verrijkten en die
nog steeds niet worden vervolgd. Een van
hen in New Delhi zou, met medeplichtigen,
verantwoordelijk zijn voor wel 200.000 dollar
aan wekelijkse fraude. De instituties in India
zeggen dat het hun aan de juiste capaciteit
ontbreekt om de fraude op te sporen en aan
te brengen… Het is voorgekomen dat een
politicus om op te vallen 250.000 ton graan
aan Afghanistan schonk… dat voor de eigen
armen was bestemd. Daarnaast is er de
“kleine fraude en diefstal” vaak tijdens
transporten en wachtend op overslag.
Symptomen van een afglijdend land…

ROMNEY IS EEN ECHTE MORMOON
De regels van de mormonenkerk misstaan
niet in een top businessschool. De kerk in
Salt Lake City bezit 40miljard aan
vermogen en bezit nogal wat bedrijven in
veel sectoren. Er komt jaarlijks 8 miljard
binnen aan `contributies van de gelovigen`,
zij moeten 10% van hun inkomen
afstaan… De mormonen hebben geen
geestelijkheid ze zijn zelf twee jaar van hun
leven missionaris vaak in het buitenland.
Dat is voor vele een afschuwelijke ervaring
omdat ze weg zijn van huis, twee keer per
jaar met hun familie contact mogen hebben
en zich overal ter wereld moeten laten
uitkafferen etc. Het is in hun kerk een soort
van ontgroening. Er gaan jaarlijks zo´n
30.000 jonge zendelingen naar wel 120
landen voor twee jaar.
Ik woonde ooit in een pension in
Eindhoven
waar
een
groepje
mormonenjongeren woonden.. Ik at met
hun met Kerstmis en zag hun tranen… Ik
wist dat ze missioneerden maar vond hun
geloof maar een raar boeltje. Ze maakten
een fanatieke maar ook zielige indruk op
ons toen.
De 6 miljoen mormonen zijn niet alle grote
businessmen maar er zijn nogal wat zeer
rijke onder hen. Waaronder Romney dus.
In Utah vindt U meer dan 65% inwoners
die mormoon zijn. Ik was er ooit en ik
moest mijn rode wijn bij de spaghetti
missen, alcohol mag niet. De staten om
Utah heen hebben ca 10 a 30% mormonen
en wat verder maar wel aan de oostkant
loopt het langzaam af naar enkele
procenten. Bij hen is de familie erg
belangrijk en velen prefereren het
familieleven boven een drukke job… Maar

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
DE SCHULDEN VAN OBAMA
In 2000 was de VS-schuld rond 5000 miljard
dollar en dat schoot in nu bijna 12 jaar naar…
16.000 miljard… Daarvan is 5420 miljard voor
rekening van Obama (ca 30%!). De lijn loopt
bijna lineair omhoog. Moody liet al weten de
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nu zijn er meer en meer businessmen op
Wallstreet ook mormonen. Hun universiteit is
in Bringham Young en heet de Marriott
School of management . Het devies is daar,
`de glorie van God is de intelligentie…´. Maar
in de businesswereld hebben ze een meer
bestuurlijke, beherende reputatie. Voor
creativiteit moet je geen mormoon hebben,
zeggen headhunters. Wereldwijd zijn er nogal
wat businessmensen die de verkiezing van
Romney negatief beoordelen voor de groei in
de wereld… Obama heeft daar meer krediet.
Nu Romney een zeer orthodoxe republikein
als runningmate koos, worden er in en buiten
de VS meer en meer mensen wat bang voor
wat er zou kunnen komen….

