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Ivo van Hove

De krimp van de Duitse economie kan de voorbode
zijn van een algemene recessie in enkele kernlanden
van de eurozone.

Vlaamse regisseur krijgt Nederlandse staatsprijs

D

e Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit
jaar lichtjes gekrompen. Dat was in het derde kwartaal
van 2018 ook al het geval. Van een recessie is nog geen
sprake, daarvoor moet er twee kwartalen op rij een
krimp zijn. Maar het is wel duidelijk dat de schwung
uit de Duitse economie is. Het land betaalt de prijs voor het aanzienlijke gewicht van de industrie in zijn economie, en de grote exportgerichtheid ervan. Het maakt Duitsland erg gevoelig voor het verslechterende internationale handelsklimaat.
Duitsland is traditioneel de locomotief voor de Europese economie. Het is dus slecht nieuws als die locomotief vaart verliest. Voorlopig is de schade nog beperkt. De economie in de eurozone zette in
het tweede kwartaal 0,2 procent groei neer. Nederland, dat sterk aanleunt bij Duitsland, deed zelfs beter met 0,5 procent. Maar de beleidsmakers in de meeste landen
van de eurozone houden er beter
rekening mee dat de economische
Het rentebeleid als groei in de tweede helft van dit jaar
instrument om de
gevoelig afkoelt door de kille wind
economische groei die uit het oosten komt.
Een economisch dipje hoeft geen
op te krikken botst
drama te zijn. Maar de economie
op zijn limieten.
mag niet in een recessiemoeras verzeilen. Een economische krimp kan
een pervers mechanisme op gang
brengen van herstructurerende bedrijven, stijgende werkloosheid, verminderd consumenten- en ondernemersvertrouwen, dalende gezinsuitgaven en investeringen, en
een verdere economische krimp.
Het komt erop aan die negatieve spiraal te doorbreken. Het lijdt
weinig twijfel dat de ECB de somber wordende economische vooruitzichten in september zal aangrijpen om haar monetair beleid opnieuw te versoepelen, met het argument dat een lagere rente de gezinnen zal aanzetten tot consumeren en de bedrijven tot investeren.
De voorbije jaren heeft dat beleid nauwelijks gewerkt, waarom
zou het nu wel lukken? Bovendien bestaat het risico dat de monetaire beleidsmakers het omgekeerde bereiken van wat ze beogen. De
extreem lage en zelfs negatieve rente zet in Nederland het pensioensysteem onder druk, en ondermijnt zo het consumentenvertrouwen
eerder dan het dat opkrikt. In Duitsland heeft de ‘onteigening’ van de
spaarders het debat doen oplaaien of het land niet beter uit de euro
stapt. Het is duidelijk dat in Europa het monetair beleid als instrument om de inflatie aan te wakkeren en de economische groei te stimuleren, aan zijn limieten zit.
Het bestrijden van de recessie moet in de eerste plaats gebeuren
door de politieke beleidsmakers. Het verhogen van de overheidsinvesteringen biedt op korte termijn geen soelaas, omdat het een
poos duurt voor de positieve effecten op de economie zich manifesteren. Doeltreffender zijn fiscale of sociale maatregelen die de bevolking snel extra koopkracht bezorgen of ze aanzet tot consumeren.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei eerder deze week dat ze
dat wil bekijken. Daar wordt het best niet te lang mee gewacht.
Op die manier kan de macro-economische schade van de recessie
op de werkgelegenheid, op de overheidsfinanciën, misschien beperkt worden. Maar dat neemt niet weg dat sommige individuele bedrijven en werknemers ongetwijfeld flink wat recessiepijnen zullen
lijden.
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Kille oostenwind

zelfde jaar won hij ook de hoogste
Vlaamse culturele onderscheiding.
‘Ik ben al een kwarteeuw weg uit
België; dan is het fijn te merken dat
je niet vergeten bent’, zei hij daarover in De Tijd.
Van Hove groeide op in het Limburgse Kwaadmechelen, een deelgemeente van Ham, als zoon van
een apotheker. Hij begon zijn carrière als toneelregisseur in 1981.
Van 1990 tot 2000 was hij directeur
van Het Zuidelijk Toneel in Tilburg.
Van 1998 tot 2004 leidde hij het
Holland Festival. Hij presenteerde
er jaarlijks zijn selectie van internationaal theater, muziek, opera en
dans. In 2001 werd hij directeur
van Toneelgroep Amsterdam.
Het leiderschap van Van Hove
kenmerkt zich volgens de jury van
de Johannes Vermeer Prijs, waarin
onder anderen de acteur Jeroen
Krabbé zit, door een combinatie
van artistieke en bestuurlijke kwaliteiten. Over die zeldzame combine zei van Hove in De Tijd: ‘Ik ben
een regisseur - daar ligt mijn hart maar als directeur heb ik me ook
altijd verantwoordelijk gevoeld
voor meer dan mijn voorstellingen. Ik leid een compagnie, hou de
balansen in de gaten en ga in de
vuurlinie staan als er wordt gedebatteerd over de plaats van cultuur
in de samenleving.’
De theatervoorstellingen van
Van Hove reizen al jaren de wereld
rond. Door zijn status wist hij de
afgelopen jaren veel grote namen
aan zich te binden. Hij regisseerde
sterren als Isabelle Huppert, Juliette Binoche en Jude Law. In 2015
maakte hij een musical met David
Bowie. De Britse zanger was toen al
terminaal ziek, wat de regisseur
maanden voor zichzelf moest houden. ‘Met David Bowie kunnen
werken, dat is hors concours. Je
kunt daar niet over praten, het is
onbegrijpelijk om uit te leggen’,
zei Van Hove.

