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AMUSE GUEULE
Johnny Halliday maakt een stedentoernee door Frankrijk en trad ook op in Saint Etienne. Hij begroette zijn
fans en zei blij te zijn dat hij in Clermond-Ferrand mocht optreden… Hij wordt dus toch wat oud voor het
vak…
Nu bouwt men in Spanje 8000 huizen per jaar: de piek was ooit in 2006 toen men 1,3 miljoen stuks
bouwde! Want de rente was superlaag. Dat waren er meer toen dan in Frankrijk, Duitsland en het UK
samen. Het land verbruikte de helft van het cement in Europa. Op vandaag zijn er 1 miljoen huizen
onverkocht…
Het FN stelde Hollande voor om over het homo-huwelijk een referendum te houden: maar hij wees het af.
Het stond in mijn program zei hij dus met mij is dat ook gekozen.. Marine zei als grapje: dan kunt u nu ook
het Parlement wel naar huis sturen… En François zei: “Dat is een goed advies ik zal er aan denken”.
Geloof het of niet maar in Equator wil de regering nu een toren van 1500 meter hoog op doen richten op
de lijn van de evenaar die dit Latijns Amerikaanse land kruist. Let wel het laatste deel van 650 meter is
een antenne die op het Belvedère komt te staan op 855 meter hoogte… Dit idee moet de maar 800.000
toeristen per jaar een flinke zet geven. Nu is de hoogste toren met zijn 828 meter de Bourj Khalifa in
Dubai.
Kapitaal en talent verplaatsen zich net als de wind. Van gebieden met hoge druk naar die met lage druk…

AMUSE GUEULE

INHOUD
MONDIALE POTPOURRI

REDACTIONEEL
VOOR GLOBETROTTERS EN FILOSOFEN

01
03

04
6

.GESCHIEDENIS VAN MORGEN? 6
1ALGEMEEN.
6
DE CRISES EN HUN ACTEURS…
.DE WERELD IN 2013 VLGS BAVAREZ

OOST-EUROPA
.DE NIEUWE KOUDE OORLOG
.DE ORTHODOXEN ZIJN BLING-BLING
.HERRIJZENIS VAN GDANSKSE WERVEN

6

1

19

.OBAMA DOE IETS IN AFRIKA!
.WAT LOST DIE BANKENUNIE NOU OP?
.WAAR ZIJN NOG EERLIJKE BUSINESSMEN?
.DE ROBOTRACE IS NU ECHT ON?
8
.CHINA WEER DE GROOTSTE?

OOST-AZIË

ZUID-AZIË

INTER NET/MEDIA
10
.HERRIE IN INTERNETKRINGEN
.ALLES MOET ON-LINE!
.INSTAGRAM BEDREIGT TWITTER
.ZE REDDEN OOK HET “PATRIMOINE”VIA INTERNET
.TELECOM MAG NU SAMENWERKEN?
.ZONDER APPS GAAT HET NIET MEER!
DIVERSEN
Zie ook Religie: Privatiseer het huwelijk
.DIEFSTAL VAN KENNIS
.DE RACE AIRBUS-BOEING
.TOYOTA WEER AAN KOP
.3D STERK IN OPMARS

OLIE (Energie, water)

NOORD-AMERIKA

12

GUANTANAMO

LATIJNS-AMERIKA
13

OCEANIË

24

15

MAGRHEB; NAB.+ M.-OOSTEN

16

.DE VERGISSINGEN VAN ERDOGAN (Turkije)
.TSAHAL: HELM OF KIPPA? (Isr.)
.WIE FINANCIERT DE KOLONISTEN (W-bank)
.DE INERTIE VAN ALGERIJE
.DE PREMIER VAN MAROKKO
26
.DE KOERDEN VAN SYRIË

TRENDS/TECHNOLOGIE
.ALZHEIMER EN CELLEN VAN DE FOETUS
.360 GRADEN ZICHT KAN!
.SPIONNERENDE “MANNEQUINS”?
.DE ELECTRISCHE MERCEDES-SPORT
.GEEN SPUIT MAAR DE NANOPATCH!
.DE KAKEN VAN EEN PIRANJA
.DE ROBOT DIE U NADOET
.WEER EEN ROBOTJE
.EEN TOVERTAFEL
.EEN MINI-DRONE VAN 20 CM
.DE VARENDE START-UP

17

29

CO-2, KLIMAATVERANDERING

29

-TEMPERATUURSTIJGING EN EVOLUTIE
-DE “KLIMAAT-BUROCRATEN” VAN DE VN

MIGRATIE

30

-MARSEILLE DE EEUWIGE IMMIGRANTENSTAD
-TEVEEL IDEOLOGIE IN DE IMMIGRATIE DISCUSSIE

-DEMOGRAFIE

24

.AUSTRALIË BRANDDE!

Zie ook Alg.- Internet : Behouden patrimoine (Fr)
.PERIKELEN IN EU-LAND…
.FRANKRIJK NU IN DE VUURLINIE
.DE SPLITSING IN DE AGRAR. SECTOR (Fr)
.IERLAND EN SPANJE KRABBELEN OP
.BELGEN KIJKEN VERSLAGEN NAAR SPLIT-UP.
.CAMERON MOET OPPASSEN MET DE EU !
.GRIEKSE EILANDEN TE KOOP

TOPICS-CAPITA SELECTA

23

.ALLEMAAL NAAR BRAZILIË!
.BOLIVIË WIL OOK WEER AAN ZEE
.EENS NA 30 JAAR RUZIE (Colomb.-Nicar.)

.DE AUTOWEG CAÏRO-KAAPSTAD
.DE LEGERS VAN AFRIKA
.IVOORKUST: OPKRABBELEN IN ANGST..
.CORRUPTIE IN EQUATORIAAL GUINEA

WEST-EUROPA

22

Zie ook O-Europa: De nieuwe Koude Oorlog
.HILLARY CLINTON FOR PRESIDENT
.VROEGERE BELASTINGTARIEVEN IN DE VS
.SOCIALE OORLOG BIJ WALMART (VS)
.STUDENTEN MET MEGA-SCHULDEN (VS)

Zie ook O-Europa: De Orthodoxen zijn bling-bling
.WAT IS NOU PRECIES DAT HALAL?
.DARWINISME VERPLICHT OP SCHOOL!
.CONDOOM EN RK KERK
.PRIVATISEER OOK HET HUWELIJK

AFRIKA

21

.ONRUSTIG INDIA

.DE ZOE VAN RENAULT IS ER
.DE SUPERDURE EPR (Kernenergie Fr.)
.EDF BLIJFT GELOVEN IN KERNENERGIE
.DE SCHALIEGAS VOORRADEN

RELIGIES

21

Zie ook Algemeen: China weer de grootste
.KAN NOORD-KOREA VERANDEREN?

31

Zie de blog van 19 jan. 2013: Als een oud land
gewoon te oud wordt..

2

24

27

TECHNISCH TIPS BIJ HET LEZEN 31
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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.

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
Elk jaar verliest de EU 1000 miljard aan belastingvlucht en fraude.
Een maanvlucht boeken kost u nu 1 miljard dollar. De heer Spike, ex-Nasa, doet de boeking graag
voor u!
In China zijn er nu 32 metro-projecten in aanbouw voor ca 134 miljard dollar
De Europese E-handel via Internet bedraagt nu 300 miljard euro en dat is 22% meer dan in 2011!
Dag winkels, dag winkeliers….
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Zo’n 58 banken in de EU gaan in de komende 2 jaar voor 2000 miljard dollar aan og verkopen.
Meldt ons het IMF.
Afrika telt nu 600 miljoen abonnees op mobiele telefoon. Dat is dus meer dan in Europa en meer
dan in de VS. In 2000 waren er maar 16,5 miljoen mobieltjes hier en maar 9,2 vaste aansluitingen.
Er kwamen de laatste jaren 68.000 kilometers onderzeekabel bij en 615.000 km
internetverbindingen… Let wel: Afrika is onze grote buurman!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REDACTIONEEL.

Nederland
blijft
ook
in
de
neerwaartse economische spiraal
zitten
en
de
afbrokkelende
verzorgingsstaat legt nu overal
rekeningen neer: de laatste bij de
ouderen die wat spaarden… De
verontwaardiging laat zien dat er
weer veel politiek amateurisme is én
dat de boodschap voor morgen nog
niet echt is begrepen. De weg
omlaag daar kan men nog maar
moeilijk aan wennen.
We gaan dus nu echt aankomen in
onrustig vaarwater omdat een
negatief
perspectief
plus
de
ontdekking van de eerdere harde
ingrepen samen gaan vallen. Wat dat
betekent was en is, in zuid-Europa,
al jaren goed te zien. Vraag het ook
aan de zuidelijke ingenieurs die voor
de Duitse export werken voor vooral
China
en
andere
opkomende
landen..
Frankrijk kwam in zijn vierde oorlog
terecht in enkele jaren al moet
Afghanistan binnenkort van de lijst
worden afgestreept. Een riskante
operatie in een totaal verarmd en
ontredderd Mali waar het nu op de
buurlanden aankomt. Algerije, werd
meteen gewekt uit zijn afwachtende
houding en blijkt ook niets rustig…
Voor het franse begrotingstekort is
deze kostbare actie ook niks goed
en wat de solidariteit in de EU
voorstelt nu er weer gedonder in de

*VOORAF
Het jaar 2013 begint met redelijk
sombere berichten voor de wereldeconomie als geheel en zeker niet met
goed nieuws voor Europa. Frankrijk
komt nu onder zware druk: zowel
intern als van de kant van de EUlanden. De enige die er uit het gat lijkt
te gaan kruipen is de VS die onder
Obama verder opklimt zeker op
langere termijn… Daar is het diepe
conflict democraten-republikeinen nog
lang niet geregeld, maar een plusje in
de economie neemt Boehner en co
snel de wind uit de zeilen..
In de EU kwam ondanks het vieren van
50 jaar vriendschap tussen Duitsland
en Frankrijk, weinig nieuw perspectief.
Cameron gooide de knuppel nu echt in
het hoenderhok met zijn (op termijn
aangekondigde!) referendum over een
eventueel afhaken en daarmee is er
weer
een
negatieve
discussie
bijgekomen. Zowel in de EU als in
Engeland, waar ook Schotland afstand
lijkt te willen nemen van Londen.
De komende verkiezingen in Italië
(waar Monti vol instapte) en die daarna
in Duitsland, waar het ook om Merkel’s
positie gaat, zijn belangrijke nieuwe
momenten. Een EU zonder Merkel en
Monti maar wel met Hollande en
Cameron zou geen hoopvol vooruitzicht zijn…
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achtertuin kwam, zag er nu wel zeer
droevig uit… De Sahel waar we lang
maar liever niet over spraken is nu een
keihard nieuw probleem bij onze EUburen. De boze radicale mannen
blijken nu ook te komen uit Canada,
Frankrijk en zelfs uit Nederland. Ze
werden
militair
actief
in
de
bevrijdingsoorlogen in Libië; en helaas
is het nu ook in Syrië, niks pluis. AlQaida’s opperhoofd werd door de VS
werd maar het gif zit nog in vele
hoofden; een generatie van haat en
nietsontziend geweld is onder ons.
Nu Israël Nethanyahoe, toch weer een
kans gaf (ondanks wat verkiezingsverlies), zal er ook daar met de
splinternieuwe in eens opgekomen
linkse partij, nog meer interne
spanning
ontstaan.
De
sterker
wordende uiterst orthodoxe groep ( uit
Oost-Europa en de VS) staat nu steeds
meer tegenover de gematigden.. Dus
een vredesproces in het MO waar
Obama nu wel aan zal moeten, lijkt
verder weg dan ooit. Tel Aviv heeft de
koers al verlegd: de prioriteit is nu
punt één Iran. Dat verzwakt in verband
met de wankele positie van Assad en
het afstand nemen van Rusland… wat
niet
vanzelfsprekend
een
meer
meegaande Amadinedjad zal brengen:
in tegendeel, moet gevreesd worden.
Kortom 2013 heeft grote behoefte aan
nieuwe voormannen/-vrouwen die de
spiraal kunnen stoppen. Hoe goed je
ook kijkt, die zijn nog niet te zien. Ook
niet in de opkomende landen met hun
perspectieven… Voor Chavez schijnt
nu ook de bel te zijn geluid. Alle ogen
richten zich weer eens op de VS en
Obama… maar die heeft de handen vol
aan eigen herstel en aan het
wegwerken van een diepe ideologische tweespalt. China kreeg een
nieuwe ploeg waar we nog weinig van
weten, dus….? En India vecht nu tegen

corruptie en seksueel geweld in
eigen gelederen. Er is dus werk zat
overal maar het lijkt vooralsnog
meer remwerk dan wel kunst- en
vliegwerk, dan opbouwwerk… De
wereld zonder een ferme politieagent
met een hechte groep vrienden blijkt
nogal slecht te functioneren en zeker
ook gevaarlijker te worden.
Laten we hopen dat het zoeken en
het afweren voldoende tijd krijgt en
redelijk zal verlopen. Want de timeoff periode is nog lang niet voorbij.
En wie denkt dat de euro is gered,
verwart de eerste hulp met een
herstellingsoord.
We wensen ons allen dus maar veel
filosofisch inzicht toe, ook veel
uithoudingsvermogen en zeker ook
behoud van persoonlijk geluk,
ondanks de krimpende materiële
middelen.
De mens heeft weer eens groot
geluk
met
zijn
bewezen
overlevingstalent: dat gaan we in elk
geval nu ook zien!
Dus een opmerkelijk 2013 wordt het
in elk geval! Good luck dus.
LEON en THEO

Leon
Theo
++++++++++++++++++++++++++++++++
++
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marges van de industrie zijn nu al terug
gevallen tot 28% van de toegevoegde
waarde! En de WW is in werkelijkheid al
15% van de werkende bevolking.. en zijn
staatsschuld komt dichtbij 92%. Het land
-1,3 wordt -1,4
wordt nu lener numero één ter wereld in
euro’s: 200 miljard per jaar!
Van wezenlijk belang voor de EU is de
ontwikkeling in de verhouding FrankrijkDuitsland die sterk af zal hangen van de
Duitse verkiezingen. Zal er eindelijk een
beter leadership mogelijk worden? Veel
hangt dus af van de regering van François
Hollande en die begon niet echt goed dit
jaar…
Recapitulatie groei 2012/2013:
China
7,5 wordt 8,5%
India
4,5 wordt 5,9
Rusland 3,4 wordt 3,8
Z-Afrika 2,6 wordt 3,3
Brazilië 1,5 wordt 4
VS
2,2 w.
2
Canada 2 w.
1,8
Australië 3,7 wordt 3
GB
-0,1 wordt 0,9
EU-euro 0,4 wordt – 0,1
Duitsland 0,9 wordt 0,6
Frankrijk 0,2 wordt 0,3
Italië
-2,2 wordt – 0,1
Spanje -1,3 wordt -1,4
De wereldeconomie wordt dus getrokken
door de BRICS en hoe! Flauwte in de VS
en Europa. Frankrijk is in de EU hét grote
zorgenkind…

GESCHIEDENIS VAN MORGEN?
ALGEMEEN.
CRISIS?
DE WERELD IN 2013 VLGS BAVAREZ
Deze econoom is wereldberoemd om zijn
rake analyses dus wat zegt hij over het
nieuwe jaar?
In het afgelopen jaar wist de Amerikaanse
FED het herstel vast te houden met een rente
dicht bij nul. En de ECB wist ook de euro te
redden via onbeperkte financiering van
banken en staten ook door zeer lage rente te
handhaven.
2013 begint met drie grote risico’s. De
spanningen in Azië tussen China en zijn
buren, het conflict is Arabisch/islamitische
wereld rond Iran met de bom, het zich
vestigen van islamitische regiems in de
revolutielanden en op veel plekken het
opkomende populisme en protectionisme, zijn
de eerst opvallende. Dan nog het rijzende
nationalisme in de opkomende landen en de
zich vestigende massa-WW in afzakkende
landen naast de niet-opgeloste staatsschulden. En ook nog de kwetsbaarheid van
vele centrale banken…
Japan blijft steken in zijn deflatie
(staatsschuld nu 240%) en wordt sterker
afhankelijk van China, zeker wat import
betreft maar ook door de commerciële
represailles van Peking (vanwege de
eilandenstrijd).
Europa gaat een jaar van recessie en
stijgende WW tegemoet. In Italië wordt het
opnieuw spannend met Berlusconi en in
Griekenland, Spanje en Cyprus kun je van
“op de rand van chaos” spreken.
Nadat de ECB zijn werk deed is het nu aan
de regeringen het hunne te doen. En daartoe
heeft het zuiden hulp van het noorden
nodig…
Frankrijk wordt nu het primaire Europese
risico met zijn ineen stortende industriële
productie. Het wordt verder gemangeld door
de hoge kwaliteit van de noordelijke landen
en de goedkope exporten uit het zuiden… De

