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COLUMN

DEKKINGSGRAAD

wee jaar geleden bezocht ik het monument Padrão dos Descobrimentos in Lissabon, een van
de bezienswaardigheden in de Portugese hoofdstad. Op het imposante bouwwerk uit 1960, ontworpen in de vorm van een scheepsboeg, kijkt
Hendrik de Zeevaarder fier uit over de Taag-rivier. Deze prins stond aan de basis van de Portugese expansie
in de vijftiende eeuw. In zijn kielzog roemruchte ontdekkingsreizigers als Vasco Da Gama en Pedro Alvares Cabral, en
nog tal van matrozen, missionarissen en kunstenaars uit de
Portugese Gouden Eeuw.
De Portugees wordt hier getrakteerd met een grote dosis
nationale zelfverheerlijking. Het toeval wilde dat binnen het
gebouw een tentoonstelling over racisme en burgerschap te
zien was. De Portugese geschiedenis werd flink onder de loep
genomen, vanaf de Reconquista tot de postkoloniale periode: de verdrijving van de Joden en Moren, slavernij, het koloniseren van overzeese gebieden, uitbuiting en onderdrukking, het kwam allemaal ongefilterd voorbij. Een overzichtelijke en confronterende tentoonstelling, die op heldere wijze
de spanning liet zien tussen vaderlandse trots en de wrede
werkelijkheid van kolonialisme en racisme.

T

De wereld waar het Westen het voor het
zeggen had bestaat allang niet meer
an het eind van de expositie was een foto te zien van
het monument anno nu, waarop jonge Portugezen met
wortels uit de voormalige koloniën plaats namen aan
de voeten van de zeehelden. Symbolisch vond ik het een sterk
beeld; via een omweg zijn de nazaten van de slaven en koloniale onderdanen nu in het hart van het voormalige wereldrijk.
Alsof de spoken uit het verleden zijn gereïncarneerd om de
moderne Portugees een spiegel voor te houden: de een zijn
Gouden Eeuw was de ander zijn hel. Welke plaats geef je deze
burgers in het verhaal over ‘onze’ ‘vaderlandse’ geschiedenis?
Ook in Nederland een prangende vraag die de gemoederen
al jaren bezig houdt. En nu het Amsterdam Museum de term
‘Gouden Eeuw’ in de ban heeft gedaan, vragen sommigen
zich af: mogen we dan helemaal niet meer trots zijn op ‘onze’
geschiedenis? Wel opvallend: dezelfde mensen die menen
niet te kunnen schamen voor de schaduwkanten van het verleden, hebben geen moeite om met de eer te gaan strijken.
De wereld waar het Westen het voor het zeggen had bestaat allang niet meer. Een nationale geschiedenis is daarom
hopeloos achterhaald, je leert ermee het verleden én heden
niet beter begrijpen. Maar hoe dan wel? Allereerst door ‘ons’
te herdefiniëren; de homogene natie die lange tijd verbeeld
werd bestaat niet, en heeft nooit bestaan. We zijn allemaal
buitenstaanders ten opzichte van het verleden. Het enige wat
we kunnen doen is de geschiedenis erkennen en niet mooier
of lelijker maken dan die is, en proberen de huidige situatie te
begrijpen en verbeteren. Waar dient de geschiedenis anders
voor?
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Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid) schrijft op
deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.

Pensioenkorting volgend
jaar bijna onvermijdelijk
De dekkingsgraad van de
vier grote pensioenfondsen
ligt onder de 100 procent.
Als de rente zo laag blijft,
lijkt korten onvermijdelijk.
Door onze redacteur
Christiaan Pelgrim
AMSTERDAM. Augustus was een buitengewoon slechte maand voor pensioenfondsen, vooral door de gedaalde rente en deels door tegenvallende beursresultaten. Als de rentetarieven zo laag blijven, is het bijna onvermijdelijk dat volgend jaar miljoenen pensioenuitkeringen en opgebouwde rechten van werknemers
moeten worden verlaagd.
Deze maandag publiceren de vier
grootste pensioenfondsen wat hun financiële situatie op 31 augustus was.
Bij het grootste fonds ABP, voor ambtenaren en onderwijspersoneel,
daalde de zogenoemde dekkingsgraad vorige maand van 94 naar 89
procent. Dat betekent dat het fonds
nu ruim 11 procent te weinig geld in
kas heeft om de toekomstige uitkeringen te kunnen uitbetalen.
Pensioenfonds Zorg en Welzijn had
eind augustus ruim 10 procent te weinig in kas, Pensioenfonds van de Me-

talelektro (PME) kwam 8,5 procent tekort, Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) 7,4 procent.
Voor pensioenfondsen is de rentestand cruciaal. Als de rente daalt,
moeten ze ervan uitgaan dat hun geld
langzamer aangroeit. Dus moeten ze
nú al meer geld in kas hebben, om de
toekomstige uitkeringen zeker te stellen.
De impact van de rentestand wordt
duidelijk door te vergelijken met eind
1999, toen pensioenfondsen nog pro-

