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Daar komt Davy

Cees Grimbergen over 

1300 miljard pensioen-

vermogen ‘en nauwelijks 

serieus toezicht’. 

Zwarte zwanen 6 – U en de  

pensioenelite 

 > NPO 2, 20.55-22.00 uur

‘Nee, absoluut niet,’ ant
woordt staatssecretaris 

Jetta Klijnsma stellig op de vraag 
van journalist Cees Grimbergen 
of ze naïef is. Hij stelde de vraag 
vorig jaar in de vijfde aflevering 
van Zwarte zwanen. De pro
grammareeks onderzocht de af
gelopen jaren de Nederlandse 
pensioenindustrie. Het ging on
der meer over de nevenactivitei
ten van jobhoppende ambtena
ren, toezichthouders, adviseurs 
en vermogensbeleggers bij pen
sioenfondsen. Belangenver
strengeling is bijna onvermijde
lijk, maar dat zag Klijnsma an
ders: als men maar beseft de 
juiste pet op te hebben in de 
functie die hij of zij op dat mo
ment uitoefent.

Moraal en ethiek lijken holle 
begrippen te zijn in de wereld 
van private equity, hedgefunds 
en rentederivaten, middelen die 
vermogensbeleggers met geld 
van de pensioenbetaler inzetten 
om een zo hoog mogelijk ren
dement te halen voor zichzelf 
en het pensioenfonds.

In 2015 werd 29 miljard aan 
pensioenpremies geïnd en 28 
miljard aan pensioenen uitbe
taald. Kosten van de pensioen
fondsen: zeven miljard,  
waarvan 6,4 miljard beleggings
kosten. De omvang van het Ne
derlandse pensioenvermogen: 
ongeveer 1300 miljard euro. 

‘Hoe kan het dat voor het toe
zicht op de jaarlijkse Rijksbe
groting van 260 miljard euro 
een heel apparaat is opgetuigd 
van Kamerleden, journalisten, 
Rekenkamer, Raad van State en 
honderden commissies,’ zegt 
Grimbergen, ‘terwijl er nauwe
lijks serieus toezicht is op de 
1300 miljard in de pensioenwe
reld?’ Eerdere afleveringen 
maakten al inzichtelijk wie de 
mensen zijn die het pensioen
geld beheren en wat ze met die 
miljarden doen. 
‘Een van de vele kwesties betrof 
de Goldman Sachsaffaire. De 
gewraakte Amerikaanse zaken
bank verkwanselde 250 miljoen 
euro pensioengeld van Neder
landse vrachtwagenchauffeurs. 
De zakenbank sloot een gehei
me schikkingsovereenkomst 
met Pensioenfonds Vervoer, 
waarin slechts een deel van het 
verloren geld werd terugbe
taald. De Nederlandsche Bank 
ging hiermee akkoord. Onthut
send is dat zelfs de vakbonden 
fnv en cnv Vakmensen hun ei
gen leden weigerden te infor
meren over de fraude. Het werd 

Vijf keer de  
rijksbegroting

Nooit meer slapen 

 > npo Radio 1, 0.00-2.00 uur

Er staat een nieuwe ster aan 
het theaterfirmament en 

haar naam is Davy Pieters. Ze is 
nog niet zo lang bezig, maar o 
zo productief. Trefzeker ook. En 
in staat om eigentijdse invloe
den uit gaming, strips en recla
mes en alomtegenwoordige 
verschijnselen zoals (de invloed 
van) beeldcultuur en social me
dia, te verwerken op een aan
sprekende, sprankelende ma
nier. Ook de actualiteit in meer 
algemene zin weerklinkt in 
haar werk. 
Pieters (1988), studeerde in 2011 
af aan de regieopleiding van de 

Toneelacademie Maastricht met 
Playwood, een beeldende, ver
stilde voorstelling over, en ge
speeld door, kinderen in de 
leeftijd van tien tot twaalf. Een 
voorstelling zo goed, dat Pieters 
zich er in één keer mee op de 
kaart zette, ook al vanwege de 
bekroning ervan met de Hen
riette Hustinxprijs voor excel
lent talent. ‘Op het snijvlak van 
toneel en performance ontwik
kelt zij haar projecten,’ aldus de 
jury,’ die de moed om te experi
menteren combineren met het 
vermogen om te leren uit de 
traditie. We gaan nog veel van 
haar horen.’ Aldus geschiedde. 
Het jaar daarop kwam ze met 
What remains, over de gevolgen 
van de tsunami in Japan, en An 
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Theaterregisseur Davy Pieters valt op met  

bijzondere, kwalitatief hoogstaande producties.  