DIE ARME AMERIKAANSE STUDENT
Na de OG-bel zou de studieschuldbel wel
eens de volgende klapper kunnen worden
in de VS. De studieschuld in de VS is nu
hoger dan de hele schuld van creditcards
en ook die van de autofinancieringen. Het
is de lieve som van 3000 miljard dollar nu!
Veel studenten die gereed zijn komen niet
rond in de crisis van nu: geen werk of een
slecht baantje. Hoe dat kan? Wel allereerst
schafte men hier in de breedte
studiefinancieringen af en subsidies op
opleidingsinstituten.
Vele
studenten
studeerden na hun diploma verder want er
was toch geen job te krijgen en steeds
vaker blijkt de kwaliteit van hun diploma
onder de maat. Waarom zeggen mensen
nu geen opleidingen per Internet dan? Dat
zit de instituten niet lekker en ze willen niet
graag dat je langs die weg een fraai
diploma kunt halen. Dat is vervelende
concurrentie vinden ze…

DE TWIJFELAAR EN DE FLADDERAAR.
Obama heeft het imago dat hij achter zijn
adviseurs aanloopt: hij riep, zegt men, laatst
in een meeting met adviseurs: ik ben mijn
koers kwijt, wat moet ik nou toch doen?
Dat schreef Suskind van het Wall Street
Journal in zijn boek: Obama de waarheid
over hem… In zijn partij maakt men zich
daarover ongerust en zijn speech op de
conventie was qua richting ook teleurstellend.
Romney gaat het niet veel beter. Nu hij Ryan
als vice-kandidaat aanstelde zag eenieder
wat hij miste; namelijk “overtuiging”!
Hij zwabbert van links naar rechts om maar in
de smaak te vallen. Hij stelt steeds IK kan het
land economisch op de rails krijgen , ik heb
daar verstand van. Maar zijn program van 52
(!) punten is een drabberig ratjetoe.
Zijn kijk op de wereld is, vrezen vele,
archaïsch: hij ziet zowel Moskou als Peking
eenvoudig als diabolische tegenstanders
waar tegen je enkel meer defensie kunt
inzetten.
Eigenlijk verbeeldt hij een
terugtrekking van de VS uit de wereldpolitiek
en de grote diplomatie: de agent van de
wereld koopt een grotere colt en gaat met
pensioen!
Dat is waaruit de kiezers moeten kiezen:
twee kandidaten die nauwelijks echt een lead
hebben… Obama scoorde hoger na “zijn
conventie” dat viel weer mee, maar nu is het
afwachten wat die nogal populaire en
rechtlijnige Ryan gaat doen. De strijd is daar
nog niet beslist!

GUANTANAMO
Obama deed een lijst publiceren van 55
namen van gevangenen die “vrij zijn
verklaard van grote schuld” en die op de
nominatie staan om te worden vrijgelaten…
Een stapje vooruit.

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
URUGUAY GAAT IN DE MARIUANA
De president, een ex-rebel en guerrillero
lukte het eerst niet om het parlement te
overtuigen. Maar nu gaat dat toch, in naam
ook van de 3,4 miljoen inwoners van dit
toeristische land, mee met de idee. De
staat wordt hier de enige handelaar en
producent
van
marihuana:
een
staatsmonopoly net als hier met de whisky,
de benzine en de vaste telefoon.
Nu is het bezit van marihuana al niet
verboden wel de handel en productie. De
president stelt nu voor dat eenieder per
maand 30 gram (met belasting er op!) kan
kopen. Let wel: niet de buitenlanders dus!
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De opbrengst is voor de behandeling van de
zware drugsgebruikers… De staat zal voor de
150,000 gebruikers dus 150 à 200 hectare
Indische marihuana aanplanten. En de prijs
ervan zal flink lager worden en dus zal ook de
maffia zijn interesse verliezen. Want dat is de
belangrijkste reden van de president die niks
wil meemaken zoals in Colombia en Mexico.
Dit Zwitserland van Latijns Amerika met zijn
mooie hoofdstad Montevideo en zijn Punta
del Este neemt ook Nederland als voorbeeld
met zijn koffieshops! En zelfs de
aartsbisschop is het eens: hier geen
drugsmaffia dus; hij gaf zijn zegen. Tja u ziet
het weer: het onwaarschijnlijke is geregeld
werkelijkheid en het goede voorbeeld doet
volgen.