OBAMA: DOE IETS IN AFRIKA!
Dat was de laatste kreet van de
hoofdredakteur van L’Express, die uitlegde
dat een “radicaliserende omslag” in Afrika
voor Europa en de hele wereld een ware
ramp zal worden. Want het betreft hier een
continent groter dan China en India.. Wat
snel groeit en dat hier en daar in grote
armoede en chaos verkeert.. De “oude
(Europese) koloniale dames” zegt de
hoofdredacteur zijn niet in de positie echt
iets te doen in Afrika en het is zeer nodig
dat Washington hier meer initiatief neemt.
Meer dan enkel een militair “Africa
Command” op te richten… Want de VS en
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Azië zullen zich echt met Afrika moeten gaan
bemoeien op geopolitiek gebied en daarin zal
Washington zijns inziens het voortouw
moeten nemen. Sinds deze krant LP bestaat
is Afrika het eerste continent in de rij van
behandeling van continenten… Na de Olie
(de energie) en de Religies… En dat was
bijna tien jaar geleden ook al bedoeld om de
focus meer te zetten op dit continent. Onze
buurman in het zuiden.. Die nu in zwaar
weer verkeert door de terroristische, radicale
islam… Dus: “Mr. Obama (a bit also from
Africa) you have to do that, because just you
can!”

rentekwestie, waarin nu giga-banken zich
haasten om de zaak snel te “regelen”.
Terwijl er ook nog forse processen lopen
tegen banken in “geldverstop-landen” zoals
Zwitserland… Ook werden er regelmatig
“geheime tegoeden” gevonden van hoge
piefen die in hun politieke speeches de
banken schurken noemden… De Duitse
regering
betaalde
“klokkenluiders”
miljoenen voor geheime bankinfo, die de
banken zelf niet wilden verstrekken.. De
“marchan-derende banken van gisteren”
gaan nu in deemoed ook deelnemen in de
“bad-banken” in Spanje en elders.. Wees
gerust: zij zijn de besten: met dieven vangt
men dieven, immers? Weet u dat de
“meester-klokkeluider” de Franse Hervé
Falciani van HSBC (Zwitserland), nu in
arrest zit in Spanje omdat de Zwitserse
regering hem beschuldigt van “overtreding
van het bankgeheim”….?
Ook in de top van ondernemingen in de
zorg en andere “goeie dingen voor de
mensen” bleek men waarlijk niks zuunig te
zijn geweest met salarisverhogingen en
toeslagen in navolging van de bankbobopremies en de trader-donaties. En nu
horen
we
ook
van
gigantische
kartelafspraken
bij
de
gewone
ondernemers die onze elektronica leveren
en ons witgoed… Liefst zeven grote
ondernemingen waaronder Philips, LG en
Panasonic moeten nu van Brussel 1,47
miljard lappen als straf! En bijna vergat ik
nog de krantenbobo’s die zich lieten kopen
door politici om het nieuws wat aardiger
voor hen te maken. Ik zocht lang en
grondig, maar vond eigenlijk geen enkele
sector waarin het er nog eerlijk aan toe
ging! Zelfs onze zielenherders dekten
uiterst akelige zedenmisdrijven handig af in
hun kerken… Dat politici hadden gelogen
om
een
“preventieve”
oorlog
te
rechtvaardigen, terwijl het ordinair zat te
doen was om olie, hadden we gelukkig al
tien jaar geleden gesnapt. De net afscheid
nemende
Staatssecretaris
(vanwege
onduidelijk declaratiegedrag etc.) sluit
voorlopig, bescheiden,
de rij van
gerommel in Nederland…

WAT LOST DIE BANKENUNIE NOU OP?
Hij gaat er komen in 2014 die bankenunie
met europees toezicht op banken met meer
dan 30 miljard aan activa (of een actief dat
groter is dan 20% van ‘s lands BNP). De
ministers van Financiën werden het daar over
eens op 14 december.. Maar de Fransen
lopen vooruit en brengen nu al een scheiding
aan in gewoon bankieren en voor “eigen
rekening speculeren”. De ook mogelijk giftige
actiefjes waaronder de franse staatsobligaties
(?) blijven nog op die balansen prijken: nog
niks te zien van Badbanks hier…
Ook
werden
de
volmachten
van
de
toezichthouders in Parijs stevig vergroot…
Maar nu vragen experts zich af of dat
aankomende Europese bankentoezicht wel
de crises echt kan voorkomen: immers de
meeste crises kwamen uit de VS (zie 2008)
en Azië (1998)… En dus zal “regionaal
toezicht” ook dat niet kunnen voorkomen.
Dus zullen regeringen (en dus ook u en ik) de
“financiële brandweer” blijven en maar weinig
op voorhand kunnen bezweren. Weer geen
Deus ex Machina dus maar anderzijds best
een ferme stap om de problemen daar neer
te leggen waar ze worden gemaakt: bij de
banken zelf dus. Nou nog even het
begrotingstoezicht van de landen ook in
Brussel leggen en we hebben twee
rommelende partijen aardig aan de ketting!
WAAR ZIJN NOG EERLIJKE (BUSINESS)MEN?
Na de subprime-affaire en de giftige
koopsompolissen kregen we de Libour-
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Wel , de conclusie lijkt me onvermijdelijk: de
eerlijkheid en de “honest business” hebben
we “samen” massaal om zeep geholpen. Het
“beetje” zwartwerken,“bijstandbelazeren” en
“BTW-ontduiken verwerd tot fors en bijna
openlijk graaien in diverse kassa’s. Waardoor
“vadertje Staat” heel veel inkomen miste om
al dat fraais voor “ons” te kunnen blijven
betalen. De overheid werd dus armer en
armer en leende dus ook meer en meer.
Terwijl de belastingparadijzen bezweken
onder de “zwart-grijze” cash. Waarmee
intussen vrolijk werd gespeculeerd… ook
tegen de regeringen en hun reeds uitgeperste
landen! Zelfs onze eigen pensioenfondsen
deden mee aan “hedging” en wij vonden die
hoge rendementen best wát leuk. Tot ze
kapot liepen en we nu premieverhogingen
moeten betalen en kortingen moeten
opleggen aan de boze gepensioneerden..
We moeten het eigenlijk maar bekennen: de
mensheid die nog meer vrijheid wilde, de
zakenmensen die “zelfregulering” prefereerden boven wettelijke regels, konden niet
omgaan met die grotere vrijheid. We bleken
alle te zwak te zijn geworden en waanden
ons in een “aards graai-paradijs”. En
vernielden dus de laatste rechtvaardigheid in
de wereld, waarin de inkomensverschillen
schreeuwen om een nieuwe Marx en
Engels… Die er ook gaan komen gezien de
legers aan armen in het “rijke westen”. Met
zijn 25 miljoen werkelozen en zijn bijna zo’n
honderd miljoen armen (die minder krijgen
dan 60% van het minimumloon!). In Duitsland
(dé grote exporteur!) zijn er al 20 miljoen
burgers (=25%!) arm en elders zijn er ook al
25% en meer jongeren al jaren werkeloos..
Of ze werken via uitzendbureaus voor enkele
euro’s per uur, zoals ook in Duitsland waar
geen minimumloon bestaat!
Nu het jaar 2012 net ten einde liep is het niks
moeilijk om een gedegen onderwerp tot
bezinning te vinden. De actuele moraal en de
gierende corruptie strijden om plekje een op
de lijst der “goede voornemens”.
En dat nu in het westen en niet alleen dus in
Afrika en Rusland!
Wáár we iets aan moeten doen, het
vaststellen van onze “goede voornemens”
dus, is uiterst eenvoudig geworden. En het

daar over eens worden in het parlement en
de politiek lijkt me zo langzamerhand een
kinderspel te zijn.
Dus: opnieuw op naar “sociale rechtvaardigheid”, bestrijding van corruptie en weer
prioriteit geven aan solidariteit.
Aan de gang dus met een “simpele” morele
herbezinning en op naar een openlijke
afwijzing (en bestraffing) van “misdadig
gegraai”. Dat lijkt me ook echt gaan helpen
tegen dat
“ontembare
populisme”.
Immers, dat bloeit nu vooral omdat: “zij”,
die niet tot de elite behoren en “zij”, die
minder inzicht hebben in onze complexe
wereld, het vertrouwen in “de elite, de
politici en bestuurders” compleet verloren.
En dus in arren moede maar gingen
aanlopen achter hen die goedkope
leugentjes niet schuwen en die zonder veel
schaamte ook een (niet zo populaire)
minderheidsgroep als “kop van jut” en
boosdoener uitkozen. Want het is u en mij
natuurlijk totaal helder dat de verwording
van “onze maatschappij” vooral komt door
Marokkanen die tasjes jatten en hun
dames die kopvodden dragen! Dus nu nog
steeds gewoon: “eigen volk eerst” en
“grenzen dicht van ons overvolle land” (dat
in hoog tempo vergrijst…en krimpt)?
Toen ik dit alles herlas dacht ik: we hebben
het samen weer eens lekker voor elkaar
gekregen! Nu begint dus de ongezellige
strijd om: “wie heeft dat gedaan”? We
gaan nu van “de graaidagen” naar de
“bijltjesdagen”. Wedden? Dus: Redde zich,
wie zich redden kan!
DE ROBOTRACE IS ECHT ON?
“Race against the Machine “ is een laatste
boek van een MIT-bobo dat ons
waarschuwt tegen de oprukkende robots.
Die nooit slapen, niet zaniken, niet meer
salaris willen en die geen vakbondslid zijn.
Dat is niet de eerste keer dat mensen zeer
ongerust worden omdat hun leuke jobs
worden overgenomen door machines. Dat
gebeurde met tractoren en combines in de
VS op enorme schaal, waardoor de
werkgelegen- heid in de agrarische sector
van 90% terugliep naar nu 2%... (ik heb het
over het % mensen dat in die sector in de
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VS
werkte/werkt!).
Een
gigantische
verandering in een kleine eeuw. We weten
ook van de stoommachines die in de engelse
industrie veel werk vernietigden… maar ook
brachten. En wat dacht u dat de
verbrandingsmotor ooit veroorzaakte? En ook
u weet dat de invoering van naaimachines in
de textielsector belette niet dat miljoenen
Aziaten daar nu achter zitten te werken. Dus
is de vraag: is er nu dan echt iets nieuws
onder de zon of is het een herhaling van
hetzelfde nu in een elektronisch/digitaal
jasje?
Of is het nieuwe nu het enorme hoge tempo
van verandering dat ons belet en verrast in
de benodigde “reacties”? Denk hierbij ook
aan de sterke katalytische werking van het
Internet. Moeten we een nieuwe wet
definiëren over “technologische vooruitgang”
in het kielzog van die van Beau de Rochas
(auto’s) en die van Moore (elektronische
chips, computerpower). En er zijn echt nog
taken die men een robot nu nog niet
toevertrouwd.. want de flexibiliteit en de
reactiviteit van de mens wint het vaak nog
van die bij de machine. En wat dacht u van
het seizoenswerk? Amazon heeft bij het
jaareinde wel 50.000 man extra-personeel
ingezet dat straks weer vertrekt… Dat doe je
niet effe goedkoper met robots! Maar
natuurlijk zijn we echt aangekomen in een tijd
van coëxistentie tussen machine en mens: de
mens is flexibel en dynamisch en de machine
kan goed herhalen en snel blijven.. Er is zelfs
al een bedrijf dat Rethink Robotics heet dat
tracht om samenwerking van robots en
mensen binnen één systeem te scheppen .
Dus geen concurrentie maar samenwerken…
En het beweert dat in die aanpak de ware
efficiency en effectiviteit te vinden is! Maar de
chips en de sensoren worden razendsnel
krachtiger en verfijnder; daar is pas sprake
van een eerste fase… Dus zou het probleem
kunnen zijn dat we best in staat zullen blijven
om het BNP verder op te doen zwiepen door
robots+mensen in te zetten, maar dat het
echte probleem zal worden de “verdeling van
de zo verdiende welvaart” (en van het
menselijke werk..).
Ook de aard van het mensenwerk verandert
snel: we zagen al vaak werk van (dure) naar

(goedkope) mensen gaan en nu begint het
ook van (dure) mensen naar (goedkope)
robots te verkassen…
En we zijn echt bang voor veel mensen
zonder werk die ook geen uitdaging meer
vinden in hun beroepen. Die gaan zelf die
“uitdagingen” scheppen want “ledigheid is
ook des duivels oorkussen”, niet dan?
In de VS is men aan het denken om de
immigratie zo te sturen dat er mensen
binnen komen die het mogelijk maken
nieuwe industrieën op te zetten waar ook
veel mensenwerk zal zijn. Om zo ook de
vlucht van geld naar “fiscale paradijzen” af
te remmen door hogere rendementen in de
eigen industriële investeringen.
Dat is een echt geluid uit “echt liberale en
ondernemende kringen”: vecht nooit tegen
de vooruitgang, tegen een trend, maar
gebruik hem direct om snel mee te
veranderen… Dus verniel geen robots,
steek gaan fabrieken in de fik, ga niet over
op protectionisme en stop ook niet de
immigratie… Reageer intelligent en vecht
niet tegen windmolens. Want de wind zal
altijd blijven…
Tot slot een Frans plaatje:
Frankrijk verloor tussen 2009 en 2011
100.000 banen en bijna 400 fabrieken. In
de auto-industrie alleen al 30.000 banen en
in de farmacie 7000. Vele denken dat je
niet te ver moet gaan in het “exporteren
van de productiefunctie” maar minstens
een deel zelf moet behouden. Er is al een
lichte tendens naar her-industrialisatie in
het westen zichtbaar nu. Apple doet dat
met zijn Macintosh productie nu deels al en
ook in Frankrijk zijn er weer kleine
productie-units voor prototypes en speciale
types. De 3D-printing is ook in volle
opmars.. en daarin zit ook een enorme
bron van flexibiliteit verborgen. Maken wat
hij wil, zijn “afwijking” en dat “om de
hoek”dus razendsnel..
U ziet het je moet vooral niet de moed
verliezen…
Nog wat VS-cijfers tenslotte: sinds 1999
sloten daar 120.000 productiebedrijven en
er verdwenen daarmee 5,3 miljoen banen.
En sinds november 2007 waren er dat al
weer 1,8 miljoen banen… Dat toont een
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nogal foute “totaal”-trend! He aandeel van
gefabriceerde producten in de Amerikaanse
import ging naar 38% en het was nog
“maar”34% in 2007!

gelukkig met een voorgestelde SPAMbestrijding die kon gebruikt worden voor
censuur en “spionage”. Nou controleert de
VS eigenlijk zelf het meeste rond het net
met zijn Icann volgens Californisch recht!
Icann heeft een comité van ruim 100
landen dat adviseert voor de Icann-bazen.
Die echter niet hoeven te luisteren. Terwijl
de VS maar 1 op de 10 internetters kunnen
vertegenwoordigen en de meest gebruikte
taal op het net is chinees! Iran stelde voor
aparte internetten te scheppen schreef de
Washington Post. Dat zou niet best zijn
voor de wereldwijde open communicatie en
de wereldhandel… Maar zo’n Icann dat
kan natuurlijk ook niet zo doorgaan. Maar
het ging weer gewoon verder met de VS
“on top”..