Davy Pieters

Cees Grimbergen
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23.56-1.33 (TV5) L’oeil du cyclone EEEE

F/BF 2015. Van Sékou Traoré. Met oa Maïmouna N’Diaye, Fargass Assandé en Serge 

Henry. Psychologisch kunststukje rond de grillige band tussen een advocaat in Burki-

na Faso en haar onberekenbare cliënt, een voormalig kindsoldaat die wordt beschul-

digd van 65-voudige moord. Maatschappelijk geëngageerd filmmaker Traoré en dito 

scenarist Luis Marques – filmstudiegenoten in Parijs en inmiddels landgenoten in Bur-

kina Faso – vermeden de kindsoldaatfilmclichés en gingen regelrecht richting het 

thrillergenre, met de aangeklaagde als een (overheids?)kloon van het monster van 

Frankenstein en Hannibal Lecter. Effectieve nagelbijter, ook dankzij dreigende came-

ravoering, slepende snaarmuziek en afgemeten teksten. Nederlands ondertiteld.

20.15-21.40 (Arte) Was bleibt EEE

D 2012. Van Hans-Christian Schmid. Met oa 

Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Ernst 

 Stötzner, Egon Merten en Eva Meckbach. 

Dertiger Marko (Lars Eidinger) – net ge-

scheiden, schrijver – brengt met zijn zoon-

tje een weekend bij zijn ouders door. Het 

gezelschap wordt nogal gedomineerd 

door de manische depressies van moeder 

Gitte (Corinna Harfouch), die aankondigt 

vanaf nu zonder medicatie verder te wil-

len. De familieleden reageren elk op een 

eigen manier. Intiem Kammerspiel onthult 

schoorvoetend dieper liggende pijnen en 

oude familiefrustraties. Opzienbarend 

wordt het misschien allemaal niet, maar 

de cast is prima. In eigen land goed ont-

vangen drama kreeg onder meer een no-

minatie voor de Gouden Beer in Berlijn.

20.30-23.10 (Veronica) The Bourne 

Legacy EEE

USA 2012. Van Tony Gilroy. Met oa Jeremy 

Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, 

Scott Glenn en Stacy Keach. Onderhou-

dend vervolg op de lucratieve Bourne-tri-

logie, met Renner in de hoofdrol als Aaron 

Cross. Hij is ‘Nummer Vijf’, een geheim 

agent die net als Bourne op de vlucht 

moet voor zijn bazen nadat die zijn team 

opdoeken. Cross stoeit met wolven, ver-

weert zich tegen drones en pikt onderweg 

een wetenschapster (Weisz) op die pillen 

ontwikkelde om hem in topvorm te hou-

den. Legacy gaat meer over morele vragen 

dan over identiteit, is meer actiefilm dan 

thriller en een stuk gelikter dan het ruw-

realistische werk in de voorgaande delen.

20.30-23.05 (RTL 8) Hugo EEEE

USA 2011. Van Martin Scorsese. Met oa Ben 

Kingsley, Asa Butterfield, Chloë Grace Mo-

retz en Christopher Lee. Weesjochie stuit 

in Parijs’ treinstation op aan lager wal ge-

raakte filmpionier George Méliès. Uitstapje 

van de peetvader van de misdaadfilm naar 

alle leeftijden en 3D pakt erg goed uit. 

Dankzij adembenemende beelden (zon-

der dat de 3D-effecten als gimmick wor-

den ingezet), het aangrijpende verhaal en 

de prima acteurs. Ook in de bijrollen goed 

bezet. Met oa Sacha Baron Cohen als ge-

mene station-inspecteur en een bijna ne-

gentigjarige Christopher Lee als vriendelij-

ke boekenverkoper. De vrijwel vlekkeloze 

film kreeg elf Oscarnominaties.

