De recessie van 2009 zit nog in de benen, maar de experts
stellen dat we pas in 2013 weer een nieuwe recessie mogen
verwachten, en aldus wordt 2011 een rustig jaar.

I

edereen leunt achterover, en koude drukte
wordt gemaakt over de kleinste politieke
details, maar zonder dat we het door hebben
wordt het fundament al weer gelegd voor de
volgende crisis.
Het jaar 2011 wordt echt een tussenjaar: er lijkt
maar weinig te gaan gebeuren, maar als we straks
terugkijken blijkt het een cruciaal jaar geweest te
zijn. Zo verging het ook 2006 en 2007. Dat waren
de jaren met enorme economische groei, maar liefst
3,9 procent in 2007, en in die jaren is het funda
ment gelegd voor de ellende die ons in 2009 zou
overkomen. Als nu 2013 weer een jaar zal zijn met
economische tegenspoed, dan is het toch goed om
2011 eens onder de loep te nemen en te zien of er
al iets van voortekenen zijn.
Het jaar begint erg goed. Het weer zit mee, we
kunnen drie weken aaneen schaatsen, en er is weer
een Elfstedentocht. De huizenprijzen dalen licht,
maar de rente gaat wel omhoog. De banken laten
onverwacht goede jaarcijfers over 2010 zien, en het
imago van de bankier begint weer iets te verbeteren.
Nout Wellink zal worden benoemd als opvolger van
Trichet bij de ECB, en Wouter Bos wordt zijn opvol
ger bij DNB. Tijdens de presentatie van de CEPvoorspellingen van het CPB op vrijdag 18 februari
staan Coen Teulings en Mark Rutte samen naast
elkaar te lachen en wanneer om een laatste opmer
king van Rutte wordt gevraagd door de verzamelde
pers gaan de beide duimen omhoog en olijk zegt
Rutte: “De Nederlandse economie? Niks aan het
handje!” Het CPB voorspelt immers een groei van
twee procent voor 2011 en Teulings laat weten dat
hij 2013 nog erg ver weg vindt om daar iets zinnigs
over te zeggen.
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Toch zijn er gebeurtenissen die zorgen baren. De
eerste cijfers van de Chinese volkstelling komen
binnen en er blijken niet 1,3 miljard maar zelfs 1,8
miljard Chinezen te zijn. Met deze cijfers keldert
China tientallen plaatsen in de wereldwijde rangorde
van het bbp per capita, en moet ineens landen als
Thailand en Vietnam voor zich dulden. De verant
woordelijke minister wordt meteen ontslagen, en de
cijfers van het bbp in het eerste kwartaal worden,
zoals dat heet, bijgesteld. Bij verschillende statisti
sche bureaus in de wereld is men toch wel in verwar
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ring, en er heerst wereldwijde onzekerheid over de
waarde van de Chinese cijfers. De rente blijft stijgen,
en de huizenprijzen in China nemen snel toe.
In het voorjaar zal Nederland in rep en roer zijn
vanwege de mogelijke val van het kabinet-Rutte.
Nu Camiel Eurlings door zijn vriendin uit huis is
gezet omdat zij “het gehang op de bank zat was”,
en hij openlijk solliciteert naar een terugkeer als
minister, wordt de spanning tussen CDA en VVD
voelbaar. De PVV is dan al inmiddels opgesplitst in
een elftal gedoogpartijtjes, en ook Wilders is zijn
gezag kwijt nadat hij bij de kapper heeft gevraagd
“eens iets anders te proberen”. De paarsachtige
gloed geeft rare kleurvertekeningen op televisie, en
telkens wanneer hij de interpellatiemicrofoon pakt,
wordt er besmuikt gelachen. Het imago van Eurlings
krijgt toch nog even een deuk als blijkt dat bij de
werkzaamheden aan het laatste stukje A4 restanten
van Romeinse nederzettingen worden gevonden en
Eurlings stelt dat “we van die rommel genoeg in
Maastricht hebben”. Gelukkig weet Maurice de Hond
het onrustige tij te keren door te laten weten dat er
bij verkiezingen maar liefst vijf partijen zouden zijn
die precies negentien zetels zouden krijgen. Ook de
koningin laat weten “geen trek te hebben” in het
eindeloze formeren van de vijf mogelijke coalities
met 76 zetels, en een hele horde aan gedoogsteu
ners, en ze gaat dan ook ostentatief op vakantie. Als
dan ook nog blijkt dat Johan Cruijff een paar goede
suggesties meent te hebben, besluiten Rutte en
Verhagen het “toch maar weer te proberen”.