Hij ontdeed zich van de hoge militairen uit
de militaire raad gaf hun een hoge
onderschei ding en stuurde ze met
pensioen. En benoemde vlotjes zijn eigen
mannetjes en hief de wet op die de
militairen veel macht gaf… Op zich
normaliseerde hij de democratie daar,
maar vele houden hun hart vast. Hij heeft
ook stevig greep op de uitvoerende macht
via zijn eigen premier ..zelfde partij.. en er
is ook een fraaie meerderheid in het
wetgevende parlement… ook deed hij een
50/tal nieuwe directeuren bij kranten en
media benoemen… een privékrant en Tvzender zijn op non-actief gezet omdat ze
verkeerd bericht hebben over het
staatshoofd. Morsi begint akelig veel op
Mubarak te lijken, zeggen sommige,
behalve dan die militaire raad….
Maar na de eerste moves ging hij
opmerkelijk verder internationaal: met de
volgende wapenfeiten om te beginnen.
Hij koos zijn als assistenten een koptische
christen en een vrouwelijke hoogleraar én
een salafistische voorman! En toen ging hij
rap naar de Saoedi’s op bezoek, want die
hadden de Broederschap gesteund in de
tijd van Nasser maar waren ermee gestopt
in de tijd van Bin Laden… Verder heeft hij
hun geld nodig voor wederopbouw met zijn
2000 projecten en die miljarden dollars.
Ook werken er 1,6 miljoen Egyptenaren in
dat land die veel geld naar huis sturen..
Dat lukte en toen ging hij naar Iran
waarmee de diplomatieke betrekkingen
verbroken waren sinds 1980 omdat Egypte
de sjah onderdak aanbood. Dat leek
Amadinedjad eerst wel te bevallen maar hij
rekende er niet op dat Morsi fel stelling
nam
tegen
Assad
van
Syrië!
Daaropvolgend stelde Morsi een kwartet
van onderhandelaars voor uit: Egypte,
Turkije Iran en de Saoedi’s. Lukte natuurlijk
niet maar het was best gehaaid van Morsi.
Nu blijft er dus in deze lijn enkel nog Israël
over waartegen Morsi eerder ferm
fulmineerde. Hij stelde ook ooit voor om
Hamas te bewapenen tegen tsahal…
Maar hier zal hij zeer voorzichtig blijven en
dat toonde hij toen hij ook naar Peking
toog! In de wetenschap dat hij de miljarden

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË: GOING STEADY!
Het grote Europese land tegen Azië aan met
zijn vele immigranten en grondstoffen heeft
ook last van de algemene flauwte maar kreeg
de groei aardig stabiel en zeker ook zijn WW.
Dank zij grote buur China dat gek is op zijn
interessante bodemschatten. Die onstilbare
honger die wat té grote vormen aannam
hebben de Australiërs nu wat getemperd. Ze
voelen zich behoren tot het westen, historisch
bepaald en vanouds vol met westerlingen.
Maar nu komen er ook ladingen Aziaten,
Arabieren etc. naar dit lege land en het
balanceert economisch meer op de
Aziatische kant met die westerse ziel… Niet
altijd gemakkelijk geopolitiek gezien. Maar ze
zijn en blijven daarginds een westers
bruggenhoofd, net als Israël dat is in het
MO… Washington versterkt constant zijn
militaire basis in Darwin in het licht van een
groeiende Chinese power.

Terug naar inhoud
MAGHREB-NABIJE OOSTEN
MORSI DE OPMERKELIJKE
PRESIDENT
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van Washington ook graag wil behouden.
Morsi snapt dat alles de investeerders op de
wereld erg terughoudend had gemaakt en wil
daar verandering in brengen. Want hij moet
straks zelf rekenen op afgerekend worden op
ook… economische verbeteringen! Quo vadis
Egypte, maar let op want die Morsi heeft best
een plan.. Verassend deze aanpak met een
spoortje hoop van diverse soort.

verwacht wel 100 marines daar. Men voelt
zich door Tripolis verlaten en denkt aan
verdere autonomie hier en jongeren zijn
ondanks alles vaak positief…
Dit ondanks de niet-aflatende reeks van
politieke moorden en aanslagen: Meer dan
15 al dit jaar..
In Tunesië zegt de minister van
Mensenrechten dat de regering veel te
zacht en te laat optrad tegen eerdere
uitwassen en nu de rekening krijgt. De
Tentoonstelling De Lente der Kunsten in
het voorjaar, waar veel over te doen was,
is een naar voorbeeld van te laks optreden.
De vervolging van relschoppers op basis
van ordeverstoring was te zwak en het
artikel over de “complementariteit van de
vrouw, in de ontwerpgrondwet is erg
gevaarlijk. Idem de aanvallen op de
persvrijheid. Ook de controle die is
ingesteld op de media zijn nogal
controversieel…. Tunesië is zoekende en
heeft moeite met het vinden van zijn
nieuwe Grondwet…