21.40-23.15 (Arte) L’effrontée EEEEE

F 1985. Van Claude Miller. Met oa Charlotte 

Gainsbourg, Clothilde Baudon, Julie Glenn, 

Bernadette Lafont en Jean-Claude Brialy. 

Charlotte Gainsbourg (Jane Eyre, Antichrist) 

was pas dertien toen regisseur Claude Mil-

ler zijn vrienden Serge Gainsbourg en Jane 

Birkin (‘Je t’aime... moi non plus’) vroeg of 

hun dochter de hoofdrol wilde spelen in 

zijn opgroeifilm L’effrontée. Gelukkig gin-

gen ze akkoord, want Gainsbourg bleek 

een natuurtalent. In een verhaal dat losjes 

is gebaseerd op de roman The Member of 

the Wedding van Carson McCullers, speelt 

ze een verveelde puber die zonder moe-

der opgroeit in een troosteloze buurt. Op 

een dag sluit ze vriendschap met een be-

roemde pianiste die haar woonplaats aan-

doet. Betoverende, zeldzaam eerlijke film 

over adolescentie.

fi lm van de dag fi lm van de dag

Blind
stemmen

Stel je voor dat je een 

blind date hebt. De 

spanning over wie je gaat 

ontmoeten en waar de 

avond zal eindigen giert 

door je lijf. Dan blijkt je 

gesprekspartner een poli-

ticus te zijn die je niet 

naar huis, maar naar het 

stemhokje wil meene-

men. Daar gaat je avond. 

Toch is dat wat presenta-

tor Danny Ghosen heeft 

georganiseerd in de hoop 

argwaan tegenover politi-

ci weg te nemen bij jonge 

niet-stemmers. Onder an-

deren Emile Roemer, Syl-

vana Simons en Alexander 

Pechtold gooien al hun 

charmes in de strijd om 

hard to get-kiezers te ver-

leiden tot een stem.

duidelijk dat de vakbonden 
in de pensioenfondsbesturen 
een merkwaardige rol spe-
len. 
De aflevering van vanavond 
belooft duidelijkheid over de 
omzetten die fnv en cnv 
door hun bestuurslidmaat-
schap maken. Verder volgt de 
nieuwe aflevering een aantal 
pensionado’s die kritische 
vragen aan hun pensioen-
fondsen stellen. Hoe reageert 
zo’n fonds vervolgens?’ 
Terug naar staatssecretaris 
Sociale Zaken en Werkgele-
genheid Jetta Klijnsma. Van 
alle departementen wordt 
het hare het meest platgelo-

pen door lobbyisten. ‘“Geef 
ons die zak met geld. Wij we-
ten precies wat we moeten 
doen om de werkende men-
sen te voorzien van een pen-
sioen. Maar we weten niet 
hoe hoog dat pensioen zal 
zijn.” Dat is wat lobbyisten 
vier jaar lang aan Klijnsma 
verkochten,’ vervolgt Grim-
bergen. ‘Ze was niet opge-
wassen tegen hun sluwheid. 
Hopelijk draagt de serie bij 
aan het kritisch denken over 
het onbegrijpelijk ingewik-
kelde pensioensysteem. En 
worden uitwassen aange-
pakt.’

radha ramdhan

Danny zoekt

stemmers

 > npo 3, 22.15-22.31 uur

Elephant, een ‘hilarisch en 
gruwelijk sprookje’ over vijf 
reizigers in een wachtruimte, 
thema: de kracht van mani-
pulatie in de hedendaagse 
beeldcultuur. The Truth 
About Kate (2014) stond in de 
toptien van Beste Theater 
2015/16 van de Volkskrant, 
werd geselecteerd voor het 

Nederlands Theaterfestival 
én leverde haar een nomina-
tie op voor de bng Nieuwe 
Theatermakersprijs. Haar 
nieuwste voorstelling is 
Made In Here. Hoe ver kun-
nen we gaan met vormgeven 
van het leven? Ruim baan, 
voor Davy Pieters. 

Ilse van der Velden

stemmen