Het kabinet komt steeds
verder onder druk te staan
om verlaging te voorkomen
fiteerden van een relatief hoge rente.
Om een uitkering van 100 euro over
twintig jaar te kunnen beloven, moest
een pensioenfonds toen 29 euro in
kas hebben. Dat is nu, voor precies
zo’n zelfde toezegging, 91 euro.
Alle vier de grote fondsen dreigen
hun pensioenen volgend jaar te moeten verlagen. Maar ze hebben te maken met twee verschillende wettelijke regels die hen daartoe dwingen.
De twee metaalfondsen moeten
waarschijnlijk korten omdat ze er

langdurig te slecht voor staan. ABP en
PFZW staan er minder lang te slecht
voor. Maar zij zijn wel onder de ‘kritische dekkingsgraad’ gezakt van ongeveer 95 procent.
Het kabinet komt steeds verder onder druk te staan om verlagingen te
voorkomen. De voltallige Tweede Kamer riep minister Wouter Koolmees
(Sociale Zaken, D66) onlangs per motie op om „onnodige pensioenkortingen” te voorkomen. Overigens zonder duidelijk te maken welke pensioenkortingen nodig of onnodig zijn.
Ook vakbondsvoorzitter Han Busker (FNV) voert de druk op. Koolmees
heeft zijn steun nodig om de pensioenhervorming uit te voeren die in juni
werd afgesproken in het pensioenakkoord met vakbonden en werkgevers.
Pensioenverlagingen zijn „dramatisch voor het draagvlak” van die hervorming, zei Busker vrijdag in het AD.
Koolmees zegde de Tweede Kamer
toe dat hij de komende weken „serieus” zal bezien of de kortingsregel
rondom de ‘kritische dekkingsgraad’
te versoepelen is. Voor die andere
kortingsregels, voor fondsen met
langdurig slechte cijfers, is al een versoepeling afgesproken in het pensioenakkoord. Zij moesten eerst al korten bij een dekkingsgraad onder de
104,2 procent. Die grens is verlaagd
naar 100 procent.

AANBOD VS

Nederland onder druk gezet
om Syriëgangers terug te nemen
Door onze redacteur
Stéphane Alonso
DEN HAAG. Nederland staat onder

toenemende druk om Syriëgangers
terug te nemen, zo blijkt uit vrijdag gepubliceerde antwoorden op Kamervragen. Eerder dit jaar hebben de Verenigde Staten „herhaaldelijk” aangeboden om Nederlandse uitreizigers
voor berechting terug te halen. Maar
het kabinet is hier niet op ingegaan.
Volgens betrokkenen groeit de
Amerikaanse ergernis over de Neder-

landse houding. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, heeft in het diplomatieke circuit
hierover geklaagd, zo blijkt uit mails
die NRC heeft ingezien.
Minister Stef Blok (Buitenlandse
Zaken, VVD) en minister Ferdinand
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid,
CDA) erkennen dat het Amerikaanse
aanbod betekent dat er geen eigen
ambtenaren naar onveilig gebied
hoeven te worden gestuurd. Maar, zo
schrijven ze aan de Kamer, het zou de
risico’s „slechts deels wegnemen”.

Volgens de ministers blijft zo’n operatie riskant „omdat een transport in
deze regio uiteraard niet zonder gevaren is”.
Het staande kabinetsbeleid is dat
uitreizigers die in Noord-Syrische gebieden door Koerdische strijders worden vastgehouden, niet actief worden opgehaald. Als zij zich melden bij
het Nederlandse consulaat in de
Iraakse stad Erbil, krijgen ze wel bijstand. Veel Kamerleden zijn van mening dat de uitgereisde Syriëgangers
geen actieve repatriëring verdienen.

OPRUIMACTIE
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2.500 kilo afval uit de Noordzee
gehaald, deels nog van MSC Zoe

Automobilist rijdt publiek in bij
crosswedstrijd, vier gewonden

AMSTERDAM. Duikers hebben in ruim een week tijd

AMSTERDAM. Zeker vier mensen zijn zondag ge-

2.500 kilo afval uit de Noordzee gehaald. Zeker vijfhonderd kilo daarvan is afkomstig uit containers die
in januari overboord zijn geslagen van het vrachtschip MSC Zoe. Dat heeft de Stichting Duik de Noordzee Schoon zondag bekendgemaakt. Het vrachtschip
verloor in januari 342 containers door slecht weer.
Volgens Rijkswaterstaat zijn 298 containers inmiddels geborgen. Duikers troffen op scheepswrakken
en kunstriffen kleding, keukengerei, reiskoffers,
vloerkleden en speelgoed aan. Tussen Ameland en
Schiermonnikoog werd op ieder wrak afval van het
schip aangetroffen. Na de ramp beloofde de rederij
van MSC Zoe de rekening te betalen. Volgens Rijkswaterstaat is tot nu toe slechts 600.000 euro betaald
van de 3,35 miljoen euro aan opruimkosten. (NRC)

