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Wat hebben seksuologe Esther Perel en crimineel Tony Montana gemeen met de huidige (althans tot 20 januari 2021)
Amerikaanse president? Dat zij alledrie zijn
komen bovendrijven ‘in een cultuur die luiheid, gemakzucht en spektakel op een troon
heeft gehesen’, aldus Arnon Grunberg in
zijn analyse van vier jaar Donald Trump
(p. 30). Een president die onze cultuur ís,
‘maar dan iets meer ten einde gedacht’. Een
president ook die voor veel Amerikanen een
volstrekt rationele keuze was en is.
2020 is het slotjaar van Trump gebleken
en was het eerste jaar dat Vrij Nederland met
een scherpe journalistieke agenda werkte:
wij keken naar de verdelingsvraagstukken.
Het bleek een focus die met de onverwachte
komst van de covid-19-pandemie aan relevantie won. Steeds sneller opent zich de
kloof tussen de haves – hoogopgeleiden met
een vast contract – en de have-nots – laagopgeleide flexwerkers. Qua have-nots: onze
Jonah Falke ging naar de armste wijk van
Arnhem, Immerloo, en schreef een prachtige
reportage over het leven zonder geld en uitzicht op verbetering (p. 60). En qua haves:
Dieuwertje Kuijpers en Kim van Keken
doken in de activiteiten van multimiljonair
Onno ‘Always #ThinkBig’ van de Stolpe, die
erin slaagde om schathemeltjerijk te worden
met de belofte dat zijn bedrijf Galapagos
revolutionaire medicijnen op de markt zou
gaan brengen. Didn’t happen, vooralsnog,
maar het landhuis dat hij betaalde door aandelen Galapagos te verkopen, is gebouwd
met echte bakstenen (p.104). Lees – over
moeizame verhouding tussen wetenschap en
geld gesproken – ook het verhaal over de
hechte relatie tussen Wageningen University
& Research en Unilever (p. 50).
Dit extra dikke kerst-/winternummer zit
bomvol confronterende verhalen. Zoals het
interview van Ricci Scheldwacht met David
Van Reybrouck over zijn boek Revolusi, een
document dat in Nederland dezelfde impact
verdient als Congo had bij onze Zuiderburen
(p. 94). En het interview van Maaike Schoon
met Noreena Hertz, de econome die de toegenomen eenzaamheid van het individu als
leidraad neemt voor haar visie op de wereld
(p. 20). Lees ook zeker het verhaal van Lisa

Bouyeure over de imposante impact van de
Kardashians op ons leven (p. 84). En dan ben
ik er nog lang niet: een update van de beste
detectives en thrillers (p. 126), een heerlijk
slotakkoord van de zoektocht naar de Hitlerkleurplaat (p. 138) en ga zo maar door.
Tot slot nog even over de toekomst van
Vrij Nederland: 2020 is het jaar gebleken
waarin we er steeds beter in slaagden om de
relevantie van onze journalistieke producties
bij u over het voetlicht te brengen. Neem het
nieuws dat we brachten over de Nederlandse
ethische hacker Victor Gevers, die in oktober
inbrak in het Twitter-account van president
Donald Trump. Ons nieuws raasde de
wereld over. Aanstichter Gerard Janssen
schreef in dit nummer een groot profiel van
Gevers (p. 40). Dergelijke succesjes resulteerden erin dat dit jaar steeds meer mensen zich
tot Vrij Nederland voelen aangetrokken. We
sluiten 2020 dan ook af met meer abonnees.
Dat geeft vertrouwen en bovendien verwerven we er lucht en ruimte mee om verder te
bouwen aan een gezonde toekomst voor die
ons zo dierbare titel.
Wat betekent dit voor u, als lezer? Dat
we in 2021 méér diepgravende journalistiek
kunnen publiceren dan in 2020. En op
nieuwe plekken. Wat dat precies inhoudt,
daarover vertel ik u in het volgende nummer
meer. n

Vrij Nederland kijkt
naar de verdelings
vraagstukken: een focus
die met de komst van
de covid-19-pandemie
nog aan relevantie heeft
gewonnen.
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