Verenigde Staten
Op 26 februari 2011 zal de laatste Space Shuttle
de lucht in gaan. In de Verenigde Staten wordt er
met weemoed veel aandacht aan besteed, want het
markeert toch een periode met een warm expan
siegevoel. Dat de Verenigde Staten links en rechts
worden ingehaald blijkt ook in april als Pakistan zijn
eerste satelliet in de lucht brengt. Pakistan is nog
onervaren met zulke lanceringen en dat blijkt al snel
als deze satelliet de enige Noord-Koreaanse satel
liet precies weet te raken. De brokstukken vallen
neer in Iran, en dan zijn de poppen flink aan het
dansen. De drie landen zijn gewend om zich van
nature tegen de Verenigde Staten te keren, en weten
zich geen raad met deze situatie. Iran geeft daarom
maar Israël de schuld, Pakistan kijkt boos naar India
en Noord-Korea stelt zijn raketten op aan de grens
met Zuid-Korea. Sarah Palin is ervan overtuigd dat
de Russen erachter zitten, en haar populariteit zal
daarna zodanig dalen dat de Tea Party kansloos lijkt
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voor het presidentschap een jaar later. Omdat Barack Obama
heeft laten weten “meer tijd aan zijn gezin te willen besteden”,
is er korte tijd enige stilte in de Verenigde Staten, totdat ineens
niemand minder dan Bill Clinton opstaat en langs de verschil
lende landen gaat op een succesvolle vredesmissie. Als hij dan
ook nog in juni zichzelf kandidaat stelt voor het presidentschap
is het feest rond 4 juli groter dan ooit.

Het nieuwe werken

dan ook een beweging “Tegen
de Wintertijd” en weet al snel
een verbluffend grote aanhang
te verzamelen. Sterker nog,
een deel van Nederland weigert
over te gaan op wintertijd, en zo
kan het gebeuren dat men om
10.00 uur van Rotterdam naar
Amsterdam reist om daar ook
weer om 10.00 uur aan te komen.
De beweging van het “Nieuwe
Werken” is verheugd, want het
maakt nu immers niet meer uit
of je naar je werk gaat, en als je
dan gaat, maakt het ook niet meer
uit hoe laat je aankomt. De NS
claimt meteen een uitvoering van
honderd procent van de dienstre
geling, maar ook komt Sinterklaas
te laat aan en is het toegestroomde publiek allang
weer teleurgesteld huiswaarts gegaan. Als dan bij de
tweede Elfstedentocht van 2011 een groot aantal
deelnemers een uur te laat start en een volkomen
onbekende amateur de tocht wint, is de maat vol.
Een compromis wordt gesloten en voortaan gaan
de klokken slechts een half uur vooruit of achteruit.
Rutte is tevreden dat hem dit toch maar weer is
gelukt, en geeft bij Pauw en Witteman om half 1 in
de nacht de bekende twee duimen en de knipogende
glimlach met de geruststellende uitspraak “niets aan
het handje”.

een deel van
Nederland weigert
over te gaan op
wintertijd, en zo kan
het gebeuren dat
men om 10.00 uur
van Rotterdam naar
Amsterdam reist om
daar ook weer om
10.00 uur aan
te komen

