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Na aftrek van de commissie leverde 60 pond nog 57 euro op. © epa

Wegzakkend pond
verbijstert Britten
Nog even en het Britse pond is evenveel waard als de euro. Dat is even wennen voor Britten die naar het continent reizen.
LONDEN (BLOOMBERG)
Beroepsmuzikant
Rob
Childs
schudt zijn hoofd in ongeloof. Hij
heeft net in het Londense treinstation St-Pancras euro’s gekocht.
Na aftrek van de commissie kreeg
hij 57 euro voor 60 pond. De International Currency Exchange
betaalt op dat moment 1,0185 euro
voor een pond. Het verschil met
pariteit (één euro voor één pond)
is bijna verwaarloosbaar. Een
jaar geleden zou hij voor 60 pond
nog 80 euro hebben gekregen.
‘Ik ben met verstomming geslagen’, zegt Childs (47) terwijl hij de
gitaar op zijn rug hijst. Hij wacht
op de Eurostar naar Brussel, waar
hij moet optreden met de Amerikaanse komiek Rich Hall. ‘Er
blijft niet veel over. We zullen zuinig aan moeten doen’.
Het Britse pond sterling is dit jaar
al met 18 procent gezakt ten opzichte van de euro, en met 25 procent ten opzichte van de dollar.
De Britse centrale bank heeft zijn
rentetarief sterk laten zakken,
omdat de Britse economie voor
het eerst in 17 jaar in een recessie
terecht is gekomen. Begin dit jaar
rekende de centrale bank nog 5,5
procent aan. Nu is dat tarief gezakt naar 2 procent. Dat is lager
dan de rente in de eurozone. De
ECB heeft die teruggebracht tot
2,5 procent. Het pond bereikte
gisteren zijn laagste punt. Toen
bedroeg de officiële koers 1,11 euro
per pond, of omgekeerd:
90 pence per euro. In wisselkantoren werden tarieven gerekend
die dicht bij pariteit lagen. En
daar gaat de commissie dan nog
af.
‘Het is hopeloos. Het enige wat je
met het pond kunt doen, is dum-

pen’, zegt de meubelbekleder Ian
Wright (53), terwijl hij op de trein
naar Antwerpen wacht voor een
vrijgezellenfeest. ‘Wij Britten
hechten uit traditie aan onze eigen munt, maar eigenlijk is dat
onzin.’ Terwijl hij koffie drinkt,
maakt hij met zijn reisgenoot
John Fahey grappen over wie zijn
euro’s nu het duurst betaald
heeft.
De Britse toeristen zullen misschien wat minder vaak naar het
vasteland reizen, nu de prijzen op
het continent voor hen sterk gestegen zijn. Vorig jaar moest een

Pariteit met euro
binnen handbereik
Brit 9,08 pond betalen om de Eiffeltoren te beklimmen. Nu is dat
11,16 pond. Een ticket van vijf dagen voor Disneyland-Parijs kostte
vorig jaar 89,37 pond, en nu
109,80 pond. Een nacht in de presidentiële suite van het Berlijnse
Adlon Kempinski-hotel kost nu
8.933,56 pond, vergeleken met
7.271,07 pond in december vorig
jaar.
Peter Maltby (65) schuift aan bij
een wisselkantoor in het Londense West End. Hij koopt nu al euro’s, terwijl hij pas in juni naar
Duitsland reist. ‘Het enige wat ik
kan doen, is defensief handelen
en mijn ponden nu al omruilen
voor euro’s.’ Volgens Jeremy
Stretch, die voor de Rabobank in
Londen werkt, is het beleid van
de Britse centrale bank de voornaamste oorzaak van de dalende
koers van het pond sterling.