wond geraakt toen een automobilist het publiek inreed bij een autocrosswedstrijd in het Brabantse
Leende, ten zuiden van Eindhoven. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zij houdt er rekening mee dat
er opzet in het spel is. Een man en een vrouw zijn
aangehouden. Het zou gaan om een racewagenbestuurder die tijdens de prijsuitreiking het publiek inreed. De politie vermoedt dat een uit de hand gelopen ruzie, die aan het incident vooraf ging, mogelijk
de oorzaak is. Het publiek keerde zich vervolgens tegen de twee inzittenden. Agenten moesten op een rij
staan om het publiek op afstand te houden. De verkeersongevallendienst doet onderzoek. Er is nog
niets bekend over de toestand van de vier gewonden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. (NRC)
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‘Onze’ ‘vaderlandse’
geschiedenis

Op het Theatergala
van het Nederlands
Theater Festival zijn
zondag de prijzen
uitgereikt voor het
beste theater van het
seizoen. De Theo
d’Or (beste actrice)
ging naar Hannah
Hoekstra. Ramsey
Nasr won de Louis
d’Or (beste acteur).
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Lotfi El Hamidi

THEO D’OR HANNAH HOEKSTRA

Afwisselend liederlijk,
grofgebekt, bits, bang,
weerloos en in de war
k hou van acteren. Ik ben een
echte actrice”, zegt Hannah
Hoekstra in haar rol van verslaafde Emma in People, Places
& Things van Toneelgroep Oostpool.
In de kliniek waar Emma zich laat opnemen slaakt ze een bevrijdend
„whoha!” als ze een lijntje coke
snuift, terwijl ze over de telefoon
haar moeder uitkaffert: „Ik stop met
kanker zeggen als jij ophoudt zo kankerkut te doen!”
Er is geen peil te trekken op deze
onmogelijke vrouw, die voortdurend
van rol en houding wisselt. Ook
Hoekstra verschiet voortdurend van
kleur in haar rol. Ze is liederlijk, grofgebekt,maar even goed bang, klein
als een muisje en flink in de war.
De jury van de VSCD Toneelprijzen
die haar de Theo d’Or toekende,
spreekt van „een perfecte tekstbehandeling en zeer indrukwekkend
fysiek spel” en een „magistrale tour
de force”. Haar evidente kwaliteiten
leverden Hoekstra al eerder grote
prijzen op. Voor haar hoofdrollen in
de films Hemel (2012) en Helleveeg
(2016) werd ze onderscheiden met
een Gouden Kalf.
Op het eerste gezicht oogt Hoekstra ongenaakbaar – een combinatie
van haar zelfbewuste blik en houding, haar jeugdige schoonheid (ook
nu ze 32 is) en scherpe stemgeluid.
Die uitstraling buit ze in People, Places & Things ten volle uit, omdat
haar zelfingenomen personage wanhopig probeert vast te houden aan

‘I

haar status en afkomst. Mede door
haar glitterjurk roept alles in haar
dat ze geen zielige vieze junk wil
zijn, hoewel ze zichtbaar in de vernieling ligt. Hoekstra beweegt
schichtig en ongecontroleerd, krabt
voortdurend aan haar neus, wrijft
haarlokken weg die er niet zitten,
schuurt met haar hoofd langs een
muur, en krimpt ineen bij geluiden
die alleen zij hoort.
Het rijke script van Duncan Macmillan, in de vertaling van Hannah van
Wieringen, biedt alle mogelijkheden
om steeds een ander gezicht te laten
zien. Hoekstra is betoverend in haar
grilligheid. Niet zichzelf zijn is Emma’s vak en die ongrijpbaarheid etaleert ze bewust én onbewust, met afstoten, aanhalen, gekte en hulpeloosheid. Waar de actrice ophoudt en de
patiënte begint, blijft een mooi raadsel. In de zorgvuldige regie van Marcus Azzini toont Hoekstra alle donkere hoekjes van wanhoop en pijn, maar
vooral hoe een mens zichzelf verliest.
Het verhaal biedt Emma de ruimte
voor een weg terug, die leidt naar
een confrontatie met haar onbarmhartige ouders. Emma is herboren,
maar Hoekstra oogt kwetsbaar en
hoort de verwijten van haar gekrenkte ouders met effen gezicht aan. Alsof haar vlucht in zelfvernietiging elk
moment opnieuw kan beginnen.
Hannah Hoekstra ontvangt een zeer
verdiende Theo d’Or.