CHINA WEER DE GROOTSTE?
Jazeker en nu als autofabrikant!
Het
marktaandeel van Europa en China wordt dit
jaar gelijk… 22%. Hun lijn schiet omhoog
terwijl de Europese aardig wegzakt.. Ook de
VS verliest het van de chinezen. Ze hadden
er maar 30 jaar voor nodig en de tijd dat er
besmuikt werd gelachen over Chinese
gevaarlijke auto’s is echt wel voorbij. Het kan
nu niet meer lang duren of u rijdt in een
Geely.. Ach, sommigen rijden al in Chinese
Volvo’s toch? Ik denk vaker terug aan
vrienden die mij zeiden: Leon, dat met die
Chinezen gaat vanzelf over! Ze worden te
duur en dan is het voorbij… Ja ze worden nu
deels ook duur maar dat ze niet met ons
zouden kunnen blijven concurreren dat lijkt
me nogal ernaast! Het omgekeerde wat ik
toen nooit durfde uit te spreken, daarvan
schrikken zij nu ook. Achteraf is het nogal
logisch eigenlijk.. er zijn heel duidelijke
verklaringen voor. Maar natuurlijk: als de 8%
groei stopt dan krijgt Peking nog best veel
sociale problemen en zal men democratie
eisen ook daar. Of zijn wij dan al dictaturen
geworden ná veel populisme en armoede?

ALLES MOET ON-LINE!
GE wil ook meedoen in Silicon Valley en
nu veel personeel zetten op het
“analyseren” van data verkregen uit het
meten/vastleggen van gegevens van
“lopende machines”. En dat dan in alle
sectoren. Want wie meet, weet én kan
verbeteren! Het gaat ook om enorme
hoeveelheden energie etc. besparing;
ziehier:
-Luchtvaart potent. Besparing 30 miljard
dollar..
-Gascentrales: 66 miljard
-Gezondheid : 63 miljard
-Exploratie/Exploitatie energiesector: 90
milj.
-Vrachtvervoer spoor: 27 miljard
Duidelijk zat dus, die markt. En er zijn er
ook al zoals IBM, Microsoft en Oracle. Men
wil er 1000 man aan laten werken voor 100
miljoen aan investering. Er moeten ca 25
applicaties per jaar worden ontwikkeld en
aan de man gebracht voor samen 45
miljard die ca 250.000 machines die GE al
zelf installeerde bij klanten. Het gaat hier
om giga-octetten aan data die worden
verzameld en die moeten dan verwerkt
worden en geïnterpreteerd. Wat ook veel
mankracht vraagt en kennis. GE moet ook
wel want anderen doen mee en zullen dus
ook de performance-data van GEmachines boven water halen en dat kan

INTERNET/MEDIA
HERRIE IN INTERNETKRINGEN
Er zaten liefst 1600 diplomaten in Doha uit
154 landen om twee weken te praten over
internetkwesties. Het ging hier om de
Internationale Unie voor Telecommunicatie
van de VN die al 24 jaar niet bij elkaar was
geweest.. ge3k. omdat deze club de regels
moet vaststellen voor een goed functioneren
van de telecommunicatie en… het Internet.
Zo’n 89 landen waren het eens over een
conceptakkoord maar 55 landen niet… In de
eerste groep Rusland, China en India (goed
voor een kleine drie miljoen mensen = 45%
vd wereld) en in de tweede zagen we (hoe
kan het ook anders!) de VS, Frankrijk,
Canada, GB, Japan etc. . Want die willen het
net open en vrij houden en waren niet

10

ook bedreigend zijn. Zo gaan de zaken voort
en veranderen verkoop, R&D en services. De
IC ten dienste van een steeds efficiëntere
machinewereld.

ophaalbrug van Mont Saint Michel gered
en ook het Panthéon met duizenden euro’s
die stuk voor stuk werden ingezameld voor
de nu bijna failliete Monumentenzorg. Het
gaat vaak met 1 euro maar het was een
topper in 2012. Voor het behoud der Twee
Graciën werd zelfs door het Louvre
500.000 euro opgehaald via 2000 giften..
en nu loopt het ook erg goed voor de
restauratie van een portaal van de
Mamelouken (voor de nieuwe zaal voor de
islam). Al 1/3 van een budget komt vaak
van het grote publiek terwijl de grote
bedrijven op ca 20% blijven steken. Er
worden
zo
ook
nog
een
1800
arbeidsplaatsen in de restauratie behouden
klinkt het. Kasteel Versailles behield zo ook
269 beelden, 104 bankjes en 113 bomen…
De liefde voor het cultuurgoed is best nog
groot bij de fransen. Bravo dus!

INSTAGRAM BEDREIGT TWITTER
Kevin Systrom verkocht Instagram voor 1
miljard aan Facebook. Hij is nu 29 jaar en zijn
baby registreert nu ca 3600 foto’s per
minuut… Nadat ze eventueel mei dit
programma zijn opgepimpt worden ze ook
hiermee “gedistribueerd”. Twitter heeft ca 500
miljoen gebruikers en Instagram 100 miljoen..
maar de laatste groeit nog… Deze startup
had maar 13 medewerkers overigens.. En zij
kregen ook centjes bij de verkoop en
aandelen Facebook; niet slecht dus. Kevin
begon met de idee om foto’s op te fleuren
met oude kleuren voordat je ze op Facebook
dropte en kwam toen op een ander idee
nadat iemand hem zei: “Elke foto ook van elk
kopje koffie dat iemand drinkt, is uniek”… Én
hij wist dat 27% van de foto’s op vandaag via
een smartphone worden genomen en dat
stijgt zeer snel.. En nadat hij met diverse
grootheden
van
“the
Valley”
had
kennisgemaakt startte hij met Instagram. De
schepper van Netscape stopte in zijn bedrijfje
250.000 dollar en zo begon het..
En
Facebook zag zijn snelle succes en ook de
razendsnelle opkomst van concurrent Twitter.
En zo kwam Zuckerberg op de idee om
Instagram te kopen. Nu is men daar bezig
met geld te krijgen voor fotogebruik door
grote bedrijven… en denkt hierbij aan de idee
van de “promoted tweets” van Twitter. Dus
dan maakt iemand reclame voor een bedrijf
dat iets aan “reclame” mee stuurt met een
tweet. De wereld van Twitter, Facebook en
Instagram is vooral die van de reclame die de
financiële motor is van alle sociale sites… En
waar Kevin mee bezig zal zijn over 10 jaar?
Wel hij kan het u echt niet zeggen!

TELECOM MAG NU SAMENWERKEN?
Brussel verbood telecombedrijven om
gezamenlijke infrastructuren te hebben,
wat uniek is op de wereld. Het ging om het
concurrentieprincipe.. Nu stagneert in
Europa de omzet in de Telecom, het liep
zelfs terug. Terwijl het in Noord-Amerika en
Azië sterk steeg. Nu mogen telecommers
samen hun masten hebben en ook
gemeenschappelijke
fiberkabel
infrastructuur. Dat zal hen van hoge
schulden afhelpen. E.e.a. betekent een
ware omslag in het beleid van Brussel!
Er zijn mensen die denken aan een groot
telecomnetwerk voor heel Europa de
groten vergaderden al recent! Er zijn nu
wel 100 telecommers in Europa tegen vier
in de VS en drie in China. China Mobile
heeft wel 700 miljoen klanten bijvoorbeeld..
De markt op gaan vereist heel veel geld en
ook veel tijd nu… Waarom zou dus ene
Carlos Slim de rijkste man ter wereld en
ook nog een telecommer hun niet helpen?
Want
mogelijk
gaat
er
een
aanbestedingsrace komen in Europa voor
een Europees netwerk.. Telefoonfacilities
integreren is veel gemakkelijker dan dat
doen met landen, volken of economieën…

ZE REDDEN OOK HET PATRIMOINE VIA
INTERNET
“Participatieve financiering” heet het in
vaktermen en dat is nu het “ophalen” van vele
kleinere bijdragen voor het behoud van
Monumenten via sites op het Internet; zoals
via My Major Company (MMC). Zo werd de

ZONDER APPS GAAT HET NIET MEER!
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Wilt u veel en easy kunnen werken met uw Ipad of tablet dan zult ook u aan de “apps”
moeten. Er zijn er al zo’n 100 die echt van
belang zijn las ik. Voor financiën, shopping,
televisie, gezondheid, communicatie, social
sites, reizen, films en actualiteiten… U koopt
ze op App-store, Google play of Windows
store maar er zijn er ook nogal wat gratis te
krijgen. Uiteraard meestal van leveranciers
van goederen of diensten. Toppers zijn:
Mobile Cam Viewer Enterprise waarmee u
voor 300 euro camera’s thuis of op kantoor
kunt kijken. Of number 10 Dashboard die ook
Cameron gebruikt. Real-time statistieken over
Engeland en zijn reilen en zeilen..
Of
Flightradar24 waarmee u alle vliegtuigen in
de lucht kunt zien op de globe..
Als u dacht dat u met een I-pad aanschaf er
was voor some time to go , dan zit u er naast.
Zonder Apps zult u geen leven meer hebben
vanaf nu…

was weggezakt… Want we hadden het niet
begrepen toen…. Philips nam overigens
enkele jaren later dat bedrijf in Brussel
over…
En nu spioneert men via hacking van
bedrijfscomputers en ordinair jatten van
documenten via inbraken. Of betaalt
medewerkers om die te kopiëren.. Zoals
ooit ook die Pakistaanse ingenieur deed bij
de ultracentrifuge-groep Urenco van prof.
Kistenmaker. Hij werkte daar een paar
jaren en hielp Pakistan en andere landen
later met hun atoombommen. u
Maar nu is men bij Samsung twee ultradunne TV’s kwijt uit een zending van 60
stuks naar Berlijn waar ze op een salon
moesten prijken… Ze waren 140 cm
diagonaal, 20 kilo zwaar en kostten 10.000
dollar per stuk. Wat niks goed is voor
Samsung en ook niet voor LG want zij zijn
de twee die oled-tv’s mogen maken.. met
een heel nieuwe technologie waarin ze 110
miljard dollar markt zien..
Zuid-Korea zegt ca 82 miljard aan waarde
te verliezen per jaar door spionage en dat
dit voor 10 jaren nog maar 20 miljard was.
Zo’n 60% van de gedupeerden zijn kleine
en middelgrote bedrijven overigens..
Duitsland spreekt over 60 miljard verlies en
70.000 arbeidsplaatsen door economische
spionage. De Kamer van Koophandel in
India liet weten dat 35% van hun bedrijven
regelmatig dit soort spionage bedrijven.
Apple en Toyota geven steeds meer uit
aan “afweer” en huren daarbij dure
bedrijven in.
En nu bleek dat de diefstal van die oledtv’s in Duitsland plaats heeft gehad…
nadat er al ferm ruzie was geweest tussen
Samsung en LG over “wiens mensen het
geflikt hadden”. De regel is simpel: hoe
duurder de technologie is die je uitvond of
ontwikkelde, hoe meer beveiliging je er
tegen aan moet smijten. U ziet het: de
bank wereld is corrupt maar ook al de
elektronische industrie… En waar wordt er
niet economisch “gejat”?

DIVERSEN
DIEFSTAL VAN KENNIS
Ook deze sport is zo oud als de mensheid al
was er een tijd dat er geen patenten
bestonden… Overigens bestaan die nu voor
de chinezen nog steeds niet. Ik las ooit over
hoe er werd afgekeken in de vroegere tijden
bijvoorbeeld in de scheepsbouw. Daar waren
wij in de Gouden Eeuw leien in en daarom
kwam zelfs Czaar Peter uit Rusland naar
Zaandam, weet u nog? En toen ik bij een
grote transformatorenboer werkte werden er
een stel bezoekers uit China “gepakt” die in
de spoelenwikkelarij (ingewikkeld werk met
koperen draden en staven) twee chinezen
stiekem stonden te fotograferen. Dat werd
toen nog een rel met diplomatieke kantjes er
aan; want de heren waren officieel bezoek uit
Peking in 1969 in Nijmegen. En ook werd een
ex-student die net bij Philips werkte niet
binnengelaten in een Brusselse fabriek waar
de studentenvereniging voor Bedrijfskunde
een studiebezoek bracht. Hij was net
afgestudeerd en bij Philips gaan werken,
maar wilde altijd al graag mee daarheen.
Later hoorden we dat zijn werkgever hem wel
degelijk had gevraagd om daar eens goed
rond te kijken… Dat vernamen we later, lang
nadat onze kwaadheid over deze weigering

DE RACE AIRBUS-BOEING
De lijn van de geleverde commerciële
vliegtuigen loopt voor beide giganten
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praktisch gelijk omhoog: van 300 in 2003 tot
600 nu. Kijk je naar de bestellingen dan
liepen die ook redelijk gelijk maar in 2011
sprintte Airbus er vandoor.. Maar in 2011
neemt Boeing het voortouw met de 737
Max… Het gaat beide goed ondanks de
crisis in de luchtvaart want Airbus heeft 4506
vliegtuigen in bestelling en Boeing 4286… En
in Toulouse verwacht men in de volgende 20
jaar wel 27300 bestellingen! Boeing ligt een
beetje voor bij de lange-afstands carriers en
Airbus
bij
de
vliegtuigen
voor
de
korte/middellange afstand. Achter deze cijfers
steekt de grote vernieuwingsslag met minder
brandstofverbruik en minder lawaai en de
grote toename aan vliegen in de wereld waar
opnieuw de opkomende landen ook grote
pushers blijken te zijn. Nu is het wachten op
meer concurrenten waarbij China, Brazilië en
Canada genoemd moeten worden…

protheses, implantaten en zelfs motoren te
maken. De huidige techniek waarbij de arts
het bot van de patiënt aanpast op de
standaardheup keert om: het implantaat
wordt exact voor de unieke patient
gemaakt. De medische IRM-technologie
kan een feilloze tekening leveren die je zo
“in een 3D-printer stoppen kunt”. Idem voor
orthopedische protheses en nu kwam er
zelfs een printer op de markt in Duitsland
die “moleculen kan printen op specificatie”.
Zo maak je dus medicamenten… En Rolls
Royce sponsort een project waarbij je “ter
plekke” motoronderdelen fabriceert bij
pannes met motoren..
De eerst uitgevonden technologie waarbij
je met een laser vloeibare hars verhard
komt goed van pas. De software knipt het
te maken object in tranches die je laag
voor laag opbrengt door hars te draperen
en te verharden met de laserstraal die
wordt gestuurd door de computer. En nu
kan dat ook al met andere materialen:
plastics, siliconen, metaal poeders, gips en
keramiek… Als u dat speelgoed ziet, die
fantasiefiguren die je in en uitvouwt en die
feilloos in elkaar draaien en passen, dan
heeft u bijna steeds een voorbeeld van 3D
te pakken. Iemand die de software kent en
het juiste materiaal heeft maakt zo’n ding in
enkele minuten…
Er zijn steeds meer firma’s die de software
leveren en de 3d-machine, want het
hebben van de software is natuurlijk hét
punt. Let op het merk Cubify uit de VS..
De knutselaar van morgen heeft zijn 3D
printhoekje en zijn pc en knutselt met zijn
muis… En als het ontwerp klaar is zet hij
zijn 3D-printer aan en even later is het
klaar… Het onderdeel van een apparaat
dat stuk ging, een nieuwe mok voor een
jarige, een fraai sieraad voor zijn vrouw
etc.
Het is vooralsnog geen techniek voor
massafabricage: te duur nog. Maar zeker
voor specifieke onderdelen en voor copie
maken van een kapot onderdeel op elke
plek in de wereld in enkele uren… 3dprinting
wordt
dé
revolutie
op
fabricagegebied van deze eeuw. Lego gaat
er nu ook specifieke en unieke onderdelen

TOYOTA WEER AAN KOP
Terug op 1 vanaf de 4e plek, dat is een
knappe prestatie. Het komt vooral omdat het
bedrijf overal present is in de opkomende
landen, dicht bij de groei. En ze is ook fel
concurrerend aanwezig in Europa. Maar de
ramp van Fukushima had de productie
gesloopt: van 8,4 miljoen viel ze terug op 8
miljoen terwijl het plan 8,5 was. Maar eind
2012 zat men weer op 9,7 miljoen: 22%
meer, zelden vertoond. Toyota is nr 3 in de
VS met 14,4% marktaandeel, dat is overigens
50% in Japan, de thuismarkt. Daar werd 1
miljoen meer omgezet na de terugval door de
ramp. Er waren ook wat kwaliteitsproblemen
die het bedrijf snel oploste en ze vergoeden
alle schade bij de klanten. Nu is de nadruk
sterker op kwaliteit: kwantiteit is niet meer
punt 1. Na Toyota zijn het VW en GM die
strijden om plek 2 en 3; eerder profiteerden
ze even van de terugval bij Toyota. In 2018
zullen deze drie én Renault-Nissan boven de
10 miljoen auto’s wereldwijd zitten. De
andere franse automerken vallen terug: ook
in de thuismarkten, met rond de 1%
marktaandeel.
3D STERK IN OPMARS
Er komen steeds meer”nobele”materialen
beschikbaar om mee te “3D printen”: dus om
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mee maken e straks kunt u voor uw kids de
door uzelf geproduceerde lego-onderdelen
maken voor zijn spelletjes…
Nu nog wachten op de chocolatier die de
meest wilde zaken in chocolade produceren
zal: u kunt hem zelfs de door u ontworpen
bonbons laten maken…

ook in de slechte samenwerking EDF en
Areva zeggen insiders en ook bij de
vereiste aanvullingen door de Tsjernobylervaringen. Daardoor moesten vele
personeelsleden worden heropgeleid nadat
het franse programma was gestopt… De
ervaring die China meekreeg na de EPR in
Finland maakte het daar ook veel
goedkoper: 60% minder ingenieursuren
zelfs! En natuurlijk de lagere uurtarieven
daar. Dus Flamanville prijkt in het rood: 90
maanden overschrijding en 8,5 miljard…
De Finse EPR is ook +90 maanden maar
kost 6,3 miljard… En China zit op 3 miljard
en 50 maanden bouwtijd..
Dit tast het aanzien van Areva
internationaal best ferm aan maar is de tol
die je betaalt van het stilleggen van een
geheel kennisveld na dat vermaledijde
ongeluk in Tsjernobyl!

