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te volgen. De Centrale Bank kan geen geld in 
de economie pompen door de geldpersen 
aan te zetten. De overige nieuwe lidstaten 
kennen een zwevende wisselkoers en kunnen 
het monetaire instrument inzetten om de 
 export te stimuleren. 

Maar welk wisselkoersregime ook gehan-
teerd wordt, alle nieuwe lidstaten hebben  
een fi nanciële injectie nodig om de huidige 
roerige tijden te doorstaan. Die steun is ge-
komen, ook van het IMF, omdat het niet in 
het belang van de EU is om lidstaten failliet 
te laten gaan. In totaal was tot maart 2009 
ongeveer 400 miljard euro aan noodhulp 
 verleend. Daaraan worden echter wel voor-
waarden gesteld, bijvoorbeeld wat betreft het 
saneren van de overheidsfi nanciën. 

Balans
We hebben gezien dat de medaille inderdaad 
twee zijden heeft. Aan de ene kant laten de 
handels- en investeringscijfers zien dat de 
economische integratie in de EU goed 
 verloopt en dat veel inwoners daarvan 
 profi teren. Aan de andere heeft de zeer 
 ingrijpende omschakeling naar de markt-
economie grote groepen mensen in de 
 problemen gebracht.

Enkele landen zijn zwaar getroffen door 
de crisis, zoals Letland en Hongarije, maar 
Polen, Slowakije en Tsjechië weten de storm 
redelijk te doorstaan. Eendimensionale ver-
klaringen zijn niet te geven. Het argument 
van Krastev dat alle ellende voortkomt uit de 
invoering van het neoliberale model is dan 
ook te simpel. Er zijn op nationale schaal 
grote politieke en economische fouten 
 begaan. Maar voor elk land moet een eigen 
verhaal worden gemaakt.

Niemand weet hoelang deze crisis gaat 
duren, en of we het dal bereikt hebben. Het 
is duidelijk dat enkele nieuwe lidstaten extra 
hard worden getroffen. De EU kan ze, samen 
met het IMF en andere internationale instel-
lingen, behoeden voor een verder afglijden. 

En als het herstel weer gaat inzetten? 
Waarom zouden de hoge groeicijfers in de 
nieuwe lidstaten niet kunnen terugkeren? 

Tot slot: hoe beoordelen de inwoners van de 
nieuwe lidstaten de eerste jaren van het EU-
lidmaatschap? Op de vraag of het lidmaat-
schap hun land voordeel heeft gebracht, 
 komen sterk uiteenlopende antwoorden. In 
drie landen zijn de inwoners negatiever dan 
het EU-gemiddelde van 56 procent: Letland, 
Bulgarije en Hongarije. In de overige acht 
landen ziet een ruime meerderheid de voor-
delen van het lidmaatschap: van 62 procent 
in Tsjechië, tot 78 procent in Estland. Dit zijn 
de resultaten van de laatste Eurobarometer, 
die afgelopen najaar en winter is gehouden, 
dus toen de crisis al was begonnen. Dit zijn 
geen slechte rapportcijfers voor de EU. •
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Barend Köbben

Nederlanders zeuren altijd over het 
weer. En logischerwijs ook over de 
voorspellingen ervan. Maar vreemd 

genoeg hoor je ze zelden over de manier 
waarop die voorspellingen gepresenteerd 
worden: in de weerkaart. Is dat omdat die 
kaarten zo goed zijn? Ik denk eigenlijk dat 
het is omdat ze nauwelijks goed bekeken 
worden. Want wil je zo’n kaart echt begrijpen, 
dan moet je de nodige kennis in huis hebben. 
Neem dit exemplaar. Hij komt uit Het Parool, 
maar lijkt me behoorlijk representatief voor 
‘de’ Nederlandse weerkaart. 

Hij bestaat uit een groot aantal informatie-
lagen. De ‘onderste’ laag zijn de kleuren die 
de temperatuur aangeven. Die informatie kan 
de gemiddelde lezer goed vatten: de kleur-
trap van heel koud naar heel warm is duide-
lijk en goed te onderscheiden, al wil de kwali-
teit van de kleurendruktechniek van een krant 
nog wel eens wisselen. Omdat de onderlig-
gende Europakaart voldoende houvast biedt 
zonder te overheersen, kun je je woonplaats 
of vakantiedoel goed terugvinden en een 
 aardig idee krijgen welke temperatuur je daar 
kunt verwachten. 

