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O
pmaandag stond in de Volkskrant eenmooi
stuk vanMerlijn Schoonenboom over de Duitse
krimi Tatort.

Ik ben een Tatort-fan. Mijn ouders waren tegen tele-
visie, maar één keer per weekmochten we bij de bu-
ren in de Dintelstraat tv kijken. Alleen Duitse televisie;
Nederlandse televisie was voor barbaren.
Op één puntmoet ik Schoonenboom aanvullen. Hij

vermeldt de legendarische Tatort-uitzending Reife-
zeugnis uit 1977met Nastassja Kinski alleen in verband
met een blootschandaal.

Reifezeugnis, geregisseerd doorWolfgang Petersen,
bekend van onder andere Das Boot, gaat over een ver-
houding tussen een leraar en een leerlinge op een
gymnasium in Noord-Duitsland. Voor Nastassja Kins-
ki, dochter van de acteur Klaus Kinski, betekende deze
Tatort een doorbraak.
Dankzij Reifezeugnis ben ik in 1977 verliefd gewor-

den op Nastassja Kinski. Het spijt me dat het niets is
geworden. De genen van Kinski en de genen van Grun-
berg, volgensmij was er wel ietsmoois uitgekomen.

Arnon Grunberg

Voetnoot Nastassja

België €2,50
Duitsland €2,95
Engeland £1,80
Frankrijk €2,95
Griekenland €2,95
Italië €2,95
Luxemburg €2,50
Oostenrijk €2,95
Portugal €2,95
Spanje €2,95
Zwitserland Chf5,40
Hongarije Huf710
Kroatië KN26
Slovenië €3,40

€ 1,40
Jaargang 89
48 pagina’s
Nummer 26313

������
������

������
�������

UITGELICHT P14-15

Zorgpersoneelmoet
langer doorwerken
Van onze verslaggever
Frank van Alphen

AMSTERDAM Werknemers in de
zorg moeten gemiddeld vier
maanden langer doorwerken om
hun pensioen op peil te houden.
Met deze versobering vangt het
pensioenfonds Zorg & Welzijn
(PZW) de stijgende levensver-
wachting op zonder de pensioen-
premie te hoeven verhogen.

PZW, dat dit dinsdag heeft bekendge-
maakt, is het eerste grote fonds dat
op dezemanier reageert op de geste-
gen levensverwachting. Naar ver-
wachting zullen meer fondsen voor
deze route kiezen. Deze dagen publi-
ceren alle pensioenfondsen hun pre-
mie- en indexatiebesluiten voor vol-
gend jaar. Veel fondsen zullen de in-

dexatie, de verhoging van de pensi-
oenen in lijn met de inflatie, schrap-
pen als gevolg van de tekorten.
De verlaging van de opbouw bij

PZW geldt in principe voor een jaar.
Als het opbouwpercentage op het
huidige niveau blijft, moet een
werknemer die nu op 25-jarige leef-
tijd in de zorg begint zevenmaan-
den extra werken voor hetzelfde
pensioen als een collega diemorgen
met pensioen gaat. De gemiddelde
verpleegkundige van rond 40 jaar
zal viermaandenmoeten doorwer-
ken. Werknemers kunnen nog altijd
met 65 jaarmet pensioen, maar
moeten dan genoegen nemenmet
een lager pensioen.
Volgens PZW ontvangen de deel-

nemers in toaal geen lager pensi-
oen. Ze krijgen een iets lager pensi-
oen per jaar, maar houden die uitke-
ring langer omdat ze langer leven.
De pensioensector worstelt met de

almaar stijgende levensverwach-
ting. ABP liet vorige week weten de
premieverhoging van volgend jaar
te koppelen aan de oplopende le-
vensverwachting. Werkgevers en
vakbondenwillen het pensioenstel-
sel zo veranderen dat het deze stij-
ging beter kan absorberen.

Begin dit jaar pleitte een commis-
sie onder leiding van hoogleraar
Kees Goudswaard aan de Universi-
teit Leiden voor koppeling van de
pensioenleeftijd aan de levensver-
wachting.

WINTERKOU DAKLOZEN VERPLICHT NAAR BINNEN

In de opvang van het Leger des Heils in Amsterdam

leest een dakloze een verhaaltje voor aan een vriend.

In verband met de kou heeft burgemeester Van der

Laan dinsdag besloten dat alle daklozen ‘s nachts naar

binnen moeten. Hij heeft daartoe een noodverorde-

ning afgekondigd. Foto Olaf Kraak

Bank volgendedoelwitWikiLeaks
AFP, AP, Reuters

WASHINGTONNa de Amerikaanse
diplomatie heeft de oprichter
van de klokkenluiderssiteWiki-
Leaks, Julian Assange, een nieuw
boegbeeld van de Verenigde Sta-
ten in het vizier. Volgens Assange
zalWikiLeaks begin volgend jaar
tal van interne documenten van
een grote Amerikaanse bank pu-
bliceren.