Terug naar inhoud
OLIE (energie), WATER
ZOE VAN RENAULT IS ER!
Zoe kwam er met vertraging in december
2012 en is de kleine full-electric car van
Renault. Hij kost 14.000 euro plus 79
euro/maand voor batterijhuur. Hij kan 210
kilometer op een lading dank zij zijn
remenergiesysteem en zijn energie-zuinige
Michelinbanden. Een echte grote elektrische
auto , de vierde qua model van Renault. Maar
deze is geen remake van oudere “gewone”
auto’s en ook geen piepkleintje zoals de
grappige Twizy. Zoe is een verkenner in de
markt; voor Renault maar ook de andere
fabrikanten. Zal hij aanslaan? De ervaringen
zullen zeer belangrijk zijn voor de opkomst
van de elektrische auto weet men. Goshn de
baas rekent op 1,5 miljoen verkopen tot aan
2017… Voor hem is het nú het moment voor
de revolutie. En hij was ook zo slim om de
Zoë een I-pad te geven met een modern GPS
systeem wat ook batterij-besparend werkt…
Verder zit ook de laad-apparatuur in de auto;
dus een simpel stopcontact is o.k. om te
laden
thuis..
En
het
versnelt
de
beschikbaarheid van laadpunten! Er is al een
contract met Leclerc de grotgrutter om
laadpunten bij zijn winkels te installeren dan
kan moeders laden terwijl ze boodschappen
doet…

EDF
BLIJFT
GELOVEN
IN
KERNENERGIE
Het aandeel EDF kelderde op de beurs van
21 naar 14 euro… Want het bedrijf tast in
het donker nu ook Frankrijk terug wil naar
50%, na de afzeggingen van Japan,
Duitsland, Italië, Zwitserland en België..
De politiek speelt EDF hier parten… maar
het aantal kernreactoren in de wereld gaat
in de komende decennia fors stijgen dank
zij de opkomende landen (Rusland, China,
Vietnam, Turkije, Brazilië, Polen, SaoudiArabië en ook het UK!). Maar met de uit de
hand gelopen kosten van de EPR in
Flamanville, waar de kwh-prijs nu gelijk ligt
met die van een windturbine (!) is de twijfel
nog vergroot. Nou is EDF operateur van
centrales en niet de leverancier (dat is vnl
Areva) en verder liggen er de meeste
bestellingen voor kleinere reactoren (van
rond 1000 Megawatt) en de EPR is er een
voor 1700 Megawatt. EDF wil dan ook dat
de franse kernreactor lichter en minder
complex zal worden.. Zeker ook nu het de
4
reactoren
in
Engeland
om
leeftijdsredenen moet gaan vervangen.
Ook is de schadevergoeding die de franse
overheid moet betalen voor het vroegtijdig
sluiten van Fessenheim van belang:
Proglio de EDF-baas rekent op 500 miljoen

DE SUPERDURE EPR
Hij gaat nu al 8,5 miljard kosten in
Flamanville terwijl de twee in China 5 miljard
goedkoper zullen zijn…: 3 miljard elk. Dat is
de toestand na de laatste prijsverhoging van
liefst 2,5 miljard. Het excuus is dat
Flamanville de eerste is met de nodige
stommiteiten zoals een grote “ketel”gemaakt
door Areva die niet ok was. Maar het zit ‘m
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euro per jaar). Hij wijst er ook op dat in de VS
een levensduur van 60 jaar gewoon is nu.
Dat zou voor Fessenheim dus
30 jaar
betekenen en voor Parijs dus een factuur van
30 keer 500 miljoen = 15 miljard…
Intussen is EDF overal in energieland te
vinden: in South Stream en instap in Italië via
Edison. Maar deze Talleyrand van de energie
heeft ook niet het eeuwige leven en moet
mogelijk (ook om politieke redenen) op zijn
64e gaan wijken voor een ander..
Energieland
zit
in
een
permanente
aardbeving lijkt het… Maar die is niet
wereldwijd!

simpel
is
het
maar
niet
voor
achterdochtigen… die denken dat er iets
naars of gevaarlijks mee is verbonden.
DARWINISME VERPLICHT OP SCHOOL!
In de VS is het bij aanzienlijke groepen in
de protestantse religieuze wereld in zwang
om het creationisme aan te prijzen. De
wereld en zijn natuur werden geschapen
door God geschapen in zes dagen en hij
had daarna maar één rustdag nodig… De
hele wereld van de evolutie die ons veel
leerde over onze wortels, de hele winkel
van het DNA en de biologische processen
en ook massa aan neurologische inzichten
vermogen niet om het Amerikaanse
simplisme te weerspreken.
Maar nu stelde de engelse regering een
daad: vanaf 2013 zal daar op de scholen
les in het “darwinisme” verplicht worden.
Een school die dat weigert zal zijn subsidie
moeten gaan missen. Dus men mag best
over het creationisme spreken en beleren
maar dat dan wel “naast” de tegenhanger
het darwinisme.
Het is verwonderlijk dat in een dynamisch
land als de VS waar men verandert met de
lichtsnelheid als het om economie en
“cash” gaat, geen plaats is voor al die
nieuwe inzichten in onze wortels. Een soort
van islamitisch Wahabisme op zijn
amerikaans dus!

DE SCHALIEGASVOORRADEN
China heeft er 36 miljard m3 van en de VS 24
miljard en Argentinië volgt dan met 22 miljard.
Mexico zit ook niet slecht met 19 miljard, ZAfrika doet 13, Australië en Canda doen 11.
Libhië dan met 8, Algerije met 7 en Brazilië
met 6. Polen en Frankrijk volgen met elk 6
miljard.. En Frankrijk is het enige land met
een wet die hydraulische fracturatie verbiedt
om het te winnen. Hollande heeft echter de
R&D voor betere methoden aanbevolen en
blijft zeer belangstellend…

Terug naar inhoud
RELIGIES
WAT IS NOU PRECIES DAT HALAL?
De Halal-rite ( het schijnt met één “L” in het
midden te moeten worden geschreven), geldt
voor een aantal voedselitems waaronder het
vlees. Halal slachten betekent:
-Het beest moet worden gedood door een
halssnede en doodbloeden
-De ketting waarmee het vast ligt moet
richting Mekka wijzen.
-Degene die leidt moet een bepaald gebed
uitspreken dat inhoudt dat het dier wordt
geslacht in de naam van Allah.
In Frankrijk wordt er zeer veel halal geslacht
omdat dit het mogelijk maakt dat je het vlees
logistiek maar van een soort hebt. Slacht je
als bedrijf “alles halal” dan is het voor
niemand een probleem. Niet voor de moslim
en niet voor een ander; want gen enkele wet
of religie verbiedt het halal slachten. Zo

CONDOOM EN RK KERK
Na 13 jaar debat in de RK Kerk van de
Filippijnen is in Manilla nu een wet Sodom
aangenomen op regulering van het
kindertal. De regering gaat nu condooms
uitdelen aan de vele armen in dit land van
100 miljoen dat de pan uit groeit. De RK
Kerk aldaar spreekt nu van “genocide”! En
gaat juridisch in beroep! Want ze is nu al
bang voor de volgende maatregel: het
toestaan van echtscheiding; stel je dat
voor!.
PRIVATISEER OOK HET HUWELIJK
Er is veel gedoe over het homo-huwelijk in
Frankrijk: hoog oplaaiende emoties over dit
project van Hollande en zijn PS. Met
massieve tegenstand van Kerk en rechtse
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partijen. Er wordt Sodom en Gomorra
geschreeuwd
en geroepen om een
referendum… Ook in de VS waar Obama het
doordrukte was er veel gedoe en in andere
landen helemaal niet. Ook al ben je geen
libertariër zoals journalist Delhommais, die nu
een idee van libertariër Friedman aan de orde
stelt, toch is zijn voorstel interessant. Schaf
het staatshuwelijk af en laat het zijn wat het
de facto is: een juridisch contract tussen twee
mensen… En wat de kerken er mee willen:
dat is een gelovige zaak en heeft niets van
doen met de staat. Scheiding ook hier van
kerk en staat en remmen van overbodige
staatsbemoeienis. Het registreren van
geboorten blijft maar het trouwen op het
gemeentehuis verdwijnt naar de notaris.. In
Frankrijk (en elders) het je al het PACS, een
simpel contract dat rechten en plichten regelt
van twee die samen verder willen..
In Frankrijk zei ook een regeringswoordvoerder om de verhitte discussie wat te
kalmeren: “Het debat hierover is een zaak
van civiel, burgerlijk recht en heeft niets van
doen met spiritualiteit”. Een open deur? Pas
op lang niet voor eenieder en in Parijs liepen
er duizenden op straat tegen het
homohuwelijk te demonstreren. Met de
andere zienswijze ben je daar dan ook van
af: wie wat serieus samen wil maakt
simpelweg een contract en wil je kids idem
dito: adoptie of in-vitrofertilisatie. U regelt het
gewoon samen netjes en correct en juridisch.
Et basta! De UMP verspreidde pamfletten
met de tekst: touche pas à ma mère et à mon
père… Net of iemand dat kan! In biologische
zin in elk geval niet en de rest is civiel recht
toch? Of loop ik nu (ook) voor de muziek uit?

Afrikaanse Autoroute du Soleil? Hij is er al
in beginstatus en zelfs geasfalteerd; een
klein stukje in Noord-Kenia is nog niet
verhard. De eerste kilometers route 8baans (!) kostte 360 miljoen dollar voor zijn
40 km.. Dus we praten hier over een
project van minstens 10 miljard dollar; it will
take some time. Zeker voor de echte arme
landen op het traject.
DE LEGERS VAN AFRIKA
De legers uit dit continent staan regelmatig
in de media samen met vaak beter
vechtende rebellenlegers… Zie nu weer de
Centraal Afrikaanse Republiek waar
rebellen door heen trokken als een zuchtje
wind nadat heel Noord-Mali door andere
rebellen was bezet. Ze zijn goed
bewapend, wreed en snel en beter
betaald… Want bij de reguliere legers
stelen de officieren vaak de soldij van hun
soldaten… en die zijn ook slechter
getraind. Ook worden er vaak wapens
verkocht
aan
rebellen
dor
de
legerofficieren! Dus zoekt u een verklaring,
voila: ze zijn te corrupt die reguliere legers
net als hun bazen de politici. Daar wringt
dus de schoen al is er soms ook sprake
van militairen uit afgelopen oorlogen (zie
Libië) die met goede spullen hun eigen
oorlogje elders beginnen. De regiems zijn
er allemaal bang van: hun gammele,
onbetrouwbare legers…
IVOORKUST: OPKRABBELEN IN ANGST
Ghagboo zit vast in Den Haag terwijl
Ouattara tracht Ivoorkust weer op te
poetsen en tot enige bloei te krijgen. Wat
niet meevalt omdat de verzoeningsactie
niet erg goed loopt. De nieuwe presi9dent
moet sterk beveiligd worden, dat is de
harde werkelijkheid na een burgeroorlog
met 3000 doden. Het platteland en de
kleine steden zijn nu nog steeds ruines
ondanks de grote inspanningen van de 70jarige ex-econoom en internationale
ambtenaar. Toch is nu de groei weer op
het fraaie cijfer van 8% en denkt men er in
2020 weer echt bij te gaan horen en dan
zelfs bij de toppers. Men is de grootste op
cacao-gebied (1,3 miljoen ton in 2012), de

Terug naar inhoud
AFRIKA
DE AUTOWEG CAÏRO-KAAPSTAD
Een droom voor vele (Cecil Rhodes was de
eerste), binnen en buiten Afrika. Deze
(geplande) autoweg van 12.000 km die gaat
door Egypte, Ethiopië, Kenia, Tanzania,
Zimbabwe en Z-Afrika. Het eerste deel is nu
gereed
in
Kenia:
Nairobi-Thika
van
bescheiden 40 km… Een begin van de
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grootste op rubbergebied van Afrika en de
derde op de wereld voor koffie en nr. 5 voor
palmolie. Daarbij komen nu ook gas en olie.
Maar er zijn nog 100.000 gewapende
mannen in het land, vroegere rebellen en
andere militairen waarvan er nog een deel
pro-Ghagbo zijn. Hét grote probleem is
veiligheid en verzoening… Nog met
regelmaat zijn er bloedige overvallen en er
zijn ook Ghagbo-aanhangers in Ghana en
Liberia… En er is ook nog geld vestopt in die
landen waarvan oud-Ghagbo aanhangers
kunnen profiteren. En zij proberen het regiem
van Ouattara onderuit te halen met kleine
speldenprikken. Daardoor zijn er ook nog
veel arrestaties vooral van jongeren en dat
remt ook het verzoeningsproces zeer. En de
pro-Ghagbo’s durven nergens meer hun stem
te laten horen en zo blijft Ivoorkust een
kruitvat…

hulp van vrienden, maar nu roept Orange
dat zij de vlucht regelden… En daarover
ontstaat grote herrie bij Orange. Een felle
juridische strijd is het resultaat waarbij zelfs
wordt gesteld door Garcia dat zijn PC met
vele gevoelige corruptie informatie (wel
300 gevallen!) zou zijn gestolen door
Orange. Dan wordt hij met van alles
bedreigd door Orange en zelfs zou hij het
aangelegd hebben met de 13-jarige
dochter van een locale vriend. Er komt
zelfs een (vals) geboortebewijs aan te pas,
maar
Garcia
produceert
vele
tegenbewijzen. De dame woont dan al lang
op de Canarische eilanden.. en heeft een
Spaanse verblijfsvergunning.. Didier wordt
intussen teruggeroepen naar Frankrijk en
weggestopt in een kleine functie in de
provincie.
Maar
wordt
plotseling
gearresteerd voor verkrachting en seksuele
relaties met minderjarigen.. Terwijl een
intussen er bij gehaald accountantskantoor
vele malversaties vindt van Orange in dit
land.. Orange wil daarna enkel nog weg en
vlug. En nu is er een Chinese telecomfirma
verschenen die wel wil overnemen maar er
is herrie over de prijs. Zeker nu Parijs een
arrestatiebevel uitvaardigde tegen de zoon
van de puschist voor “verkrijging van
goederen met verdachte fondsen”.
Weer een verhaal dus van een groot
europees bedrijf dat wegzakt in een
blubber van schandalen in een Afrikaans
land en niet meer weet hoe zich te redden.
En ook weer die pikante relatie daarbij met
de Parijse diplomatie… Frankrijk en Afrika:
dat is nog niet geregeld.