‘Waarschijnlijk zal er nog wel 100
basispunten afgaan’. Het hoofd
van de Britse schatkist, Yvette
Cooper, zei afgelopen weekend
dat de overheid met het rentebeleid niet mikt op de koers van het
pond, maar wel de inflatie in
toom probeert te houden.
De waardedaling van de Britse
munt is slecht nieuws voor de
Britten die naar het continent
willen reizen, maar goed nieuws
voor toeristen die in Londen komen shoppen. Fransen of Duitsers reageren opgetogen als ze in
Londen arriveren en zien hoeveel
ponden ze voor hun euro’s krijgen. Andrea Martinez (30), die
net vanuit Parijs in de Britse
hoofdstad is gearriveerd, zegt dat
het weekendje Londen haar veel
minder zal kosten dan waar ze op
had gerekend. ‘Voordien was alles
hier enorm duur’, zegt ze terwijl
ze op het station St-Pancras
wacht tot ze wordt opgehaald.
Voor de Britten ziet het er niet
naar uit dat de toestand snel zal
verbeteren. De pariteit tussen
pond en euro ligt binnen handbereik als de ECB de rente niet snel
verlaagt, denkt Stephen Gallo,
hoofd van de afdeling marktanalyse bij Schneider Foreign Exchange in Londen. De ECB heeft
de rente sinds oktober al driemaal op rij verlaagd, en is terughoudend om dat snel nog een keer
te doen. ECB-bestuurder Axel Weber zei vorige week dat hij de rente niet graag onder 2 procent zou
zien zakken.
Terwijl Childs op zijn trein wacht,
vraagt hij zich af hij in euro’s of
ponden zal worden uitbetaald. ‘Ik
hoop op euro’s. Tegen deze koers
is dat een fantastische deal.’

Eind deze week gaat in Gent voor de derde maal
het glazen huis van ‘Music for life’ van Studio
Brussel weer open. Het concept is alom bekend:
drie presentatoren sluiten zichzelf gedurende
zes dagen met een minimum aan ‘voeding’ op ten
voordele van een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar
de moeders op de vlucht voor oorlog en geweld. De crisis
heeft de jongens en meisjes van Studio Brussel niet kunnen
weerhouden om opnieuw hun steun te bieden aan een hulporganisatie. En de vraag rijst of de Vlaming ook in tijden van
economische crisis en stijgende werkloosheid weer diep in
zijn portemonnee zal tasten voor het goede doel en de recordopbrengst van vorig jaar zal overtreffen?
De financiële crisis heeft diepe wonden nagelaten en de economische crisis slaat hard toe. Het onderzoek van BBDO dat
vorige week werd gepubliceerd, toont echter aan dat de consument heeft leren leven met ramptijdingen. De bevindingen leren ons een consument kennen die zijn aankoopgedrag en bestedingen wil controleren en dit doet door te plannen, aankopen te verantwoorden of bestedingen uit te stellen. Het onderzoek maakt vooral duidelijk dat de consument
mede als gevolg van de crisis zijn prioriteiten heeft bijgesteld en scherpere keuzes maakt. De crisis heeft verscheidene drijfveren van consumenten — en afgeleid hun relatie tot