ONRUSTIG LIBIË EN TUNESIË
Iemand schreef: de moslim in de regeringen
nu hebben als grootste tegenspelers nu…
ook de moslims! We zien nu na de video op
internet en net zoals bij Fitna van Wilders hoe
eenvoudig je met de knop “blasfemie” de
zaak in beroering kunt krijgen. Er is uiteraard
sprake van deskundige en fanatieke
manipulatie door extreme krachten en zeker
ook
door
wraaknemende
Al-Qaidaaanhangers. De (voorlopige) regeringen
hebben in de “nieuwe Arabische landen”
nogal moeite met de islampartijen in hun
gelederen of in de opposities…En de regels
van de democratie in dit soort krachtmetingen
zijn nog niet echt bekend en geoefend…Ook
is er nog geen sprake van echt ordeherstel
en van een duidelijke staatsmacht. Dat zien
we onder meer in Libië en Tunesië nu.
In Benghazi is er niet één baas het nieuwe
leger is in opbouw. En voor de politie is
niemand bang en dus zijn de ex-rebellen nog
stevig in positie. De nieuwe gemeenteraad is
best een autoriteit maar heeft te weinig sterke
arm.
Toch
zouden
er
zo’n
4000
opstandelingen nu zijn overgegaan naar de
politie zegt men, in het kader van een groot
integratieprogramma. En Tripolis zegt: we
hebben te weinig geld voor jullie….
Vaak worden de groepen uit positie gezet
maar dan ver. volgens weer ingehuurd! Zo
zijn salafistische groepen de bewakers van
een grot ziekenhuis met de sharia in hun
hand… De revolutionairen zeggen hun
revolutie op te blijven eisen en zo nodig willen
ze wel weer de straat op gaan. Dus over de
aanval op de VS-ambassade en de dood van
Stevens is men verdeeld: de een spreekt van
een verloren vriend en de ander van “een
verdiend lot”. Er vliegen drones boven
Benghazi, de VS kijkt en zoekt en men

DE SALAFISTEN VAN NOORD-MALI
Ze zijn de baas in 2/3 van Mali en passen
uiterst wreed de sharia toe: iemand die een
koe zou hebben gestolen verloor zijn hand:
met zaag en mes verwijderd! Zonder
proces. Een ongetrouwd paar kreeg een
kind: ze werden half ingegraven en
gestenigd… Enkele mannen die een bus
zouden hebben aangevallen verloren allen
een voet en een hand. Iemand die een
glaasje bier dronk kreeg zweepslagen.
Praten op straat tussen mannen en
vrouwen is verboden en meisjes en
jongens gaan gescheiden naar school…
We zijn daar weer terug in de tijden van de
Inquisitie of nog erger! Het zijn die enkele
tienduizenden Al-Aqmi radicalen die daar
sinds enkele maanden, goed voorzien van
wapens en ander materieel de dienst uit
maken en naleving van de sharia eisen.
Met volle steun van de meeste imams
daar… De nieuwe regering van het land
met haar uiterst gammele leger krijgt ze er
niet uit… en onderhandelt met ze, omdat
de Cedeao (club van West-Afrikaanse
landen) het onderling ook niet eens worden
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over ingrijpen daar. Zo’n 3300 soldaten zou
kunnen volstaan om het noorden te
cleanen….Frankrijk wil niet verder gaan dan
logistieke steun… Niger en Nigeria zouden
wel willen optreden maar Senegal en Burkina
willen niet. Buurland Algerije verroert ook
geen vin. Hun geld krijgen de rebellen via de
gijzelaarsbusiness: recent beurden ze nog 50
miljoen van Italië, Spanje, Oostenrijk,
Zwitserland en Frankrijk voor vrijlating van
hun gijzelaars… En nu vragen ze Frankrijk
weer 90 miljoen voor de vier nu al meer dan
een jaar gegijzelden. Nu dreigen ze die te
doden als Parijs zou ingrijpen! De president
is een niet-serieuze politicus en een
astrofysicus is PM en hij is vaak afwezig…
Impotente boel dus. De bezetters zijn uit
diverse landen en streden voor Al-Qaida in
diverse oorlogen en laatstelijk tegen Khadaffi.
Die hun veel wapens achterliet. Ze zijn ook
handige manipulatoren: ze betalen mensen
om de barricaden te bemannen en de
bewoners hoeven niet voor water en
elektriciteit te betalen. Ze repareren zelfs de
eerder
verwoeste
mausolea
…De
opperhoofden van deze milities wonen lekker
luxe nu in de betere hotels van Timboektoe,
Gao en Kidal en regeren als pasja’s. De
gevechtshelikopters van het Malinese leger
hebben te weinig vliegbereik om ze vanuit het
zuiden aan te vallen zegt de legerleiding.
Weer eens kijken buren en andere landen toe
en laten een zwak land bezet door een club
bandieten die moordend optreden, stelen en
roven… Ondanks Cedeao, Afrikaanse Unie
en de VN… Het zal je land maar zijn.