In Nederland staat het voorjaar in het teken van ondernemer
schap, populair samengevat onder de noemer “de Mentaliteit”.
Dankzij de invoering van het “Nieuwe Werken” staan de
meeste mensen al vanaf zes uur in de ochtend in de file, en
duurt de spits tot elf uur, en begint die weer om twee uur in de
middag. Sommige werknemers komen letterlijk nooit aan op
hun werk. Enkele creatieve ondernemers springen hier snel op
in, en nu de navigatie niet meer nodig is want je rijdt gewoon
achter elkaar aan, is het de tijd van het autokantoor. De
nieuwste modellen auto’s worden uitgevoerd met een volledige
kantoorinrichting, en mensen komen letterlijk hun auto niet meer uit. Ze komen
overigens ook nooit meer op hun werk aan, want slimme pomphouders hebben
op hun parkeerplaatsen de zogeheten werkplekken ingericht, en al gauw worden
er supermarkten en andere winkels naast de benzinestations geopend. Het is een
drukte van jewelste langs de snelwegen, en als vanzelf lost het fileprobleem zich
op. Er staan geen files meer, want niemand gaat meer naar zijn werk. Dit heeft
wel grote gevolgen voor de markt van kantoorpanden, want die stort volledig in.
Nu stond een groot deel toch al leeg, en vinden sommige panden nieuwe huur
ders in studenten en startende gezinnen, maar toch heeft dit wel een gevolg voor
de bbp-cijfers van het derde kwartaal van 2011 als blijkt dat de economie even
lijkt stil te staan. De nog altijd vreselijk geestige Freek de Jonge heeft dan ook
een nummer één hit met de diepzinnige meezinger “Allemaal onderweg maar
toch staan we stil”.

Zomertijd
De zomer duurt in Nederland volgens velen gewoon te lang. Het is vier weken
lang rond de 28 graden, en eigenlijk ziet iedereen weer uit naar een heerlijke
ouderwetse winter. Er is ook werkelijk niets op de televisie. Er zijn voor Nederland
geen interessante sporttoernooien, geen EK, geen WK, geen Olympische Spelen.
Eigenlijk is er alleen het WK atletiek, en daarbij halen we alleen een zilveren
medaille bij de 800 meter voor vrouwen.
Belangrijker is dat aan het eind van de zomer wereldwijd de prijzen van grond
stoffen enorm stijgen. Stegen ze al in 2010 en daarvoor, nu worden er echt
flinke sprongen gemaakt. Desi Bouterse houdt wervelende toespraken over zijn
grootse plannen voor Suriname, die mogelijk allemaal lijken uit te kunnen gaan
komen nu de prijs van bauxiet is verviervoudigd. Niet alleen de metalen worden
duurder, ook zout, peper en andere specerijen. Nederlandse palingvissers
bouwen massaal hun boten om tot zeevaardige schepen, en met de bekende
“Mentaliteit” wordt er afgevaren naar Indonesië alwaar een begin wordt gemaakt
met een handel van ongekende omvang. In Nederland starten verschillende
kleine bedrijfjes die handelen in specerijen, en door de grote inkomsten kunnen
klassieke panden in Volendam en ook Amsterdam worden opgeknapt. Vooral de
laatste stad is daar bijzonder mee geholpen, want de nog steeds in aanbouw
zijnde Noord/Zuidlijn heeft aardig wat panden doen verzakken.

Niks aan het handje
Of er echt niets aan de hand is, is voor een aantal
economen niet helemaal zo zeker. Zo waarschuwt
een veelgevraagde topeconoom bijna dagelijks dat
de grondstofprijzen toch wel erg hard stijgen. De
BNR-interviewer raadt hem aan “vooral een beetje
van het leven te genieten”. De rood aangelopen
econoom zegt dat er helemaal geen tinbergen zijn
en dat de prijs van tin dus helemaal niet klopt, maar
dan klinkt de gong van het achtuurjournaal om half
negen. Freek de Jonge gaat toch geen oudejaarscon
ference geven, want zo zegt hij, “ik heb eigenlijk niks
leuks te vertellen”. Opgelucht schiet Nederland voor
een record aan vuurwerk de lucht in, en dat is maar
goed ook, want 2012 zou wel eens een heel ander
jaar kunnen gaan worden.

Wintertijd
Nu de PVV eigenlijk nog maar uit een enkel persoon bestaat, en Nederland een
deel van de toegenomen welvaart dankt aan de handel in peper met Marokko,
richt Geert Wilders zijn pijlen op een heikel onderwerp: de wintertijd. Wilders
is van mening dat Nederland aan de rand van de afgrond staat, juist omdat wij
twee keer per jaar, zoals hij zegt, “met een dubbele klok leven”. Mensen worden
daar depressief van, en gaan dan rare dingen doen, zo is de claim. Hij start
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