merken — die de voorbije jaren al sluimerden, versneld en
versterkt uitvergroot. De marketeer die de voorbije jaren
zijn huiswerk goed heeft gemaakt, moet wel degelijk alert
blijven, maar maakt goede kansen om deze crisis heelhuids
of zelfs versterkt te boven te komen.
Want, zo blijkt, ondanks een jaar van koopkrachthysterie,
instortende aandelenkoersen en toenemende werkloosheid,
kijkt de consument vandaag in vele gevallen verder dan alleen maar de prijs. Voor de
familie en de kinderen, voor
zaken die ons een prettig geDe consument kijkt
voel geven of voor kwalitavandaag in vele gevallen
tieve producten zijn consuverder dan alleen maar
menten best bereid te betade prijs
len. Dat wordt intussen ook
bevestigd door de distributiesector voor de eindejaarsfeesten. Maar ook voor duurzame producten of maatschappelijk verantwoorde projecten
blijven consumenten in hun portemonnee tasten. Dat wordt
bevestigd door de eerste positieve cijfers van de opbrengsten van de 11.11.11-actie vorige maand. En dat ondanks enkele
onheilsenquêtes uit de sector zelf. Ook Leo Leys van de
Vlaamse Liga tegen Kanker wist vorige week op het congres
van de Stichting Marketing te vertellen dat de ‘Kom op tegen
Kanker’-acties vandaag nog altijd meer geld in het laatje
brengen dan een jaar geleden rond dezelfde periode. Mensen snoeien (nog) niet in de giften aan goede doelen. En dat
is een mondiale trend. Volgens een zeer recente studie bij
zesduizend consumenten wereldwijd blijkt dat maar liefst
71 procent onder hen zegt minstens evenveel tijd en middelen — en soms zelfs meer — aan het goede doel te besteden,
ondanks de recessie. Tachtig procent vindt het overigens belangrijk dat merken en bedrijven ook in economisch moeilijke tijden blijven investeren in een sociaal project.
Het is dus aan bedrijven om het maatschappelijk verantwoorde pad verder te bewandelen. Koffieketen Starbucks
— sinds kort ook in ons land aanwezig — voert in de Verenigde Staten intussen een vakantiepromotie in samenwerking
met Red ten voordele van het Aidsprogramma in Afrika. Ze
koppelen er een heel gemeenschapsprogramma aan, waarbij mensen via het opladen van foto’s en het kopen van koffie
deel kunnen worden van de ‘Red community’. Dat speelt in
op de nood aan verbondenheid, die in tijden van onzekerheid sterker dan voorheen de kop opsteekt. De ceo van Starbucks, Howard Schultz, zegt dat het bedrijf nu meer dan ooit
moet blijven bouwen aan een maatschappelijk verantwoord
imago. Het goede doel is dus in goeden doen. Een lichtje in
deze donkere tijden.
Fons Van Dyck is managing director bij think/BBDO.
- ONLINE
www.standaard.biz/kijkvandyck
e-mail: fons.van.dyck@bbdo.be