oppervlak. Je moet dus niet claustrofoob
zijn…
KUNSTMATIGE STEMBANDEN
MIT in de VS is er ver mee: het repareren
van menselijke stembanden. Ze vonden
een soort gel uit die 200 trillingen per
seconde verdraagt en testten die bij dieren.
Deze frequentie is die van vrouwelijke
stembanden tijdens een normaal gesprek.
Men injecteert de kapotte stembanden met
deze gel of na een operatie en zo worden
die steviger. En hup u spreekt en zingt
straks weer gewoon…
ZOUT WATER WORDT ZOET
De
grote
keramische
pot
heet
Eliodomestico en boven doe je er zout
water in wat je uit de zee tapt. De zon doet
dat heet worden en verdampen waarna de
damp in een andere etage condenseert en
afkoelt. En zo krijg je per dag 5 liter prima
zoet water. Een Italiaanse vinding dat een
waterprobleem kan oplossen voor hen die
aan zee wonen en zon hebben. En laten er
dat nou enkele miljarden zijn in de grote en
groeiende steden aan de wereldzeeën!
Goede vondst, goedkoop en zout water
zat…
Krijgen we zo al geen herrie meer om zoet
water! Technologie tegen oorlog, zo moet
dat.
BENZINE UIT ALGEN
Er is een groene alg, zegt een universiteit
van Texas, die je tot benzine kan maken
voor de helft van zijn gewicht, maar hij
groeit iets te langzaam: verdubbelt in maar
72 uur. Dat gaat men nu genetisch
veranderen en hoe dat weet men ook al.
En laat deze alg nou ook heel erg goed
afvalwater kunnen reinigen! Dus eureka:
straks kunt u rijden op rioolwater! Dus
tanken bij de waterzuivering! En het laatste
voordeeltje is dat het CO2-neutraal is. De
CO2 die uw auto wegblaast is eerst
gebruikt om de alg te doen groeien. Dat is
toch meer dan mooi! De technologie gaat
ons weer eens redden. Wedden?

Terug naar inhoud
TRENDS/TECHNOLOGIE
HET MINI-APPARTEMENT
Het wordt nu in Warschau gebouwd tussen
twee grote gebouwen die een ruimte van 120
cm “open lieten”… Een appartementen-unit in
driehoeksuitvoering waarin elk appartement
drie etagetjes heeft. Op niveau 1 WC en
keuken, op niveau 2 kamer en bureautje en
op drie een bergruimte… Het is natuurlijk als
studentenverblijf bedoeld en kost: 47.000
euro per appartement en doet… 14,5 m2 aan
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BEELDSCHERM
DOET
SLECHTER
SLAPEN
Als je te lang in de blauwachtige kleur van
een beeldscherm kijkt ‘s avonds stoort dat de
productie in je slaap van voldoende
melatonine (vermindering met een kwart
zeggen Amerikaanse onderzoekers). Dat
hormoon reguleert onze biologische klok. Ai,
maar u kunt er iets tegen doen! Niet te lang in
dat scherm turen natuurlijk, de lichtsterkte
van het scherm temperen of een leuke oranje
bril opzetten. Opgelost volgende probleem!