Ron Rijghard

De andere VSCD
Toneelprijzen
ARLECCHINO (bijrol man)
Mark Kraan voor zijn rol in Cinema van Toneelgroep Oostpool ism Het Nationale Theater
COLOMBINA (bijrol vrouw)
Rosa van Leeuwen voor haar
rol in Wie is er bang voor Virginia Woolf? van Dood Paard
MIMEPRIJS
How to build a Universe van
Davy Pieters / Theater Rotterdam
GOUDEN KREKEL
(jeugdtheaterproductie)
Martin Luther King van Urban
Myth, Theater De Krakeling en
STIP theaterproducties
GOUDEN KREKEL (podiumprestatie jeugdtheater)
Jibbe Willems voor zijn libretto
voor Jabber van Theatergroep
Kwatta
PROSCENIUMPRIJS (wezenlijke bijdrage aan het toneel)
Don Duyns en Pieter Kramer
voor hun familievoorstellingen
van Theater Rotterdam (voorheen RO-Theater)
REGIEPRIJS
Naomi Velissariou voor Permanent Destruction - The SK
Concert bij Theater Utrecht
TONEELSCHRIJFPRIJS
Nima Mohaghegh en Saman
Amini voor A seat at the table.
De prijs voor de beste Nederlandstalige toneeltekst die voor
het eerst werd gespeeld en een
belangrijke bijdrage levert aan
de Nederlandstalige toneelschrijfkunst.

LOUIS D’OR RAMSEY NASR

Nasr manoeuvreert zijn
personage ‘langs de
randen van de afgrond’

R

amsey Nasr speelt ‘de rol
van zijn leven’ stond in de
NRC-recensie van Een klein
leven van Internationaal
Theater Amsterdam. Nasr speelde
Jude, die als kind wordt mishandeld
en misbruikt in het klooster waar hij
als vondeling is geplaatst. Vanaf zijn
negende wordt hij door Broeder Luke
seksueel geëxploiteerd.
Dat levert scènes op die door merg
en been gaan. Bijvoorbeeld als Jude
vertelt: „Als er een groep op bezoek
was geweest, kon ik een paar dagen
niet werken.” In een flashback zegt
Broeder Luke vervolgens: „Die laatste man vond je lekker, toch? Het is
belangrijk om plezier in je werk te
hebben. Maar je moet ophouden jezelf tegen de muur te smijten. Klanten zien je niet graag bont en blauw.”
De twaalfjarige Jude huilt zacht.
„Laat me stoppen. Laat me stoppen.”
De emotionele en fysieke schade
bij de oudere Jude: een hinkend
been, automutilatie, de keuze voor
gewelddadige partners. Ramsey Nasr
vertolkt deze kapotte man, die toch
zijn geluk in het leven beproeft en
liefde vindt, op weergaloze wijze. Hij
huilt, huivert en schreeuwt, lacht en
geniet, maar steeds met donkere blik
en gespannen, verwrongen fysiek.
Volgens de jury van de VSCD Toneelprijs, die hem de Louis d’Or toekende, manoeuvreert Nasr zijn personage „op schitterende wijze langs
de randen van de afgrond” en raakt
hij „hart en ziel als klein jongetje, als

boezemvriend, als onzekere stiefzoon en angstige minnaar”. Voor de
constant aanwezige pijn in zijn leven
ga je je, volgens de jury, „als voyeuristische toeschouwer bijna medeverantwoordelijk voelen”.
De 45-jarige Nasr krijgt de hoogste
acteeronderscheiding voor de tweede maal. In 2015 verdiende hij de
Louis d’Or al met zijn rol als Howard
Roark in The Fountainhead, ook bij
Internationaal Theater Amsterdam,
ook in de regie van Ivo van Hove.
Nasr is een ontzagwekkend multitalent: hij is ook een formidabel dichter, schrijver en librettist, zoals hij
onder meer etaleerde als Dichter des
Vaderlands (2009-2013).
Al in de zelfgeschreven monoloog
De Doorspeler, waarmee hij in 1995
afstudeerde, demonstreerde Nasr
zijn virtuositeit. Nadat hij in 2013 terugkeerde naar het toneel ontwikkelde hij zich tot een acteur met een
grote emotionele diepte. De rol van
Jude geeft hem de mogelijkheden de
uitersten van de menselijke conditie
te verkennen: van totaal verslagen
en dood willen, tot diep geraakt door
een onverwacht geluk dat hem ten
deel valt. Nasr neemt je daarin mee.
In zijn spel en spreken zijn de lagen van Judes pijn en breekbaarheid
extreem voelbaar. Hij kan dof klinken, ijselijk kermen en alles zeggen
met geknepen lippen. Ramsey Nasr
krijgt een zeer verdiende Louis d’Or.

Ron Rijghard