●

Dinsdag De Kijk van Van Dyck. Fons Van Dyck over opvallende
trends en fenomenen.
Woensdag ● E-column. Dominique Deckmyn over internet en telecommunicatie.
Donderdag ● De Paradox van Parys. Lorin Parys over creatief ondernemen.
Vrijdag ● Raad voor bestuur. Professor Frank Bostyn (UAMS) geeft tips
voor deugdelijk bestuur.
Zaterdag ● (afwisselend) De Pijn van het Magazijn. Peter Cuypers over de
wereld van de consument.
Homo Economicus. Peter Vanden Houte over de economische actualiteit.
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L E S S E N U I T E -WAV E S V E R H A A L
Omega Pharma stopt de verkoop van de E-Waves Phone Chip, de chip die schadelijke gsm-straling
zou tegenhouden. Wat hebben we uit deze affaire geleerd? Dat onderwijs, wetenschap en media een
belangrijke rol kunnen spelen, vinden KIM GEYBELS en PETER DEDECKER. ‘Maar de wetenschapper wordt daar soms onvoldoende voor beloond.’ JAN ALLEIN van Beperk de Straling betreurt dan weer dat de chip gebruikt wordt om de hele stralingsproblematiek af te doen als onzin.

O N D E R ST EU N D E W E T E N S C H A P P E R
Hoewel de ballon van de E-Waves Phone Chip door
gereputeerde Vlaamse wetenschappers doorgeprikt is
en Omega Pharma de verkoop stopt, zijn er toch vele
duizenden mensen in verleiding gebracht om het stukje plastic te kopen. Omega Pharma had een lot van
30.000 exemplaren op de markt gebracht. Het lijkt ons
dan ook bijzonder nuttig om even stil te staan bij de
vraag waarom zoveel mensen zich in de luren willen
laten leggen en wat onze maatschappij kan en moet ondernemen om de bevolking weerbaarder te maken tegen dergelijke vormen van grootschalige oplichting.
Velen kijken in de eerste plaats naar ons onderwijs. Terecht. Het moge duidelijk zijn dat de ontwikkeling van
een basis aan wetenschappelijk inzicht en ervaring
met een wetenschappelijke, kritische benadering van
problemen een belangrijke doelstelling moet zijn van
elke opleiding. Dat hoeft overigens niet ingewikkeld te
zijn. Kennis van enkele elementaire fysische wetten
zou mensen toelaten de eerste vraagtekens te plaatsen
bij de bekendmaking van het chipverhaal en een en ander na te kijken. Uiteraard kan het onderwijs niet alles
behandelen en komt het alvast te laat voor de vele mensen die de schoolbanken al verlaten hebben.
Voor die mensen moeten we onze toevlucht zoeken bij
een tweede speler: de media. Die bezitten de macht om
zaken te maken of te kraken. De kritische zin die het
onderwijs moet aankweken bij mensen wordt in kwalitatieve journalistiek doorgetrokken. Bedenkingen en
kritische analyses bij de lancering van een
nieuw product, zeker een met een geurtje
aan, horen thuis in het mainstream nieuws
en worden beter niet doorgeschoven naar
afzonderlijke artikels of magazines voor de
meerwaardezoeker. Niet alleen in de kwaliteitsmedia, maar ook en vooral in de populaire pers dient de kritische houding vanzelfsprekend te zijn en dienen de nodige
opmerkingen en wetenschappelijke argumenten aangebracht te worden. Het is immers in de groep die zich beperkt tot de © blg

populaire pers en weinig boodschap heeft aan diepgaandere analyses, waarop verkopers van dergelijke
waardeloze producten zich in de eerste plaats richten.
De derde speler wordt gevormd door de gemeenschap
van wetenschappers en hun omkadering. Het huidige
financieringsdecreet voor het hoger onderwijs is gebaseerd op het aantal (geslaagde) studenten en vooral op
het aantal publicaties in internationale vakliteratuur.
De return van het wetenschappelijk onderzoek is echter ook van belang in het maatschappelijk debat. Popularisering van wetenschap en deelname van wetenschappers als experts in het maatschappelijk debat
wordt onvoldoende (financieel) beloond door de overheid.
Wetenschappers (en instellingen) moeten financieel
beloond worden als ze bijdragen aan het (lokale) publiek debat, niet alleen in kwaliteitspers maar vooral in
de populaire pers. Ook bijvoorbeeld als zij gevraagd
worden op te treden als expert in bijvoorbeeld een informatievergadering van een buurtcomité tegen de
komst van een nieuwe gsm-mast. Wetenschappers
moeten de kans krijgen hier tijd voor te maken, zonder
dat dit de instelling financieel benadeelt doordat er
minder tijd overblijft voor publicaties in internationale vakliteratuur. Ook die bijdragen moeten gewaardeerd worden.
En last but not least: als Jan met de Pet zijn (al dan niet
zwart) geld kwijtspeelt aan een Nigeriaan of Kameroener met mooie praatjes, schiet ons justitieapparaat onmiddellijk in actie. Terecht. Is het feit dat het hier om een
groot Belgisch bedrijf gaat dat de mensen in deze koopkrachttijden ‘slechts’
40 euro afhandig wilde maken met
hun mooie praatjes geen reden om
hetzelfde te doen?
Kim Geybels is arts en lid van Skepp.
Peter Dedecker is ingenieur verbonden
aan Hogeschool Gent en UGent.