DE DRIECYLINDER AUTO
De Ford C-Max krijgt nu ook de
driecylindermotor de 1,0 liter Ecoboost die
men ook wil inbouwen in de Focus en de
Grand C-max. Direct ingespoten met
benzine, met turbocompressor, en 100 à
125 PK. Wat niet niks is en wat een
verbruik oplevert van 5 liter op 100km en
117 gram CO2 emissie… Zo’n C-Max moet
dan ca 21.500 euro kosten met zijn
krachtige zeer compacte motor. De
explosiemotor gaat nog best wat rondjes
mee…

MIEREN ZIJN LOGISTIEKE EXPERTS
Het internet is een grote stroom digitale
tekentjes in eenheden verpakt en die moet in
zo hoog mogelijk tempo van x naar y etc. .
Een soort massale verkeersstroom van
kruisende inhalende en afslaande auto’s die
niet de zaak moet verstoppen. Een lastig
probleem waarvoor internet ontwerpers een
soort methode uitvonden, een algoritme
(wiskundige bewerking, die TCP/IP heet) dat
de stroom bestuurt. Bijvoorbeeld: als je in een
wachtrij de kleine klanten voor laat gaan op
de “zwaardere” is gemiddelde wachttijd van
een verwerking lager. Dus méér tevreden
klanten… en enkele zeer ontevredene…
Wel die mieren willen ook allemaal hun nest
onder de grond tegelijk uit of in en dus is er
daar ook verkeersregeling nodig. En laat hen
nu al eeuwen ook TCP/IP toepassen! Dat is
gevonden op Stanford in de VS en dan is het
ook zeker waar. Weer eens blijkt dat je veel
in de natuur moet kijken dan los je problemen
veel sneller op… omdat ze al eerder werden
opgelost! Maar de mens is vooral
hoogmoedig en eigenwijs…

DE SAMSUNG CAMERA/I-PHONE
Van voren een blitse camera en achterop
is er een touch screen. Alle fotomanipulatie
kan er mee worden uitgevoerd en wifi, 3GT
en 4G, zoom 21X en 12 cm diagonaal
schermpje. Komt uit en kost 550 euro. En
het ziet er patent uit.
HOUTEN KEYBOARD EN SUPER WIFI
Het bestaat een houten toetsenbord uit
notenhout en met de hand gemaakt… Het
won al diverse prijzen die de franse
fabrikant trots accepteerde. Prijs 125 euro!
Blits!
En voor de experts: er is nu een wifi met
een bereik van… 160 km uitgevonden in
de VS en Google en Microsoft gaan dat
vanaf 2013 in de VS installeren.

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
HET CO2 GEHALTE VAN DE
CONFERENTIE
Ze kwamen met z’n 45.000 man sterk naar
Rio op allerlei manieren en van overal. Het
resultaat was droevig… Maar de CO2
productie van de conferentie zelf mocht er
zijn: 218.000 ton Co2 in de lucht geblazen!
Vliegen, hotelverblijf, taxi’s treinen etc. .
Dat staat gelijk aan het verwoesten van
310 hectaren van het Amazonewoud of de
jaarlijkse consumptie van 218.000

NICOTINEVERSLAVING BESTAAT NIET
Dat is de vaste mening van een
tabaksdeskundige en die schreef hij met
bewijzen aan de Hoge Raad van de
Gezondheid in Frankrijk. Daarmee staat ook
het “nut” van alle “afkickproducten” als
speciale
kauwgum,
pleisters,
en
medicamenten als Zyban en Champix op de
tocht. Nu even wachten wat men hem
(Robert Molimard) als antwoord geeft. Stel je
voor…
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Europeanen. Tja, dat is toch ook even
schrikken al is er weinig alternatiefs te
bedenken…