CORRUPTIE IN EQUATORIAAL GUINEA
Nu is het grote franse telecomconcern
Orange het middelpunt van een enorme rel
met de autoriteiten. Nadat een groot
corruptieschandaal losbarstte, zo groot, dat
Orange nu naarstig zoekt naar een manier op
er netjes “weg” te komen..! Maar ook de
verhouding van Parijs met het (historisch
Spaanse) land met zijn putschist aan de
leiding is erg beroerd..
Het begon met een 50-jarige franse manager
van Getesa (voor 40% eigendom van
Orange) die het aanlegde met een 15-jarig
meisje en het begon met een verkrachting.. e
er volgde een zwangerschap. De man, Didier
wilde abortus maar dat lukte hem niet en de
jonge moeder kwam op kantoor verhaal halen
met het kind op de arm… Samen met haar
zeer militante zuster die even later in het
kantor zat van de Premier van het land.. met
de franse consul er bij. Didier moest lappen:
een huis en een alimentatie. Ene Yves Garcia
moest alles regelen van zijn bazen in Orange
Parijs.. Maar kwam op de proppen met
steeds meer corruptieschandalen bij Geseta!
Hij wordt weg geplaatst en verneemt na enige
tijd dat men hem en twee collega’s wil
arresteren en beschuldigen van veel
narigheid; ze vluchten gedrieën naar de
Centraal Afrikaanse Republiek. Ze kregen

Terug naar inhoud
WEST-EUROPA
PERIKELEN IN EU-LAND…
Na de te verwachten manoeuvre van
Berlusconi moest Monti aftreden en leek op
te geven.. Niets blijkt minder waar nu hij
zich meldt als de lijsttrekker van een groep
van centrumpartijen voor de verkiezingen
van 20 februari! De professor wordt toch
politicus en dat in Italië? Om te slagen zal
hij toch met de verwarde linkse
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groeperingen moeten samenwerken; hun
voorman Bersani is echter helemaal geen
vriend van Momti. Maar de Katholieke Kerk
daar nam openlijk afstand van Berlusconi en
steunt nu de katholieke Monti. Die verder wil
op zijn lastige route waar hij veel succes
oogstte. Meer buiten dan binnen Italië
overigens. Hij is ook dé hoop van Brussel dat
zijn hart vasthoudt nu. Zeker nu de relatie
Duitsland-Frankrijk er niet beter op werd. En
nu Cameron een referendum aankondigde
voor 2015 over de vraag: Bij de EU blijven of
niet?
De engelse businessmensen zien het als een
ware ramp net als Tony Blair en ze
voorspellen een ware ramp als het land zou
uitstappen, dat 50% van zijn export in de EU
stuurt. Maar ook Brussel schrikt: het land
draagt 10 miljard bij en is met zijn 63 miljoen
inwoners nu de derde in de EU. Zonder hen
verliest de EU veel gezicht in de G8 en ook
zijn glorie in de G2 tegenover China en de
VS… Stel je voor een “Brixit” nog vóór een
“Grexit”? Ook qua defensiepositie zou dit
bijdragen aan en langzaam verdwijnen van
Europa van het militaire toneel. Nu de VS
defensie mindert en China sterk opkomt..
Washington zou Europa nog nauwelijks als
bondgenoot in militaire zaken kunnen blijven
zien. En let op: de schotten stemmen in 2014
over hun onafhankelijkheid.. En de relatie
Parijs-Londen is op een echt dieptepunt na
de arrogante opmerkingen.. van Cameron en
de zijnen. Parijs zal niet echt huilen bij een
vertrek van Albion.
Stel het u voor: na de uitbreidingsgolf nu een
golfje van “uitstappers”? Het zal zeer moeilijk
worden al ga je er niet dood aan, zei iemand
in Brussel. Maar het aanzien in de wereld
loopt natuurlijk een enorme deuk op.
EU: Quo vadis?

Zijn land zegt hij zal nu het primaire risico
worden ook voor de euro want zijn
productie gaat verder instorten. Het zit in
de tang van enerzijds de noordelijke
landen met hun hoge kwaliteit en de
concurrentie door de lagere prijzen in de
verarmde zuidelijke landen van Europa!
Het productieverlagingcijfer is al 12% nu
(sinds 2007) en de marges van de
ondernemingen zitten nog maar op 28%
van de toegevoegde waarde… de echte
ww zit op bijna 15% van zijn werkende
populatie en de staatsschuld gaat naar
92%... Frankrijk wordt de grootste lener in
euro’s ter wereld: 200 miljard in 2013! Het
land wordt nu een echt risico voor wat de
EU al heeft bereikt en dat zal ook het
Europese leiderschap verder verzwakken.
Hollande speelt met vuur en zal onder
zware druk komen van zijn partners in de
EU die al bij herhaling waarschuwden!
Heel slecht voor de verhoudingen ook in de
EU! De eerste maanden van 2013 worden
de meest kritische..
Salarissen op de rem, arbeidsmarkt nog op
slot en koopkrachtverlies van 1%. Bouw
valt terug: van 360.000 nieuwe projecten
naar 300.000; OG-krediet valt 25% terug.
De regering komt tussen twee vuren te
zitten: het totale linkse kamp valt uiteen
(PC en Front de Gauche vallen af, Groen
flappert ook) én de businesssectoren laten
ook , ontmoedigd, los. Isolement en
immobiliteit dreigen voor Hollande en zijn
ploeg. Geen vrolijk vooruitzicht..
Zie wat de Duitse pers en politiek hier al
over liet horen en zien.. Die Bildzeitung
schreef: “Wordt Frankrijk het nieuwe
Griekenland? “ En de FDP-er Frank
Schäffler zei dat Hollande nog niets er van
had
gebakken
wat
economische
hervormingen betreft.. Een adviseur van
Schäubele schreef ook al dat “Frankrijk
binnen twee jaar dé zieke man van Europa
zal zijn”. En de zeer serieuze Frankfurter
Zeitung schreef een lang artikel waarin
stond dat Frankrijk bezig was zichzelf te
ruïneren en zich onvoldoende inspande om
een ramp te voorkomen in Europa.. Zelfs
de socialistische vrienden in Duitsland zijn
luidkeels aan het waarschuwen. Zowel

FRANKRIJK NU IN DE VUURLINIE
Zo noemt de econoom Bavarez zijn land vor
2013. Het zit wat hem betreft ook in de
Europese
vuurlinie
want
het
gaat
waarschijnlijk een zeer negatieve factor
worden voor het Europese herstel: een van
de twee supermotoren stottert immers in
2013 in Parijs!
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Sigmar Gabriël van de SPD als ex-kanzelier
Schröder zijn regelmatig waarschuwend te
horen in de pers. Met name het openlijke
wantrouwen van een Hollande waar het gaat
om de ondernemingen is in Duitsland iets wat
niemand snapt… een enquête in Duitsland
liet zien dat maar 29% van de Duitsers het
franse model prefereerden…
Frankrijk is nog een belangrijke economische
motor in Europa, zeker. Maar waar die heen
reist dat snapt niemand in Berlijn en ook niet
in Brussel!

in behandeling tussen de Grieken en de
Ieren.. Maar de buitenwereld ziet positieve
tekenen.
BELGEN KIJKEN VERSLAGEN NAAR
SPLIT-UP
Alweer een boek over België: Le Bonheur
des Belges geheten. Geschreven door een
franse ex-Belg. Zijn inswinger: “De Belgen
zijn eerlijke, aardige harde werkers en
kijken met hun armen gekruist naar de
vernietiging van hun land”…Waar iedereen
van houdt denken ze. Maar de Vlamingen
hebben hun politieke project dat Bart de
Wever aanjaagt en de Wallons hebben
niets.. De auteur somt alle goeds op van
België, beschrijft en betreurt de fanate
Vlamingen en ziet vooralsnog geen
tegengif… Zelfs niet in het zo trouwe
koningshuis. Dus nog eentje die de split-up
onvermijdelijk acht…

DE
SPLITSING
IN
DE
FRANSE
AGRARISCHE SECTOR
De omzetten in de granensector exploderen:
men had prima oogsten met hoge kwaliteit en
de wereldvraag steeg. De veeteeltsector
bleef fors achter: zelfs met een factor drie!
Want de stijgende graanprijs verhoogde voor
hun de kosten en de prijzen van het vlees
stagneerden.. Een tang-situatie. Daarbij komt
dat de subsidiëring vanuit de EU sterk
verminderde. Ook al steeg de productiviteit
sinds 1960 met een factor drie in 2012…
Maar dat is nog niet genoeg.

CAMERON MOET OPPASSEN MET DE
EU
De publieke opinie in het UK is ferm antiEuropa en Cameron speelt daar mee… En
chanteert Brussel er zelfs mee! En dat op
het moment dat de EU de liberale idee van
de angelsaxen net omarmt! Uitstappen
betekent op korte termijn 13 miljard minder
afdragen aan Brussel natuurlijk en de City
zou minder regeltjes opgelegd krijgen en
de engelse landbouw zou goedkoper
worden… Maar op lange termijn is er het
feit van een export naar de EU van 50%
van het totaal en dat is andere koek. De
eurosceptici willen en vrijhandelszone
zoals men heeft met Noorwegen en weer
anderen kijken naar de relatie EUZwitserland als model. Dus moet Cameron
olie op de golven doen en de realiteit meer
benadrukken.. Zegt ook The Economist.
Want een totaal geïsoleerd UK zal tot
marginalisatie leiden, zeker als de EU weer
wat zou opkrabbelen!
De werkelijkheid zal ook hier de politieke
drift moeten temmen.

IERLAND EN SPANJE KRABBELEN OP
Renault gaat uitbreiden in Spanje na intensief
overleg met de vakbonden aldaar. Zo’n 1300
banen erbij en zij volgen daar Ford dat zijn
fabriek in Gent verhuisde naar Spanje. En
ook PSA blijft er nu op sterkte. Maar het komt
vooral door de soepelere arbeidsvoorwaarden: een andere arbeidsorganisatie,
lagere salarissen, (forse stijging van de
productiviteit van bijna 10% en verlaging van
de uurkosten met 8%.
De hele export van het land steeg met 17%
intussen en er zijn ook andere investeerders
geïnteresseerd om terug te komen hier..
Ook Ierland doet zijn best maar is er nog niet
en verhoogt nog belastingen en verlaagt nog
uitgaven…
Maar
houdt
zijn
bedrijvenbelasting op 12,5%! Dus Apple,
Ebay en BSkyB blijven er investeren..
Gevolg: rem op de stijgende WW, herstart
van de consumptie en de export. Maar er is
ook onrust over enkele verhogingen te
melden met name voor de OG-tax daar. En
men is niks tevreden over het grote verschil

GRIEKSE EILANDEN TE KOOP.
Ze zijn nu echt te koop: 47 van de 6000
eilanden. Duur van het contract: 30 à 90
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jaar, prijzen: 3 à 45 miljoen en oppervlak: 5 à
300 hectaren. Ze liggen overal verspreid over
de archipel en het grapje van Merkel is dus
werkelijkheid geworden. De affaire ligt erg
gevoelig hier en bent u het van plan dan
schaf ook maar enkele lijfwachten aan…

maar dat is al lang vergeten. The Cold War
is back!
DE ORTHODOXEN ZIJN BLING-BLING
Ze zijn de pijlers van het nationalisme en
een symbool voor de identiteit. Alle
erfgenaam van een twijfelachtige positie uit
de tijden van de communistische
dictatoren.. En ze zijn met z’n 250 miljoen
gelovigen in de wereld waarvan 50% in de
ex-URSS. In Rusland zijn ze 70% van de
bevolking, in Roemenië 80%, in Servië
90% en bij de Grieken komen we nog op
90%! Ze zijn weer op hun top en bouwen
vele kerken en hun oude ruzie tussen de
patriarchen van Rusland en Constantinopel
is er ook nog..
Kirill de patriarch van Roemenië is rijk en
rijdt in grote auto’s én hij was vroeger lid
van de geheime dienst! Die van Servië,
Irinée verbergt met moeite dat hij erg voor
Milosovic was. Maar die van Bosnië, Vasili,
maakt het zo bont dat zelfs die van Servië
afstand van hem nam: hij steunt openlijk
Mladic in zijn proces in Den Haag... Zelfs
de gelovigen namen afstand van zijn
fratsen. Deze Kerk is toe aan veel
pensioneringen en een grote schoonmaak..
In Roemenië zijn 13 van de 15
synodeleden ex-geheime dienst agenten:
zo verkregen zij ook hun toppositie in de
kerk! Daar woedt nu een interne strijd voor
opvolging van de overleden Maxime waarin
ook de premier zich mengt. De jonge
kandidaat Nikolaï noemt men wel de
“orthodoxe taliban”. Hij is fel gekant tegen
homo’s, draagmoeders en tegen de
vergaande Madonnaverering; maar hij
heeft
geen
besmet
communistisch
verleden. Hij wordt gefinancierd door een
rijke man Guergov en hij wordt ook door de
patriarch van Moskou, Kirill, gesteund. De
laatste draagt een Brueget horloge van
30.000 euro en de eerste deelt die hobby
met zijn Rolex-exemplaar. Hij is dan ook de
kandidaat van de nieuwe rijken van Sofia
die net als hem in Audi’s A6 rijden. Hij liet
de kerk van de Heilige Marina van binnen
oppimpen en die lijkt nu op een luxe
balzaal.. Experts wijzen op de krachtige
hand van Moskou in deze ontwikkelingen:

Terug naar inhoud
OOST-EUROPA
DE NIEUWE KOUDE OORLOG
De VS en Rusland hebben met hun
onenigheden de handen vol en dus weinig tijd
om zich om de echte ellende in de wereld te
bekommeren.
Alsof er op het grote
schaakbord niets zou zijn veranderd sinds de
50-er jaren van de vorige eeuw! Nu is er weer
de kwestie Magnitski: een jonge Russische
advocaat die in de VS werkte voor het Britse
Hermitage Capital , stierf in een Russische
gevangenis. Zonder medische hulp en hij
werd nog geslagen vlak voor zijn dood.. Hij
ontdekte een giga-fraude bij de Russische
politiebobo’s van wel 5,4 miljard roebels (130
miljard euro). Alle om hem heen werden
bedreigd en niemand durft echt te spreken: te
gevaarlijk! Zijn beulen zijn bevorderd
intussen. De Amerikanen trokken al de visa in
van 60 hoge russen in 2011 en even later
werden de visa ingetrokken van hoge
Amerikanen die betrokken waren bij
Guantanamo, Bagram (Afgh.) en Abou
Ghraib (Irak).. . In de VS werkt men nu aan
de Magnitski Act een wet die beoogt alle
russen die tegen de rechten van de mens
zondigden met sancties te treffen.. Poetin
schijnt weer razend te zijn. Én liet dus
daarom die wet aannemen tegen adoptie van
Russische kids door Amerikanen! En het
Kremlin werkt ook aan een zwarte lijst van
Amerikanen die Rusland niet meer in mogen..
Die wet heet Dima Lakolov naar een
Russisch adoptief kind dat in een auto door
de hete zon omkwam: de Amerikaanse vader
vergat haar en.. werd vrijgesproken.
Je schrikt van het nivo van deze hoge pesterij
en kunt je niet goed voorstellen dat het hier
gaat om Poetin versus Obama! Zij spraken
na hun verkiezing af om voorzichtiger te zijn
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daar is het morele failliet van de orthodoxie te
vinden en daar camoufleert men het echec
met de bouw van vele kerken.. Zoals ook de
opgepimpte kerk die Poetin in Parijs wil laten
bouwen, maar daar schaamt men zich voor
dit “gedrocht”. Tot grote boosheid van Poetin
die nu zijn kans schoon zag en Depardieu het
Russische paspoort aanbood.. Het is een
compleet gekkenhuis in de orthodoxie
geworden: een opgepimpt monument van het
verval van een gecorrumpeerde kerk..
HERRIJZENIS VAN GDANKSE WERVEN
Lech Walensa maakte ze wereldberoemd in
de poolse crisis met zijn Solidarnosc, maar
het verbreken van de banden met Moskou
betekende praktisch de ondergang van de
werven. Want ze leefden van Russische
orders. Maar de diepe haven maakte Gdansk
wel tot important logistieke containerhaven
voor Oost-Europa. En Polen groeit nog met
2,2% in 2013.. In de oude hangars is er nu
echter steeds meer activiteit terug gekomen
nadat een onderzoek de richting wees.
Logistiek, energie en uitbesteding waren de
toverwoorden en nu zijn er dozijnen kleine
start-ups aan de slag in de oude gebouwen.
Ook is er nu een eerste containeroverslag
installatie van de gigant Maersk die hierheen
komt
met
containers
van
Sjanghai.
Concurrentie voor Hamburg en Rotterdam
natuurlijk. Ook is er schaliegas gevonden in
de regio en er komt een eerste moderne
kerncentrale te staan. En Polen wil snel af
van de te grote energieafhankelijkheid van
het gevreesde Rusland… Door dit alles zit nu
hier de WW onder de 5%! Gdansk herrijst na
de moeilijke periode die begon met de
politieke manoeuvre in 1980…