e Belgische, en bij
uitbreiding de Europese arbeidsmarkt
heeft dringend nood
aan vrouwelijke input. Dat blijkt uit data van de Wereldbank over de arbeidsparticipatie van vrouwen. In 2018 lag dat cijfer voor de EU op 51 procent. België
strandde op 48 procent.
De situatie doet alarmbellen afgaan. Europa heeft zich tot doel gesteld dat tegen 2020 75 procent van
elke bevolkingsgroep tussen 20 en
64 jaar een baan moet hebben. ‘Alleen zo is duurzame economische
groei haalbaar en kan de vergrijzing
opgevangen worden’, luidt het.
Dat de arbeidsparticipatie van
vrouwen in alle EU-lidstaten lager is
dan die van mannen, is geen verrassing. Decennia waren mannen de

enige kostwinnaar terwijl vrouwen
aan de haard hoorden. Die traditionele genderrollen bemoeilijken tot
vandaag de toetreding van vrouwen
tot de arbeidsmarkt. Ook nu nog
nemen zij het vaakst de zorg voor
kinderen of hulpbehoevende volwassenen op zich, waardoor ze
maar deeltijds werken.
Europa spoort de nationale overheden al een tijd aan maatregelen
te nemen om vrouwen naar de arbeidsmarkt te loodsen. Het pleit
voor goede en betaalbare kinderopvang, betaald verlof om gezinsredenen en flexibele werkregelingen,
zoals telewerk. De loonkloof tussen
mannen en vrouwen moet worden
verkleind en de belasting- en uitkeringsstelsels bijgestuurd om financiële obstakels voor tweede verdieners in een gezin te verminderen. LD

In het nieuws omdat hij de
Johannes Vermeer Prijs
krijgt voor zijn bijdrage aan
de ontwikkeling van het
theater in Nederland en
daarbuiten.

THOMAS PEETERS

De Belg Ivo van Hove (60) krijgt de
Johannes Vermeer Prijs ter waarde
van 100.000 euro voor zijn ‘grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater in én buiten
Nederland’. ‘Van Hove heeft een
duizelingwekkend oeuvre theaterproducties tot stand gebracht dat
uniek is in het Nederlandse taalgebied, maar ook ver daarbuiten’,
aldus de jury van de grootste
kunstprijs van Nederland. ‘Hij verruimt en verdiept steeds weer de
theatrale verbeelding van het menselijk bestaan. Hij heeft de afgelopen decennia het Internationaal
Theater Amsterdam (voorheen
Toneelgroep Amsterdam, red.) naar
de internationale wereldtop
gebracht. Bijzonder is de wijze
waarop hij de Nederlandse taal
over grenzen brengt.’
De Johannes Vermeer Prijs
is een relatief nieuwe prijs.
Sinds 2009 kwam de laureaat
nog maar twee keer niet
uit Nederland: de ZuidAfrikaanse kunstenares
Marlene Dumas kreeg hem
in 2012, de Britse filmregisseur Steve McQueen in 2016.
Andere oud-winnaars van
de Nederlandse staatsprijs
voor de kunst zijn de fotograaf Erwin Olaf, operadirecteur Pierre Audi en de
architect Rem Koolhaas.
Het is niet de eerste belangrijke onderscheiding
voor Van Hove. In 2016 nam
het Amerikaanse tijdschrift
Foreign Policy de theaterregisseur op in de top 100 van
de Leading Global Thinkers. Het
magazine prees hem toen voor
de wijze waarop hij in zijn stukken donkere thema’s als xenofobie, homofobie, achterdocht en
sociale hysterie voor een groot
publiek toegankelijk maakt. Dat-
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Ierse bouw-kmo’s
volgen klanten
naar België

Poetin worstelt
met Russische
volkswoede

Grote farmabedrijven als GSK en
hightechgiganten als Google
schakelen voor hun vestigingen
in België steeds meer Ierse bouwbedrijven in. Met de steun van
het Ierse exportagentschap zijn
hier al een twintigtal Ierse bouwkmo’s aan de slag die gespecialiseerd zijn in hoogstaande bouwtechnieken. Ze zijn samen goed
voor 72,3 miljoen euro omzet.

Voor het zesde weekend op rij
komen morgen tienduizenden
Russen op straat. Economische
stilstand, repressie en machtsspelletjes in het Kremlin doen de
vraag rijzen hoe sterk Poetin nog
staat. Nog maar 32 procent van
de Russen zegt Poetin te vertrouwen, de laagste score ooit. De
strijd om de opvolging van Poetin lijkt ook al losgebarsten.
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