vermeerdering
van
kennis
en
de
technische vooruitgang der mensheid.
Nou komt die 100 miljard, bij toeval,
overeen met het aantal neuronen dat in
onze hersens zit en daarvan wordt ook
maar 15% benut.
Elk neuron kan ook ca 10.000 verbindingen
aangaan met andere neuronen en dan
kom je op een totaal van 1 miljoen keer
een miljard. Elk mens kan door de bank
relaties hebben met 1000 andere
mensen… Daardoor kun je uitrekenen dat
er sinds de mens rondloopt ca.
1.0000.00000….. (in totaal dus 18 nullen!)
relaties tussen mensen hebben bestaan.
Dat aantal vermeerdert nu snel door de
toename van de bevolking, ook de
toename van onderwijs en ook van de
communicatie-technologie.
En de dag komt nu snel dat het aantal op
dat moment bestaande relaties tussen
mensen groter zal zijn dan de som van alle
voorgaande menselijke relaties van de
verdwenen mensheid.
Tja dacht u hier ooit over na? Ik niet op
deze manier moet ik zeggen. Maar de
Franse econoom/filosoof Jacques Attali
wel. En aan zijn artikel ontleen ik deze
overpeinzingen. Hij zei aan het einde van
zijn geschrift dan ook: de geschiedenis van
de mensheid is eigenlijk pas begonnen…

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
DE KOLONIE PORTUGAL
Al ruim 100.000 Portugezen uit het failliete
Portugal verdwenen naar Angola. De
vroegere Portugese kolonie die barst van de
olie en die nu 9% groei doet midden in de
crisis. Werk vinden en een zaak runnen gaat
daar nu veel beter: 38% van de businesses
daar zijn Portugees van wortels. En 19% is al
chinees… Wat niet kon uitblijven is dat rijke
Angolezen nu investeren in het mooie oude
OG van het oude moederland. Dat nu zelf
een kolonie van Angola dreigt te worden,
grapt men in Lissabon. Ook Brazilië en
Mozambique zijn weer volop emigratiebestemmingen van Portugezen: ook dat
waren vroeger hun koloniën…
Tja,
het
kan
verkeren:
Portugezen,
Spanjaarden en Italianen met diploma’s
verdwijnen met honderdduizenden naar het
noorden van europa: Duitsland wil er 200.000
per jaar en heeft er nu al 150.000. En de
Europeanen
gaan
als
emigrerende
werknemers terug naar de kolonie van hun
ouders…

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

Zo ziet de bezoekersstatistiek van
www.le-provencal.nl er uit.

-DEMOGRAFIE
100 MILJARD MENSEN
Op de kindervraag: “Hoeveel mensen leefden
er tot op vandaag op onze aarde” is het
antwoord niet simpel. Want dan moet je eerst
vaststellen vanaf welk moment je gaat
“tellen”! Beginnen bij Adam en Eva? Of bij de
neanderthaler of bij de homo sapiens? Heel
wat geleerden rekenden er aan en moesten
ook rekening houden met de langzame
aanloop en ze telden “iedereen” lang en kort
levenden, machtigen en slaven, vreedzame
en gewelddadige… Ze kwamen zo op een
schatting van 100 miljard in de paar
honderdduizenden jaren dat “de mens” op
aarde rondloopt in zijn huidige gedaante. En
men schatte ook dat ca 15% van hen een
grote betekenis heeft gehad voor de
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Bovenstaande stand is van 5 oktober ’12 13:40 u. U
ziet dat de teller 529 bezoeken telde en dat de
totaalstand daarmee op 5499 (!) kwam. Geeft dat te
denken?

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.

Uit bovenstaande cijfers is af te leiden dat u vaak via
deze site naar Leon’s blog gaat. De kiosk is afgelopen
maand 13 maal bezocht. Geeft dat te denken?

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U
hebt nu dus ADOBE Reader nodig om LP te
kunnen lezen. Die kunt u echter gratis
downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoor-beeld van TWEE naar EEN kolom
wijzigden, dat nu niet meer kunnen… “Elk
voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook “vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op 125%
of 150%, is het kolommen “leesprobleem” eigenlijk ook wel opgelost. Try it!

en nu Leon’s blog-site:

.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
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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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