L A AT D E R AT I O N E L E D I S C U S S I E D O O R G A A N
De Standaard maakte vorige week terecht brandhout van de E-Waves Phone Chip van Omega Pharma.
Wij onderschrijven de analyse dat deze chip en gelijkaardige prullaria (‘ontstoorders’) absoluut geen bescherming bieden en dat hun werkingsmechanisme
enkel onderbouwd wordt door een pseudo-wetenschappelijke uitleg. In verschillende opiniestukken
worden burgers terecht aangemoedigd hun geld hier
niet aan te verspillen.
Beperk de Straling betreurt echter dat deze chip gebruikt wordt om meteen de hele stralingsproblematiek
af te doen als onzin. Hiervoor blijkt men zich te baseren op twee grote uitgangspunten of argumenten:
enerzijds de stellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), anderzijds de psycho-sociologische
theorie van Frank Furedi over de ‘cultuur van de angst’.
Wat betreft de WGO gaat het om een puur autoriteitsargument: ‘De WGO zegt dat er weinig aan de hand is,
dus dat zal dan wel zo zijn’. Maar is dat wel zo? Een
studie gepubliceerd in het gezaghebbende medische
tijdschrift The Lancet vorig jaar concludeert dat de
WGO niet (meer) zo onafhankelijk is als vaak aangenomen wordt. Bovendien kaartte deze studie ook het gebrek aan transparantie aan en het feit dat de WGO ‘refuses to put science first’. Voorts is ook aan het licht
gekomen dat het de activiteiten van de WGO rond straling — het zogenaamde ‘EMF-project’ — jarenlang mee
gefinancierd werden door telecombedrijven en gsmfabrikanten, wat de objectiviteit ernstig in het gedrang
brengt. Onder andere onderzoeksjournalist David Leloup heeft duidelijk gedocumenteerd hoe deze financiële relaties en de belangenvermenging van de hoofdverantwoordelijke voor het EMF-project, Mike Repacholi, hebben geleid tot het negeren van wetenschappelijke bevindingen en stellingnamen die bekritiseerd
worden door wetenschappers werkzaam in het veld.
Wat betreft de theorie over de zogenaamde ‘cultuur
van de angst’ is het bedenkelijk dat wetenschappers zoals Luc Bonneux (DS 11 december) hun mening over za-

ken zoals elektromagnetische straling baseren op psychosociologische bespiegelingen, eerder dan op de
exact wetenschappelijke studies over het onderwerp
zelf. Of het nu gaat over de klimaatsveranderingen, dioxines, fijn stof of straling, Luc Bonneux tapt steevast
uit hetzelfde ‘cultuur van de angst’-vaatje. Dat bespaart hem ongetwijfeld de moeite om zich telkens te
hoeven verdiepen in het onderwerp in kwestie — zoals
je dat van een wetenschapper zou mogen verwachten
—, maar het leidt jammer genoeg tot ongenuanceerde,
groteske en gewoonweg foutieve uitspraken die onmogelijk kunnen worden gedaan door iemand met kennis
van zaken.
Kort samengevat zouden wij willen oproepen om de
discussie te voeren op basis van de wetenschappelijke
studies zelf en bij monde van onderzoekers werkzaam
in het veld, in plaats van te schermen met autoriteitsargumenten en psychosociologische theorieën, die weliswaar iets zeggen over hoe mensen soms angstig kunnen reageren, maar niets over de biologische effecten
van elektromagnetische straling.
In weerwil van wat er allemaal beweerd en gesuggereerd wordt, is het een onmiskenbaar feit dat letterlijk
honderden studies aanwijzingen voor schadelijke effecten vinden en dat tientallen onderzoekers in het
veld hun bezorgdheid al hebben uitgesproken. Deze
aanwijzingen hoeven niet te leiden tot angst, maar wel
tot een rationele bezorgdheid en een rationele discussie over hoe we deze aanwijzingen kunnen interpreteren in het licht van de gelijkaardige aanwijzingen die
er decennialang voor de schadelijkheid van bijvoorbeeld asbest en tabak waren vooraleer de definitieve
bewijzen op tafel lagen.

Jan Allein is coördinator van ‘Beperk de Straling’.
- ONLINE
www.beperkdestraling.org
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De Standaard. Bij voorkeur tellen die reacties niet meer dan 1.500 tekens
(25 regels van 60 aanslagen). Ze kunnen worden verstuurd via de post
(A. Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden), de fax (02-466.13.77) of de mail
(opinie@standaard.be). Alleen als de naam en het volledige adres van de auteur erbij
vermeld staan (ook in de mails) komen ze voor publicatie in aanmerking.
Anonieme brieven of mails worden genegeerd.
De redactie mag bijdragen inkorten, redigeren of weigeren.
OPINIE & ANALYSE
vindt u ook terug op het internet. Daar kunt u de eerder verschenen opiniebijdragen
bekijken en rechtstreeks reageren op de commentaarartikels. In ons on-lineforum kunt
u deelnemen aan discussies over actuele onderwerpen.
www.standaard.be/standpunt

