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Een kans
to build
back better

‘Corona zorgt […] voor momentum en
biedt een grote kans to build back better.
Die móéten overheden aangrijpen, door
eisen te stellen aan ondernemingen die
steun krijgen.’ Aan het woord is de Australische ‘welzijnseconome’ Katherine Trebeck in een vraaggesprek met Elke van Riel
(pagina 18-27).
‘Corona’ benutten om het economische
systeem te hervormen; het is een geluid dat
tijdens de eerste golf al even te horen was.
In april stuurden PvdA en GroenLinks aan
op ‘duurzaamheidseisen’ in ruil voor coronasteun.
Die eisen kwamen er niet en met een
optimistische bril op zou je kunnen zeggen
dat de tweede golf waar we inmiddels middenin zitten de gelegenheid biedt om die
eisen alsnog te formuleren. Als het aan Trebeck ligt (tenminste, op haar minder sombere dagen) pakken we nu door en
implementeren we een economisch systeem
dat minder op groei en meer op waardigheid, natuur, verbinding, rechtvaardigheid
en participatie is gebaseerd. Wonderlijk,
eigenlijk, om je te realiseren dat die waarden in het huidige systeem inderdaad volkomen genegeerd worden.
Corona speelt ook een rol in het verhaal
van de Amerikaanse journaliste Anni Ciezadlo, die zich, gewapend met verhalen uit
de Syrische burgeroorlog en het barbaarse
uithongerbeleid van Assad jegens zijn eigen
bevolking, afvraagt of wij in het Westen
niet wat te makkelijk denken over onze
voedselvoorziening (pagina 30-39). Want
wat waren we geschokt, toen we in maart
een keer geconfronteerd werden met lege
schappen. En wat zullen we doen als het
een keer echt mis gaat? Ik kan geen generatoren repareren, om maar een opgeworpen
vraag uit dit fijne essay te beantwoorden.
Brigitte Borm beschrijft hoe haar
nieuwe woonomgeving Amsterdam-Slotervaart een toekomst zoekt, ergens tussen een
hipsterwijk in Berlijn en een droevige
Parijse banlieue in. Ik las het verhaal met
extra aandacht omdat mijn vader tientallen
jaren lesgaf in Slotervaart, onder meer op
de school die Borm beschrijft als de plek
waar de radicale Hofstadgroep ontstond,

het Mondriaan. Wat daar gebeurde,
begreep ik pas echt toen ik Met een zoen
van de leraar (1994) van Barbara den Uyl
zag, een documentaire die ze maakte in het
jaar dat Mohammed B. er in 4-havo zat,
met mijn vader als mentor.
Van Mohammed B. is het een kleine
stap naar David Kenning, die jaren later
Eberhard van der Laan adviezen gaf hoe de
jeugd slim te deradicaliseren. Nikki Sterkenburg spreekt hem (pagina 52-59) en
laat zien dat hij beter wist waar hij mee
bezig was dan velen tot nu toe dachten.
Verder wil ik u nog wijzen op de heerlijke rant tegen het onvermijdbare en
kwaadaardige fenomeen van het raten.
Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers leggen uit waarom wij met onze sterren de
aandeelhouders plezieren en de platformwerkers verneuken (pagina 60-67).
Oproep: geef nooit meer zo achteloos uw
oordeel! n

Wonderlijk, eigenlijk,
dat waarden als
natuur, verbinding,
rechtvaardigheid
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in het huidige
economische systeem
volkomen genegeerd
worden.
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