Assange, van wie niet bekend is waar
hij zich ophoudt, wilde niet zeggen
omwelke bank het gaat, maar vol-
gens hem betreft het opnieuw een
enorm lek, waarbij tienduizenden
of honderdduizenden documenten
openbaar zullen worden gemaakt.
‘Ik denk dat er wel eens een bank of
twee door kunnen omvallen’, zei As-
sange. In bankkringen in de VS
heerst de nodige nervositeit over de
aangekondigde onthullingen, die

wel eens verstrekkende gevolgen
voor de betrokken bank zouden
kunnen hebben.
WikiLeaks zei dat het ook de hand

heeft weten te leggen op ruim drie-
duizend documenten van de Ameri-
kaanse diplomatieke missie in Tai-
wan, maar het is nog onduidelijk
wanneer die gepubliceerd zullen
worden. Ook dat zou uiterst pijnlijk
kunnen zijn voor de VS, gezien de ge-
voelige relatiesmet China.

Volgens The New York Times blijkt
uit de documenten dieWikiLeaks de-
ze week liet uitlekken, dat de VS en
Groot-Brittannië zich ernstig zorgen
maken over de snelle groei van het
Pakistaanse kernarsenaal. De Ameri-
aanse ambassadeur in Islamabad
waarschuwde Washington voor het
risico dat kernmateriaal gestolen zal
worden, ‘niet door een extremist,
maar door iemand die bij de leiding
van de nucleaire installaties werkt’.

Inmiddels lijkt er een tegenoffen-
sief tegen de klokkenluiderssite aan
de gang te zijn. De site lag dinsdag
uren plat na een massale cyberaan-
val, waarbij WikiLeaks met een zoge-
noemd DDoS-bombardement werd
bestookt. Het is nog onduidelijk wie
er achter de aanvallen zit.
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Schoolklassenuit
vele laagjes kind

R
uud van Empels (1958) ‘foto-
schilderijen’ zien er wat eigen
aardig uit. Onheilspellend

zelfs, zoals zijn werk soms wordt ge-
noemd. De gevierde collagekunste-
naar begon in de jaren ’90 met knip-
penenplakkenmet schaar en lijm. Al
snel werd dat vervangen door Photo-
shop. Van Empel exposeerde de afge-
lopen twee jaar in toonaangevende
musea in Europa, Amerika en Azië.
Knippen en plakken doet hij thuis,

in Amsterdam achter zijn computer.
Zo’n vier maanden werkte hij daar
onafgebroken aan zijn nieuwe werk
Generation, dat twee vreemdsoortige
schoolklasjes symboliseert. Van Em-
pel: ‘Als je goed kijkt, zie je dat ieder
rijtje kind uit tientallen andere laag-
jes kind bestaat. Zo verbeeldt ieder
kind een stukje tijd en werkelijk-
heid.’
Aandie ‘laagjes kind’ komtVanEm-

pel door honderden portretten te
schieten van kindmodellen. ‘Ik heb
minstens tien foto’s nodig voor één
figuur. Daar knip ik dan de ogen uit,
of de neus. En begin ikmet passen en
meten in Photoshop: het monteren
van het figuur. Ieder stukje huid
moet passen bij een ander stukje
huid, iedere neus bij een andere

mond. Net zoals ieder figuurtje in de
collage naast het andere figuurtje
moet passen.’
Zo ontstaat eenwat verwrongen af-

spiegeling vandewerkelijkheid: per-
fect gestileerde kinderen, strak in de
lens kijkend, in brandschone jaren
’70 kleren, die Van Empel verkoos bo-
ven ‘de onuitgesproken kleding van
nu’.
VanEmpel: ‘Een figuurtje is af,wan-

neer het gemonteerde klopt: wan-
neer de neus goed aansluit bij de
mond, de stropdas netjes op het jasje
valt. En het werk niet te veel echt
lijkt.’ Echt? ‘Als je te perfect mon-
teert, lijkt het eindproduct net een
echte foto. Dan is het niet interessant
meer. Het gaat juist om de extra toe-
voegingdie eenwerk spanninggeeft,
dat ontstaat tussen werkelijkheid en
enscenering in.’
De werken kosten 65.000 euro per

stuk en worden verspreid in een op-
lage van zeven. In zijn huis in Atlanta
heeft Elton John er een hangen, in
zijn ontbijtkamer.

Eileen Ros

Eind 2011 wordt in het Groninger

Museum een overzichtstentoonstelling

gepresenteerd van Van Empels werk.
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Perfect gestileerde kinderen in jaren

‘70-kleding: het werk Generation van

collagekunstenaar Ruud van Empel.

‘Ieder stukje
huid moet
passen bij
een ander
stukje huid’