geruchten.. Als men in het noorden het
enorme verschil in welvaart te weten komt,
zal de pleuris uitbreken in dit arme land
met veel honger en kou. Zal het zuiden het
initiatief nemen? Dat is bijna ondenkbaar:
en het zou een enorm probleem krijgen
waarbij de Duitse hereniging nog maar een
grapje is. Men is er in het zuiden dus zeer
bevreesd voor! Men bereidt zich er dan ook
niet op voor: enkel wel op de te nemen
veiligheidmaatregelen als het regiem ineen
zou storten! Hoe noodhulp te geven, hoe
de voorzieningen in stand te houden en
hoe het nucleaire arsenaal te beveiligen..
Maar hoe op langere termijn het
uitgemergelde land te helpen met zijn
totaal andere bevolking uit een andere
wereld is een grote vraag voor iedereen…
Men heeft hier geen computers, nog een
ouderwetse medische aanpak uit het
Rusland van lang geleden en men weet
enkel met ouderwetse wapens te
vechten… China heeft dus hier de sleutel,
maar ook daar weet men zich geen raad
met dit “Somalië in het hart van NO-Azië.”
Men wil dus “afzijdig blijven” maar
anderzijds ook niet het rijke zuiden zijn
gang laten gaan. Er ligt dus een enorme
tijdbom in Pyongyang en als die afgaat zal
dat een enorme schok opleveren. In het
noorden van Korea natuurlijk , maar nog
veel erger in China, Z-Korea en bij alle
buren.. En om dit achterlijke land daarna
“op te bouwen” zal heel veel tijd vergen en
een enorme inspanning! Dus een
bevrijding van N-Korea zal het grootste
trauma van eeuwen opleveren in deze
regio en dat zal bijna een eeuw (= drie
generaties) vergen om te genezen.

OOST-AZIË
KAN NOORD-KOREA VERANDEREN?
Regelmatig komt deze vraag naar boven n na
de laatste machtswisseling. En het kan
natuurlijk maar is nog erg onwaarschijnlijk
zeggen experts. Al komt er steeds meer
informatie over de werkelijkheid dit gesloten
land binnen, ook over de enorme
welvaartsverschillen noord-zuid.. Er zijn daar
ook 1 miljoen mobieltjes nu, men reist meer
er worden goederen geruild en er zijn veel

ZUID-AZIË
ONRUSTIG INDIA
India heette vroeger in het Frans “Les
Indes” dus meervoud. En dat werd Inde
toen de afscheiding van het islamitische
Pakistan plaats vond in 1947. Nehru en de
zijnen namen de naam over van de
Engelsen na de afscheiding; de leider van
Pakistan wilde hem niet.. Het land heette in
de nu dode taal der brahmanen het
Sanskriet, Bharat wat de naam is van het
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originele volk. Net als de franken de naam
gaven aan Frankrijk. Nog steeds willen er
politici terug naar de oude naam ook omdat
de naam India komt van de Perzische
overheersers die dat deden omdat er de rivier
de Indus liep. Die heette bij het volk Sindu en
daar komt dus ook de naam hindoe vandaan.
En de Engelsen die de bevolking “modern”
registreerden moesten ook een duidelijke
godsdienst weten bij hun administratieve
werk. Ze namen “gewoon” hindoe toen maar
aan voor de rubriek “religion” terwijl het
hidoeisme eigenlijk geen godsdienst is..
Er zijn nu nog maar weinig mensen die iets
snappen van dit complexe land: pas in de 19e
eeuw drong bij ons iets door van de
gigantische complexheid en diversiteit van dit
immense land.
Daarom ook is voor ons “kaste” een
onderscheid dat “hoog en laag” en “rijk en
arm” aangeeft. Wat niet waar is: het gaat hier
om de graad van “onzuiverheid”. Het
grappige is dus dat iemand van een (hoge
kaste” dus voor de Indiër heel “zuiver” is en…
daarom ook geen werk mag doen waarbij hij
die zuiverheid verliest! Dus zijn er zelfs
mensen uit hoge kasten arm omdat ze
sommige werkzaamheden niet mogen
doen… Een “traditionele Indiër” wordt
bijvoorbeeld “onzuiver” als zijn vader sterft
omdat hij dan in aanraking komt met “de
dood”. Met veel rituelen die veel tijd kosten
kan hij dan deze onzuiverheid “weg wassen”.
Het is niet meer dan een voorbeeldje dat
aangeeft dat wij zeer verkeerde dingen
begrijpen van dit land dat wel nog zeer sterk
wordt bepaald door zeer oude sociale
gewoonten die vaak al drieduizend jaar oud
zijn. En die veel vooruitgang blokkeren ook.
Achterlijk land zou Wilders dus hier ook
zeggen… waarbij het enige waarin hij gelijk
heeft is, dat ook hier beszetters en kolonialen
heel lang dit land lieten doorslapen en niks
veranderden.
En
zeker
niet
meer
moderniseerden dan voor hun nodig was…
In dit land is het nu ook zeer onrustig door de
grote corruptie en de seksuele uitspattingen.
Wat er nu “uitgetild” wordt door ons als een
echte karikatuur. Dus het enorme mozaïek
dat India is in volken, talen en religies is
slechts voor enkele specialisten een beetje

doorzichtig…. Nu dit land politiek en
economisch gewoon door zijn plek in de
wereldeconomie en door zijn snelle
bevolkingsgroei steeds meer “zichtbaar”
zal worden, wordt het tijd er meer van te
weten en te snappen. Dus het
verontwaardigd gillen bij elke afwijking in
gedrag van onze levenswijze moeten we
even oppassen: anders bouwen wij op een
achterlijke wijze aan de “relaties” met een
land en cultuur waar we (weer?) geen bal
van snappen. Dat oude koloniale trekje ,
die arrogantie moeten we wat gaan
loslaten: wat gemakkelijker wordt nu we
een economisch ander toonladdertje
krijgen..

Terug naar inhoud
NOORD-AMERIKA
HILLARY CLINTON FOR PRESIDENT
Dat zou ook iets voor Segolene Royal
kunnen zijn… net als je (ex)-man ook
president van het land worden. Hillary lijkt
echt Obama te willen opvolgen: na de
eerste zwarte president nu de eerste vrouw
als president. En ook het eerste echtpaar
dat beide president was…Eigenlijk een eer
voor de VS dat dit aan zijn liberale en
moderne reputatie verplicht is. Al moet je
daar met de huidige republikeinen
voorzichtig mee zijn. Hillary kapte met haar
4 jaar Secretary of State-zijn na haar 112
landen die ze bezocht, 395 dagen van
officiële bezoeken en 86 dagen in een
vliegtuig zitten; een ware marathon. En ze
gaat haar land verder dienen zegt de 65jarige die een score van 70% haalt in haar
land. Joe Biden haalt dat op geen stukken
na en zelfs 20% van de republikeinen zou
op haar stemmen meten de experts.
Democraten zijn er veel te vinden onder
jongere vrouwen en nu zal dat met Hillary
nog verder toenemen. De tegenstanders
doen al hun best haar te beschadigen
zoals met die aanval op de ambassade in
Benghazi met een dode ambassadeur.
Maar ze konden enkel Suzan Rice
tegenhouden als opvolgster… Zij is haar
echec in de campagne 2008 niet vergeten
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en ook niet haar afgang met die
ziektekostenverzekering. Ze is eigenlijk na 20
jaar in de wereldschijnwerpers echt aan de
beurt…

om te studeren… en komen nu in de
problemen. Studieschulden liggen nu al in
dezelfde
orde
als
schulden
op
creditcards… En nu de WW 8% blijft zijn er
veel die omdat ze geen baan vinden hun
schuld niet meer betalen kunnen. Een
student
van
een
prestigieuze
businessschool start zijn job met een
schuld van 62000 dollar! Harvard kost per
jaar 28000 dollar schoolgeld en daarbij
komen nog huur en ziektekostenverzekering… Wie leent deze sommen?
Wel wederom de federale staat voor wel
90%! Men vraagt tot 57000 dollar geen
enkele zekerheid.. en iedereen krijgt geld
voor elke studie. Die steeds vaker
nauwelijks banen of lage salarissen
opleveren. De situatie wordt steeds
nijpender in de VS en is al veel erger dan
hij kan worden in Europa waar ook steeds
meer studenten hun studie moeten
financieren.. Engeland spant hier de kroon
maar ook in andere landen loopt het uit de
hand. De tijd van de hoge studies en de
hoge salarissen voor vele overheidsbanen
lijkt voorbij.. Maar het systeem drupt nog
na…

VROEGERE BELASTINGTARIEVEN IN DE
VS
In de VS houdt men niks van hoge
belastingen, zelfs nu in Frankrijk is er steeds
meer gedonder over hetzelfde. Maar pas op:
in de 40-er jaren was het hoogste tarief
inkomstenbelasting wel 80% (!) en het
laagste 20%. Nu is dat 40% resp. 15%... Dat
was een cadeautje van George Bush…
Roosevelt flikte het om een toptarief van 91%
te heffen in 1941 voor hen die meer dan
200.000 dollar incasseerden (is nu ca 1
miljoen). Dus er is nog hoop voor Obama die
nu weer stuk liep op de onwil van de repu’s…
Maar het blijft link te hoog te gaan: zeker in
de VS en nu ook in Frankrijk.
SOCIALE OORLOG BIJ WALMART
Eindelijk lukte het aan het eigen personeel
van de gigant Walmart om met hun club
geheten “OUR Walmart” en de andere
“Organisation United for Respect” een sterke
voet tussen de directiedeuren te krijgen. Men
wil voltijdbanen, goede werkplannen en ook
betere salarissen. Regelmatig komen er nu
zo’n 4000 werknemers bijeen in een van de
4600 winkels om te manifesteren. Bij deze
grootste werkgever in de VS met 1,4 miljoen
personeelsleden! Maar vooralsnog ging de
directie
naar
de
rechter
om
elke
“ordeverstoring” op voorhand te kunnen
verbieden..
En nu is het tussen OUR
Walmart en de bobo’s écht open oorlog
geworden.. En in de VS gaat dat er ook hard
aan toe.

GUANTANAMO
Stil maar, Obama lijkt door te gaan met de
opruiming. Hij krijgt een tweede kans en
ook hier..

Terug naar inhoud
LATIJNS AMERIKA
ALLEMAAL NAAR BRAZILIË
Zo’n 200 miljoen inwoners.. (VS: 315
miljoen) , gem. leeftijd 29,6 jaar en 4%
groei in 2013. Vele mooie dingen: rijk aan
suikerriet,
soja,
cacao,
maïs
en
sinasappels. Ook aan ijzer, aluminium,
goud en veel gas en olie.
Hei s na Rusland no. 2 van de BRIClanden. Nu is het bnp/inwoner daar al 2520
dollar: Frankrijk zit op 2800 (!) en Duitsland
op 3600 (VS: 15.000 en China: 7000). Veel
is te danken aan Lula (2002 -2011) die de
middenklasse verhief die nu al opliep tot
113 miljoen personen. En die ook de

STUDENTEN MET MEGA-SCHULDEN
De totale studieschuld van Amerikaanse (ex)studenten beloopt 1000 miljard dollar nu. Al
20% van de gezinnen daar moeten een
studieschuld terug betalen, 40% heeft een
student tot last die op krediet studeert en de
gemiddelde schuld per student is nu ca
27.000 dollar. Deze situatie lijkt een beetje op
de ellendige subprimecrisis intussen: teveel
mensen met een laag inkomen leenden geld
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armen niet weinig steunde met 80 dollar per
maand. En dan ook nog zijn OG-beleid: een
steunprogramma om de middenklasse tot
huiseigenaar te maken. En het is sterk
selfsupporting: en maar voor 20% afhankelijk
van het buitenland (import en export). Ook
Dilma won het vertrouwen van de
investeerders die in een jaar ca 64 miljard
inbrachten. Vooral China en de VS (beide ca
14%) , 15% door Duitsland en Italië met 6%.
Maar ook hier maken de diverse deellanden
ruzie en verwijten elkaar fiscale dumping! En
de corruptie bloeit hier ook.
Dilma steunt de investeringen en let op de
transfer van kennis daarbij. Er is een groot
optimisme in het land dat in 2014 de
wereldkampioenschappen voetbal ontvangt
en dat in 2016 de OS wil.. En waarom niet
ook de Wereldtentoonstelling in 2020?
Brazilië is in veel opzichten het tegendeel van
het “oude” Europa…
Maar economen zien ook hier gevaren en
voorspellen een lage groei van 1% in 2013!
Omdat de investeringen zullen bliven steken
bij 20% van het BNP; zelfs Chili en Colombia
zitten hoger… En de inflatie blijft op 5%
staan. De interne consumptie die sterk werd
gestimuleerd heeft niet bewerkstelligd dat er
meer gelijkheid van inkomen kwam: 1% van
de bevolking incasseert 45% van de welvaart
en 11 miljoen inwoners wonen niks
fatsoenlijk. En de export van grondstoffen
voornamelijk naar China is nu ook getroffen
door de stagnatie daar! De politiek van Dilma
hiertegen is niet heel duidelijk en blijft zeer
neo-peronistisch met zijn subsidies. En het
70 miljard investeringspakket wat vooral op
de
infrastructuur
is
gericht,
is
er
“staatsachtig”. Tenslotte beginnen nu ook de
vele protectionistische maatregelen het land
op te breken. De middenklasse van 105
miljoen mensen gat het nu ook moeilijk
krijgen ondanks de enorme bevolkingsdynamiek en de gigantische resources en
een staatsschuld van maar 35% van het BNP
en een jackpot van buitenlandse reserves
van 380 miljard. Men zal ook hier nu moeten
hervormen met name in de grote
bureaucratie en de te grote corruptie. Brazilië
heeft het probleem dat ook alle andere
landen in zijn categorie hebben: men heeft

geweldige voordelen in de breedte maar..
moet nu ook fors hervormen! Dus Dilma
wacht een lastig rondje hervormen nu met
name door meer ruimte te geven aan privéinvesteringen. En door meer ruimte te
geven in Mercosur haar handelsverdrag
met de buren…
BOLIVIË WIL OOK WEER AAN ZEE..
Peru en Chili liggen tussen de zee en
Bolivia dat dit zeer betreurt. Voor de oorlog
van 1880 lag het wel aan de zee en het
zou graag weer de geneugten van de
visserij en ook de nu gevonden
gas/olievoorraden willen genieten.. De
wens tot nieuwe zeetoegang staat zelfs in
hun Grondwet! Ze studeren op een tunnel
of een corridor want Peru lijkt wel wat te
willen. Maar Chili is tegen… want de
landen hebben ruzie over de maritieme
grenzen en vechten voor het Internationale
Hof daarover. Morales heeft nu zelfs Sean
Penn ingeschakeld bij de viering van “de
Dag van de Zee”. Het land heeft dus zeer
spijt dat het na die oorlog 400 km zeekust
cedeerde aan Chili…
EENS NA 30 JAAR RUZIE
Ze liggen tegenover elkaar gescheiden
door Costa Rica en Panama en de
Antilliaanse Zee. En over wie en wat met
die zee ging het 30 jaar lang. In de jaren
80-tig verwierpen de sandinisten in
Nicaragua het oude verdrag uit 1928 met
Colombia. Men had te weinig zeerechten
vond men, dus ging men naar het
Internationale Gerechtshof en dat maalt
niet zeer snel. Maar nu is het gelukt: ze
hebben beide hun eigen maritieme zone
voor hun kusten en de herrie over eilandjes
is nu ook over. Ze zijn toegewezen nu.. Zo
kan het dus ook!

