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Op 18 januari maakte het Nationaal Comité 
4 en 5 mei bekend dat het schrijver Abdel-
kader Benali had uitgenodigd om op 4 mei 
de traditionele (Harry Mulisch gaf in 1992 
de eerste) voordracht te houden tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam. Drie dagen later trok Benali 
zich alweer terug, nadat er grote onrust was 
ontstaan over enkele uitspaken die de schrij-
ver jaren eerder had gedaan over Joden. ‘Er 
mag op dit podium geen seconde twijfel 
zijn,’ schreef Benali op Twitter. 

Benali’s stap was logisch en onontkoom-
baar, zeker gezien de ‘lange tenen, en terecht’, 
van de Joodse gemeenschap, zoals acteur 
Jeroen Krabbé het later verwoordde tegen 
het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Maar de 
gulzigheid waarmee hij vervolgens op sociale 
media door het slijk werd gehaald, veroor-
deeld en platgeslagen tot een karikatuur van 
de bijzondere schrijver die hij is, was onkies. 

Benali spreekt dus niet op 4 mei in de 
Nieuwe Kerk (waar de u niet onbekende 
Roxane van Iperen – haar vaste column 
vindt u op pagina 7 – hem zal vervangen), 
maar brengt zijn apologie hier, in Vrij Neder-
land (p. 36). Abdelkader Benali is namelijk 
geen antisemiet, maar een bruggenbouwer.

Met veel plezier kan ik u verder melden 
dat Vrij Nederland met ingang van dit num-
mer een nieuwe pen verwelkomt. Trouwe 
abonnees herinneren zich wellicht nog het 
vraaggesprek dat Sander Donkers en Thijs 
Broer in 2017 hielden met UvA-hoogleraar 
antropologie van de wetenschap Amade 
M’charek (u kunt het teruglezen op vn.nl/
amade). Het is mij altijd bijgebleven, omdat 
M’charek zo’n groot en helder denkraam 
heeft. Voor VN zal ze schrijven over de 
manier waarop genetica onze wereld, wie 
we zijn en hoe we ons tot elkaar verhouden, 
heeft veranderd (p. 8).

Vraaggesprekken met heldere geesten 
hebben we overigens ook in dit nummer 
weer te over. Het meest verontrustende is 
dat met de IJslandse schrijver Andri Snær 
Magnason (p. 94). ‘De vraag die ik mezelf 
stelde,’ zegt Magnason, ‘was: hoe kan ik 
schrijven over klimaatverandering zonder 
dat het klinkt als een soort achtergrondruis 
die niet werkelijk doordringt en waarvan 

mensen vooral moe worden?’ Dat is hem, 
getuige dit interview, meer dan gelukt.  

Stan Putman sprak techjournalist Kara 
Swisher (p. 74). Technologie, zegt Swisher, 
‘kan de slechte kanten in onszelf naar boven 
halen en versterken. Daarom moeten we 
goed nadenken over wat we mensen wel en 
niet toestaan, net als in de echte wereld.’ 

Journalist Sjors Roeters laat zien wat 
technologie in de financiële wereld zou kun-
nen betekenen als digitaal geld eenmaal écht 
gaat rollen (p. 46). ‘Een groene euro zou je 
bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het 
openbaar vervoer, maar niet voor het kopen 
van benzine.’ 

Maaike Schoon sprak met econome 
Mariana Mazzucato naar aanleiding van 
haar nieuwe boek Mission Economy, een 
sterk pleidooi voor een ondernemende over-
heid die met vallen en opstaan moet leren 
hoe de economie te stimuleren (p. 14).

Die aanpak – leren door te doen – zien 
we terug op de Huizingaschool in Amster-
dam Nieuw-West. Marieke Buijs loopt daar 
langere tijd mee en schreef een ontroerende 
reportage (p. 64) waar de toewijding van het 
onderwijzend personeel vanaf spat. Dat de 
kinderen van de Huizingaschool maar net 
zo veerkrachtig, creatief, duurzaam en soci-
aal mogen worden als de millennials van 
Kelli van der Waals (p. 24). n
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