Maar de rest van het weer ter plekke?  
Het algemene weertype wordt weergegeven 
met kekke symbooltjes voor zonnig, onweer, 
sneeuw, et cetera. Maar die weertypen zijn 
niet vlakdekkend. Dat kan grafi sch ook bijna 
niet, want de vlakdekking is al door de tem-
peratuurkleuren ‘bezet’. Het gevolg is dat je 
alleen weet wat voor weertype je kunt ver-
wachten in een bepaalde plaats als er net een 
symbool op of vlak bij die plek staat: in Athene 
regenachtig met opklaringen. Maar in Amster-
dam? Dat ligt ongeveer midden tussen een 
opklaring- en een bewolkingsymbool in. Dus 
50 procent kans op beide? Iemand die ver-
stand van meteorologie heeft zal waarschijn-
lijk iets anders denken, want hij ziet juist ten 
oosten van Amsterdam een dikke zwarte lijn 
met een half bolletje eraan. Deze symboliseert 
een warmtefront, en met zijn broertje kou-
front en akelige stiefzus occlusie scoort hij 
volgens mij hoog in de niet-bestaande rang-

lijst van minst begrepen, maar toch veel-
gebruikte kaartsymbolen. Uit mijn aardrijks-
kundelessen heb ik onthouden dat ze samen-
hangen met veranderingen in weertype, dus 
het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
Amsterdam in het opklaringengebied ligt en 
dat het bewolkte deel van Europa zo’n beetje 
bij Amersfoort begint. 

Maar dan willen we natuurlijk wel weten 
in welke richting het warmtefront beweegt. 
Daarvoor is een derde informatielaag van 
 belang: de wind. Die is echter niet direct in 
de kaart aangegeven (ofschoon er een sym-
bool voor windrichting in de legenda staat). 
Wel lopen er isobaren, lijnen die punten van 
gelijke luchtdruk verbinden. De meeste men-
sen weten nog wel dat de wind van de hoge 
naar de lage luchtdruk toewaait, en met wat 

puzzelen lijkt me Amsterdam zo tussen de 
985 en 990 hectopascal luchtdruk te hebben. 
Maar dan heb ik toch nog een probleem: 
waait de wind vanaf daar naar het 985 hecto-
pascalgebied rondom Parijs of waait hij rich-
ting München, verder weg maar met slechts 
980 hectopascal? In het eerste geval beweegt 
het warmtefront naar me toe, in het andere 
van me af.

Mijn punt is dat de gemiddelde gebruiker 
de weerkaart niet op dit niveau kan lezen, en 
dat hij daar ook helemaal geen behoefte aan 
heeft. Waarschijnlijk is hij veel meer gebaat 
bij een reeks eenvoudiger kaartjes over telkens 
één thema. Bijvoorbeeld een kaartje met de 
temperatuur en eentje met de weertypen in 
vlakdekkende symbolen, met mogelijk nog 
een indicatie van de richting waarin deze ge-
bieden zich ontwikkelen. Dat laatste kan dan 
op de website van de krant in een animatie 
worden weergegeven. Dit soort kaartjes be-
staan al, en de enorme populariteit van bij-
voorbeeld ‘regenradars’ geeft aan dat ze in 
een behoefte voorzien. Zo zien we tenminste 
waar het heen gaat met het weer! •

Weer of geen weer

kaartmisbruikers

Alle nieuwe lidstaten hebben  
een fi nanciële injectie van EU, 
IMF en andere buitenlandse 
instellingen nodig om niet  
failliet te gaan

De gemiddelde gebruiker kan 
zo’n weerkaart niet lezen en wil 
dat ook helemaal niet

Budapest, 5 april 2009. Duizenden demon-

stranten eisen het aftreden van de Hongaarse 

regering en vervroegde verkiezingen om 

verergering van de economische crisis 

in Hongarije tegen te gaan.