Terug naar inhoud
OCEANIË
AUSTRALIË BRANDDE
Australië brandde, doden en gewonden en
vele zonder huizen. Net als elders zie de
VS maar ook de Siberische steppen, is
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soms de droogte zo enorm dat geen
brandweer nog iets tegen de branden die
loeien in de felle winden, kan ondernemen.
Een van de redenen dat verzekeringspremies
stijgen; het aantal natuurrampen neemt snel
toe en dat zien ook wij in de premies
reflecteren.

MAGHREB-NABIJE OOSTEN
DE VERGISSINGEN VAN ERDOGAN
Morsi trad flitsend op in de Palestijnse crisis
en lijkt in een klap “het Turkse model” minder
aantrekkelijk te hebben gemaakt voor de
zoekende islamlanden. Erdogan werd
bedreigd door Assad en moet zijn
Natovrienden (!) om hulp vragen met hun
patriots. Duitsland en Nederland doen daar
nu hun werk om Erdogan te helpen dat ook al
ruzie kreeg met zijn vroegere vrienden in Tel
Aviv! De nieuwe Syrische oppositie is nu ook
al vertrokken naar Cairo terwijl Turkije een
steeds groter probleem krijgt met de vele
Syrische vluchtelingen op haar gebied en ook
met de onrustige koerden… Die door Assad
lekker tegen Istanboel worden opgezet en dat
geeft reuring in de Turkse PKK. Ook moet
Erdogan nu erg oppassen dat hij de
teruggedrukte rol van zijn militairen niet weer
moet wijzigen nu er militaire druk op het land
is ontstaan. Er is ook een meerderheid van
70% in Turkije die mordicus tegen een actie
van hun land in Syrië is. Wat Erdogan ook
aardig verlamt. En de nieuwe vriendschap
met Hamas van de kant van de turken heeft
Ankara vervreemdt van Israël.
Al met al is de rol van Turkije als “sterk land”
in de zoekende en chaotische wereld van het
MO snel slijtend; Erdogan overspeelde zijn
hand en wist ook niet goed om te gaan met
de Arabische revoluties. En zag niet de snelle
coup van Morsi die de oude rol van Egypte in
het MO terug pakte… Erdogan zit nu tussen
diverse islamitische vuren en zowel met Iran
als met Egypte is het nu in concurrentie
geraakt om een leidersrol in het MO! Erdogan
verloor ook intern veel punten…

Een ex-soldaat van het Israëlische leger,
Tsahal genoemd, richtte een vereniging op
die protesteert tegen de wijze waarop de
Palestijnen worden behandeld in de
bezette gebieden. Onder het mom van
“veiligheid voor de kolonisten”. Deze groep
met 900 leden organiseert jaarlijks 200
conferenties en 200 wandelingen in
Hebron. Ze starten nu een tweede
parcours rond Ramallah. A;l 10.000
personen per jaar wandelen mee. Zowel
Israëli’s als buitenlanders en ook
toekomstige
soldaten.
Sinds
het
vredesproces plat ligt is het optreden van
Tsahal wreder geworden… De bewoners in
de bezette gebieden zijn ook geen enkele
prioriteit meer: dat zijn nu Iran, Syrië,
Hezbollah en Hamas. En sinds de muur
zijn er geen terroristische aanvallen meer ,
dus hier ook minder soldaten nodig
waardoor het beveiligen ook weinig
mankracht kost. Veel Israëli’s denken ook
negatief over betere verhoudingen na de
teleurstelling ná het vrijgeven van Gaza..
Maar ook is de sfeer in het leger veranderd
sinds daar meer en meer soldaten in zitten
die uit Rusland, Ethiopië, Irak en NoordAfrika komen. Zij zijn harder tegen de
Palestijnen… En veel dienst-plichtigen uit
de middenklasse trachten de drie jaar in
het leger te ontwijken via medische
attesten..
Daardoor wordt het aantal
gematigde soldaten snel minder. Ook
speelt een rol de hoogstaande plek van het
leger in de opinie’s van de fanatieke joden:
het aantal overtredingen van de militaire
tucht neemt dan ook toe. De religieuzen
krijgen steeds meer greep op het leger: nu
is er al 1 op de 4 soldaten religieus en er
zijn eenheden waar 6 van de 8 hoge
officieren dat zijn. Zij dragen in dienst ook
hun kippa.
Vele vragen zich dan ook af wie de
soldaten zullen volgen op de dag dat er
weer kolonisten zouden moeten worden
uitgezet op bevel van de politiek? Luistert
men dan naar de rabbi’s of naar de
legerleiding, is de vraag. Want de
Westbank is het Heilige Land…

TSAHAL: HELM OF KIPPA?

WIE FINANCIERT DE KOLONISTEN?

Terug naar inhoud
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De kolonisten zamelen geld in bij de
christenen in de hele wereld: in de VS maar
ook steeds meer in Europa (waaronder zeker
ook in Nederland). Er zijn ook al reisbureaus
gespecialiseerd in pelgrimages en dan
bezoeken de toeristen ook de kolonisten op
de Westbank.
En dat leverde hen al
duizenden donateurs op, en, ca 2 miljoen
dollars. Maar de staat Israël is veruit de
grootste geldgever natuurlijk. Hier wordt 60%
van de investeringen door de regering
betaalt: in andere gebieden is dat maar 29%!
De laatste jaren is de bijdrage nog hoger en
krijgen ook de Israëli’s die hierheen gaan.
belastingfaciliteiten. Bij protesten in Israël
tegen de hoge kosten van levensonderhoud
zijn er al vaker protesten geuit tegen de hoge
budgetten van de staat voor Cisjordanië…
Maar de regering beweert dat het maximaal
250 miljoen dollar zou zijn… Erg
ongeloofwaardig voor experts. Zelfs de
verkoopprijs
van
met
zonnecellen
geproduceerde
stroom
die
aan
de
elektriciteitsmaatschappij
wordt
terug
verkocht is hier met 0,40 dollar per KWH
hoger dan elders (0,33 dollar/KWH).
Hier bestaat ook het Israël Land Fund dat wil
dat elke jood ter wereld een stukje land in
Jeruzalem zal bezitten. Deze organisatie
koopt via Arabische stromannen land van de
Palestijnen hier (tegen een commissie van
7% voor de stroman). De laatste is nodig
anders verkoopt er geen enkele Palestijn zijn
land aan joden: dat kost hem zijn leven… Zo
werden al 40 huizen aangekocht en verkocht
aan joden in de wereld. De leider van de
organisatie ene Arieh King erkent nauw
samen te werken met de joodse Amerikaan
Irving Moskowicz, multi-miljonair (85 jaar) die
er voor ijvert dat heel Jeruzalem weer joods
bezit wordt. Hij kocht ook Hetel Sheperd dat
eigendom was van de grootmufti van
Jeruzalem die samenwerkte met Hitler in
WOII.. De NY-Times schreef dat al 200
miljoen dollar werd gestort voor de koloniën
door Amerikanen sinds 2000. Waarvan
huizen werden gekocht, maar ook honden,
kogelvrije vesten en gepantserde auto’s..
Maar zoals bekend: de Amerikaanse regering
is tegen de kolonisatie die Tel Aviv hier
nastreeft..

DE INERTIE VAN ALGERIJE
Allereerst een kleine economische foto van
dit grootste land van de Maghreb:
-groei nu 2,5% (ondanks de olie!)
-BNP 197 miljard (Marokko 99 en Tunesië
45)
-BNP/inwoner 5500 dollar (Marokko 4300 !
en Tunesië 3100).
-buitenlandse investeringen 46 miljard
(Marokko 31 en Tunesië 22).
Recente politieke feiten:
-Bouteflika 75 jaar reorganiseerde zijn
omgeving niet; ondanks zijn belofte.
-van
het
door
Chirac
gewenste
Vriendschapsverdrag kwam weinig terecht
de zaak lijkt vast te zitten
-de nieuw benoemde eerste minister
benoemde opnieuw 70-tig jarige ministers..
-de recente lokale verkiezingen verschoven
nauwelijks iets en er is geen opvolger voor
B. zichtbaar.
-iedereen wacht op wat beweging in dit
politiek zo inerte land.
Dit plaatje spoort nauwelijks met de
werkelijke potenties van dit olie/gasland…
De Maghreb ondervindt als geheel een
stevige blokkering van de achterblijver
Algerije.
Hollande ging er in december 2012 op
visite en dat was weer spannend. De
historie van 135 jaar kolonisatie die
eindigde met een smerige oorlog trekt nu
nog diepe sporen na zelfs 50 jaar. Dus was
de speech van Hollande voor het
Algerijnse parlement uiterst glibberig werk.
Hollande koos voor een positieve
benadering dus typeerde de koloniale tijd
als een vooral “foute periode” en noemde
ook de behandeling van de Algerijnse
communisten een nare uitglijder. Want u
moet weten dat de opstand daar tegen de
fransen vooral ook een communistische
motor had. De russen, (we zijn in de Koude
Oorlog dan), speelden op de achtergrond
een grote rol in de dekolonisatie alsook de
Amerikanen. Frankrijk werd bij de
conferentie van Bandoeng gedwongen

26

door Soekarno (net bevrijd!) en samen met
de Amerikanen om als koloniaal land op te
geven! De VS steunden in die dagen dan ook
de radicalere moslims: immers, zij waren een
religieuze tegenkracht tegen de goddeloze
communisten!
De rechtse oppositie in Frankrijk nam
Hollande uiteraard de maat en betreurde het
dat hij “vergat” om ook de goede kanten van
de koloniale periode te noemen… Het FN
sprak zelfs van “ een volgende beschadiging
van het franse imago in het buitenland”…

Maar de koning heeft nog veel macht.
Deze premier van de Partij voor
gerechtigheid en ontwikkeling laat het uit
zijn hoofd de positie van de koning te
belagen: hij werkt in stilte en onderhoudt
zijn relaties met zijn kiezers zorgvuldig.
Helaas is er van zijn beloftes om de
corruptie en de economische crisis aan te
pakken nog weinig gezien. Ook aan het
beloofde statuut voor de berbers is nog niet
hard gewerkt…De mislukte oogst en het
terugvallen van de uit het buitenland
komende geldstroom (emigranten) spelen
ook nog een negatieve rol nu.
In 2016 moet de nieuwe Grondwet klaar
liggen maar so far is er enkel wat
veranderd aan de bevoegdheden van de
premier, de regering en de koning en aan
het benoemingsrecht. De partij, een
islampartij, kreeg in 2011 de meeste
stemmen en is nu de grote stille
stabilisator. Maar nu zal er in 2013
voortgang moeten worden gemaakt terwijl
onder geen beding het imago van Marokko
in het buitenland mag worden geschaad..
De koning is teruggetrokken lijkt het met hij
beschikt
over
machtige
raadgevers
waaronder de nieuwe Fouad Ali el-Himma
grote vriend van de koning maar was ook
de grote tegenspeler met zijn partij voor
Moderniteit en Authenticiteit. Die sterk
tegen de radicalen was…Maar hij zeer
voorzichtig met de premier en diens
moslimpartij. Toch speelt er zich op
communicatiegebied nu een stille strijd af
tussen beide heren en hun partijen. Het
gaat hier echt over ideologie en ook over
verdere “arabisering”. Het Frans wordt
teruggedrongen en het Arabisch verschijnt
weer in regeringskringen en het wint snel
terrein. Marokko gaat een weg van
moderniteit maar ook conservatisme en
met een versterkte idee van de identiteit.

Bouteflika startte recent een giga-programma
op om zijn land economisch wakker te
schudden: 2,1 miljoen huizen bouwen, 4500
km
autoweg
aanleggen,
2200
km
spoorwegen,
17
stuwdammen,
1100
scholen… dat alles voor 286 miljard dollar
tussen 2010 en 2013! Natuurlijk moet er ook
een moskee komen met een minaret van
liefst 270 meter hoog! De staat is de grote
investeerder maar de private investeerders
ontbreken nog teveel. Omdat de economie
niet echt loskomt leende men recent ook nog
5 miljard van het IMF!
Veel ligt aan de verlammende burocratie en
de omvangrijke corruptie hier. Men heeft het
hierbij over een “franse erfenis”…
In het rapport Doing Business van de
Wereldbank staat Algerije op plek 152 van de
totaal 185 landen op de lijst. Een bedrijf
oprichten neemt hier 25 dagen (Marokko 12
dagen) en een bouwvergunning kost 281
dagen (Marokko 90). En als ondernemer
wordt je hier vaak aangeklaagd en
veroordeeld, het klimaat is nogal hostiel.
De inktvisachtige staat die je overal remmend
tegenkomt hier is een van de grootste
belemmeringen in dit “land dat zo rijk is aan
grondstoffen.
Nu eens zien dus wat de Franse missie
opleverde; want Hollande nam in zijn kielzog
honderden franse zakenlieden mee!
En toen kwamen de bebaarde radicalen en
deden Algiers op zijn grondvesten schudden..

DE KOERDEN VAN SYRIË
Ze wonen in het noorden en noordoosten
van Syrië aan de grens met Turkije en Irak
en (deze minderheid van 10%) zitten nu
dus tussen twee vuren. Assad bevecht hun
(want ze zijn vóór de “rebellen”) en Turken
en koerden dat is water en vuur… Veel

DE PREMIER VAN MAROKKO
Benkirane werd een jaar geleden benoemd
door de koning nadat deze de bevoegdheden
van deze figuur aanzienlijk had uitgebreid.
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van de nu al 60.000 doden zijn koerden, weet
men. Vele willen vluchten voor wat er nog
komt en kamperen dus bij de Turkse grens,
wachtend tot de militairen daar weggaan; en
zij er door kunnen glippen… De PYD, een
Koerdische politieke groepering, had vroeger
een overeenkomst met Assad maar die viel
weg en nu werkt men samen met Nationale
Koerdische Raad die wordt geleid door de
Koerdische leider in Irak. Die wil nu een
opperste Koerdische Raad oprichten als
federatie voor alle Koerdische groeperingen
in de vele landen hier met koerde. De
diaspora is groot en overal ter wereld zijn
koerden te vinden. Zie de recente moord op
drie Koerdische vrouwen in Parijs, waaronder
een die mede-oprichter was van de zo
gevreesde PKK. De PYD tracht nu een soort
van neutraliteit overeind te houden, maar dat
lukt helemaal niet. Assad bevecht hen,
Erdogan vertrouwt hen niet nu en hun
broeders elders weten ook niet wat ze er van
moeten denken. Hun positie is verre van
benijdbaar en steeds gevaarlijker. Na Assad
is er immens veel te regelen in deze regio:
dat riekt naar veel geweld en tranen.

SPIONERENDE “MANNEQUINS”?
U ziet regelmatig nieuwe modepoppen
staan in de winkels met opvallende ogen:
ze lijken rond te kijken… En dat is steeds
vaker het geval en vele van hen luisteren
ook naar wat er in hun omgeving wordt
gezegd. De Italiaanse fabrikant Almax
levert deze poppen nu aan winkels, aan
vliegvelden en ook elders… Om passanten
te bekijken op data van etnische aard en
ook op hun gedrag/uiterlijk. En op wat ze
horen… Zo’n spionerende pop kost ca
4000 euro en kan veel interessant data
opleveren. Want klanten die niets
vermoeden tonen en zeggen “de
waarheid”! Eyesee heten ze en ze hebben
een camera in een oog en een micro in
een oor… en een chip in hun hoofd.
Daarmee en daarin stoppen ze data over
leeftijd, geslacht, etnische afkomst etc. en
komen zo tot “profielen” van de bezoekers.
En zo ontdekken de managers vele nieuwe
zaken over hun clientéle die niets
vermoedt. In veel landen eist de wetgever
dat u waarschuwt voor camera’s etc. maar
dat zegt nog niet precies wat men doet met
de verzamelde observaties… Uiteraard
zegt de fabrikant dat enkel de statistiek
bewaard blijft en niet de basisdata; dus zijn
de gegevens anoniem..
Tja we zijn de klos natuurlijk: elk van onze
geheimen wordt ons ontstolen en straks
moeten we nog met valse baarden, pruiken
en zwijgend winkelen. Zo’n burka is dan
misschien tot niet zo dwaas? .

TRENDS/TECHNOLOGIE
ALZHEIMER EN CELLEN VAN DE FOETUS
Moeder en foetus wisselen via de placenta
cellen uit weet men al langer. Bij 37 van de
59 onderzochte vrouwen bleken in de
hersens foetuscellen aanwezig. En men
ontdekte dat vrouwen met Alzheimer minder
foetuscellen in de hersens hadden dan zij
zonder deze ziekte… Daarom onderzoekt
men nu of deze cellen eventueel vor
“reparaties” zouden kunnen worden ingezet;
dus om Alzheimer te genezen.

DE ELECTRISCHE MERCEDES SPORT
Hij heet de Mercedes SLS AMG ED en het
is een grand-tourisme met elektrische
aandrijving… Met 4 elektromotoren samen
750 pk sterk haalt hij 250 km/uur met
gemak. Zijn twee ton gewicht verhindert
niet dat u in 3,9 seconden op 100 km/uur
bent… Hij is elektrisch wel 400 kilo
zwaarder dan zijn thermische copie… Die
batterij dus weer! U kunt 250 km rijden
voor u weer moet tanken aan het
stopcontact… In juni 2013 komt hij uit en u
moet er 421.000 euro voor neertellen. Er is
al een wachtlijstje…

360 GRADEN ZICHT KAN
Een helm op, een videobril voor uw ogen en
op de helm een camera die 360 graden ziet.
Het project FlyViz ontwikkelt dit systeem
speciaal voor agenten en de brandweer en
militairen natuurlijk: die krijgen zo ogen in hun
rug.. Is dat onwennig? Welnee zeggen de
franse onderzoekers: elke proefpersoon was
er binnen 15 minuten al aan gewend! Dus
pas vanaf nu op voor agenten met helmen
op: ze kijken ook van achteren!
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spieren zijn kleine wondertjes en wegen
2% van de hele vis…. De universiteit van
Washington onderzocht het en nu is het
wachten
op
het
levensgevaarlijke
kunstgebit…

GEEN SPUIT MAAR DE NANOPATCH!
Mark Kenall uit Bribane vond hem uit en hij is
revolutionair… Al zijn er nog die het “een
utopie” durven noemen. Het is een rond
pleistertje dat u met een klein apparaatje van
plastic op uw huid brengt en zo gaat het
vaccin via piepkleine naaldjes door de huid
naar binnen… Een resultaat uit de
nanotechnologie van deze onderzoeker die al
96 patenten op zijn naam heft en die 205
publicaties deed. Hij zegt dat zijn patch ook
nog het voordeel heeft, naast het feit dat
iedereen de “injectie” zelf kan doen, dat hij op
plekken kan worden aangebracht waar veel
anti-immune cellen zijn, zoals op de
onderarm. Zijn doses zijn 100 keer kleiner
dan normaal en je loopt met de patches geen
transportrisico’s (met name niet het
temperatuur risico bij te warm transport). Hij
kreeg van Rolex de Rolex Prize van 100.000
Zw. Francs wat hem verblijdde. Nu is het
mogelijk om goedkoop , snel en zonder risico
grote groepen mensen te vaccineren wat bij
bepaalde epidemieën (zoals het paludisme)
van groot belang is. De methode wordt nu
binnenkort in Papoea Nieuw Guinea
uitgetest.. En er is al 15 miljoen dollar
geïnvesteerd in zijn bedrijfje Vaxxas dat de
“spuiten” gaat maken en verbeteren. Merkx is
er ook bij en dat gaat zeker helpen. Men
spreekt over een giga-uitvinding en de enige
echte sinds 1983…

DE ROBOT DIE U NADOET
Niks programmeren gewoon een keertje
voordoen en het is al weer geleerd! Een
dertigtal proefpersonen van 16 tot 65 jaar
deden het en het ging perfect. U beweegt
zijn armen en spreekt daarbij woorden uit
en RP2 (zo heet de robot) doet ze daarna
feilloos alleen na. Hij kan uw servetje
pakken, uw pilletjes, de krant en iets open
doen: hij is als een blindengeleidehond…
Nu kost hij nog 300.000 dollar maar dat
wordt snel minder. De zorg wordt een stuk
goedkoper dat is zeker maar die
verpleegster was ook niet weg… toch?
Pech gehad!
WEER EEN ROBOTJE
De Velociroach loopt pijlsnel met zijn zes
plastic poten. Wel 10 km/uur wat snel is
voor een dingetje van 10 cm lang. Vergelijk
het met een mens die 190km/uur loopt..
een soort van Pistorius maal drie dus. Hij
kan in elk terrein lopen dus s ideaal als
verkenner in gebieden na aardbevingen,
oorlogen etc. . Hij zoekt naar overlevers en
laat de redders zien waar ze zijn en hoe ze
er uit zien. Robots gaan ons redden: bij
oud worden en bij rampen!

DE WONDERLAMP
Een lamp op afstand aan doen is niet echt
nieuw maar dat via uw I-Phone doen is nogal
nieuw. Verder zijn het de Philips Hue-lampen
die 80% minder energie verbruiken. Je kunt
ze natuurlijk ook regelen in hoeveelheid licht
en in kleur licht (16 miljoen kleuren!) en je
kunt
het
licht
progressief/degressief
regelen…
Drie stuks in een pakketje kost 199 euro
maar dan kunt u ook wel het licht al aandoen
voor uzelf thuiskomt. Gadget zonder waarde?
Pas op het gaat storm lopen!

DE TOVERTAFEL
Het is eigenlijk een groot beeldscherm met
tafelpoten er onder. Dus kun je er beelden
op te voorschijn toveren en die veranderen.
Wat vooral architecten en grafici graag
doen. Maar de familie kan er ook op spelen
natuurlijk. Voor 1700 euro is hij van U en
Lenovo maakte hem. Maar er zijn ook al
concurrenten. U moet wel een beetje
plaats hebben natuurlijk.
EEN MINIDRONE VAN 20 CM
Maar een handje vol en het weegt 30
gram! Hij vliegt en kijkt en zendt beelden
terug met zijn supercamera en zijn
lithiumpolymeren batterij. Uiteraard met

DE KAKEN VAN EEN PIRANJA
Ze zijn twee keer zo krachtig dan die van een
barracuda, een haai of een alligator. De
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GPS, diverse gyroscopen, sensoren en
speedmeters… Ziet er uit als een grote libelle
en kost… 100 dollar! Hij stuurt signaal naar
uw PC of naar uw I-phone, tablet. Het
Technologisch Instituut van Georgia maakte
hem met subsidie van het Amerikaanse
leger.. Echt iets om uw huis te bewaken of uw
wandelende kleinkinderen te volgen.. deze
Dragonfly Techjet.

Voer voor klimaatboeren dus… En wel
twee zeer verschillende soorten voer; voelt
u ‘m?
DE “KLIMAATBUROCRATEN” VAN DE
VN
De rij van echecs bij hun wereldwijde
conferenties begint zeer op te vallen na de
laatste in Doha. Ondanks honderden
miljoenen dolars en duizenden experts en
nog meer diplomaten is het resultaat erg
droevig. Intussen gaat de CO2-omvang in
onze atmosfeer er nu pas echt vandoor…
terwijl de gemiddelde temperatuur op
aarde nu al bijna 15 jaar schommelt rond
de 14,6 graden! Velen geloven dus niks
meer van dat beweerde superverband
tussen CO2 en de aardtemperatuur! Ook
de VN-experts hebben er geen
verklaringen voor.. Dus in een tijd van
laagconjunctuur gaan steeds meer landen
stoppen of minderen met hun uitgaven
voor “klimaatbeheersing”. Ondanks het
grote geweeklaag in de flink bevolkte
dienst van de VN op dit gebied, die
iedereen behalve zichzelf tot de schuldigen
rekenen. Ook de horde van
“klimaatjournalisten” vergeet om de
veranderde situatie eens serieus te
analyseren! Maar niet de franse
hooggeleerde rebel Claude Allègre
natuurlijk, die schrijft er nu vlotjes en
bijtend over door. natuurlijk. Ook over de
lucratieve ) en corrupte!) CO2transactiebanken waar ook de politiek
besmuikt over zwijgt. De engelse publicatie
van MET OFFICE ( Journal of Physics D,
vol. 45, 445302, 2012) wordt in vele landen
door de pers “vermeden” want ze is uiterst
kritisch over het wonder van de verbroken
“correlatie” CO2-aardtemperatuur. Ja er is
veel verandering zie het ijssmelten en de
grote droogten maar waardoor, dat is
andere koek. En nu onderzochten twee
geleerden van MIT ook nog waarom
ondanks de stabiel gebleven
aardtemperatuur het Noordpoolijs tóch blijft
smelten: en hoe! Het gaat er
langzamerhand slechter uitzien voor dit
vastgeroeste gezelschap dat , ooit met de
beste bedoelingen, wetenschappelijk

DE VARENDE START-UP
De “Unreasonable at Sea” heet hij en hij vaart
de wereld rond met aan boord 11 start-ups,
nieuwe ondernemingen uit diverse landen.
Sponsors zijn Google, Mozilla, IBM, en een
Arabische prins. Route: Singapore, Japan,
China, Vietnam, Birma, India, Ghana en
Spanje… Het gaat van drinkwater maken tot
hoge snelheid internet, nanotech tot
ruimtevaart.. Het project beoogt jonge
ondernemers met ideeën te stimuleren. Het
schip is overigens ook een plaatje…

Terug naar inhoud

TOPICS/CAPITA SELECTA
-CO-2 , KLIMAATVERANDERING
TEMPERATUURSTIJGING EN DE
EVOLUTIE
De opwarming van de aarde kan
levensgevaarlijk zijn voor delen van de natuur
maar het omgekeerde is ook waar: de natuur
kan er “evolutionair op reageren” en zo zijn
hachje op andere momenten net redden!
Dat gebeurde 1,8 miljoen jaren geleden toen
een groot deel van de aarde door frequente
droogte in een savanne veranderde. Omdat
er geen bomen meer waren moest de
aapmens dus leren lopen…. Dat ontdekte
men op de uni van Pennsylvania waar men
wist dat gedurende 200.000 jaren zeer veel
temperatuurwisselingen hadden plaatsgevonden. Van zeer nat tot zeer droog dus.
Zo werd de aap slimmer en veel mobieler om
het vege lijf te redden… omdat hij zijn
voedsel ver moest gaan zoeken. En daarom
vond hij later ook diverse werktuigen uit…
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ontspoorde en vele politici aanzette tot
verkeerd beleid. Binnen 10 jaar is dit geheel
een schandvlek in de VN-historie. Niet omdat
men zich vergiste met goede bedoelingen,
maar omdat men niet honest omgaat met de
niet meer te ontkennen verkeerde inzichten.
Dat is niks eerlijk en kost ook veel geld wat er
nu in de crises eigenlijk niet is…

te benepen blik; schrikt u al van een
hoofddoekje dan blijf liever thuis of ga naar
Parijs. Niet voor niets koos deze stad als
Europese cultuurhoofdstad voor de jeugd
in de cultuur en voor “de banden met de
beschavingen rond de Mare Nostrum”.
TEVEEL IDEOLOGIE IN DE MIGRATIEDISCUSSIE?
Dat beweert een Franse expert in een
opzienbarend interview. Dat is van belang
voor een land waarin 46% der huwelijken
ook een immigratie bewerkstelligde en
waar (in 2011) 112.000 nationalisaties
plaats vonden.
Het blijkt dat de recentere immigraties uit
“het zuiden” veel problematischer verliepen
dan de vele, door de eeuwen heen, uit de
Europese landen. Omdat de culturele
afstand nogal wat groter was… En zegt
Malika Sorel-Sutter (Hoge Raad vd
immigratie), de wetenschappers zijn wat te
tolerant omdat de algemene “politieke lijn”
nogal positief is over immigraties… Dus
men is niet echt objectief.
De cijfers over slechte schoolresultaten (bij
adolescenten) en wangedrag tonen aan
dat die duidelijk samenhangen met de
beroepsgroep van de ouders (hoger is
“beter”) en zeker ook met de culturele
afkomst. Zij afkomstig uit zwart Afrika zitten
op niveaus van 44 resp. 10 % (schoolres.
resp. wangedrag), zij uit de Maghreb doen
45 resp. 11% en zij uit de Sahelregio doen
53 resp. 16%. Uit Europa cq “rest van de
wereld” leidt tot de gunstigste cijfers nl: ca
39 resp. 5%. De ontkenning van deze
realiteiten komt dus mede vort uit de
ideologische opvatting dat “positieve
discriminatie” niet kan! Zelfs in de VS is
vastgesteld dat integratie mislukt als je niet
zeer precies mikt op de exacte punten die
de culturele verschillen bepalen.
Ze blijft bij de stelling: “de mens is dat wat
zijn opvoeding van hem maakt” en is dus
ook wars van raciale verschillen zien. Mar
beveelt
duidelijk
aan
om
de
afkomstverschillen te erkennen en dus ook
de
integratie-inspanningen
te
doen
verschillen conform de verschillen in

Terug naar inhoud
-MIGRATIE
MARSEILLE: EEUWIGE IMMIGRANTENSTAD
Marseille werd 2600 jaar geleden gesticht
door de Grieken en werd een steeds grotere
havenstad.
In
zijn
grote
(koloniale)
bloeiperiode
kwamen
hier
duizenden
Italianen werken en aan vluchtelingen
mankeerde het hier ook nooit. Vanaf WO I
werd het echter zeer druk hier met
immigranten uit de franse koloniën en tijdens
WOII waren we hier de grote vluchtplaats
voor de oprukkende Duitsers. Marseille gaf
toen onderdak aan veel intellectuelen en
vervolgden uit heel Europa. En tijdens de
“Trente Glorieuses” (1955-1985) werd het
hier pas echt vol! . We hadden hier grote
industrieën en uiteraard de grote overslaghaven. Zo werd deze stad tot wat hij nu is
een ware mix van etnische en cultureel
verschillende groepen. Zo kwam ze aan bijna
350.000 mensen uit de Maghreb (enkel uit
Algerije het franse Departement, kwamen er
250.000; –na 1914-) naar Frankrijk. Uit zwart
Afrika kwamen er al immigranten vanaf de
17e-eeuw. Later nog meer uit zwart koloniaal
(West)-Afrika. Zij woonden hier naast de
joden (nu ca 80.000), de gevluchte Armeniërs
( 50.000 , door Armeense genocide), uit de
Commoren (80.000) en natuurlijk ook met de
echte autochtone Fransen, de Provençalen.
Ik vergat dan nog de Indochinezen (Indochina
leverde er na 1914 ruim 60.000; is nu
Vietnam). Marseille is in deze zin een
europees unicum en wordt mede daarom óf
zo verguisd óf zo bewonderd. Wie een
reflectie wil zien van de westerse escapades
van zo’n kleine vier eeuwen moet hier komen
rondkijken. Dat vereist tolerantie en een niet
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culturele achtergrond. Slechts dan alleen zal
integratie kunnen slagen.
Een wijs woord, ook voor ene Wilders en co:
die deze verschillen extrapoleren en niets
willen horen van een gedifferentieerde
integratieaanpak.

n “oude versie”, die dus NIET in PDF-formaat
staat, op voorraad. Laat even weten dat u die
wilt en hij vliegt meteen naar u toe.
Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.

+++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
++

-DEMOGRAFIE
Zie de blog van 19 jan. 2013: ALS EEN OUD
LAND GEWOON TE OUD WORDT…
---------------------------------------------------------------------

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

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