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Nederland worstelt zich door deze corona-
crisis met ‘half beleid’, stelt internist en 
gerontoloog Andrea Maier, net terug uit 
haar ziekenhuis in Australië waar ze met – 
hoe zullen we het zeggen – ‘heel beleid’ te 
maken kreeg. In het interview met Dieuwer-
tje Mertens (p. 16) vertelt ze heus te hebben 
getwijfeld aan de rigide Australische zero 

cases-aanpak, maar concludeert ze ook: 
‘mijn collega’s uit Melbourne kunnen weer 
feesten, uit en naar de bioscoop.’

Tijd dus voor écht beleid, niet alleen met 
betrekking tot Het Virus, maar breder, voort-
komend uit een overtuigende, nieuwe visie 
op ons land en de wereld, waarbij radicale 
verandering (lees Roxane van Iperen op p. 9) 
een bittere noodzaak zal blijken. Want als we 
nu met zijn allen gaan zitten wachten op de 
volgende zoönose, gaat er iets echt niet goed.

In deze eerste editie van Vrij Nederland 
na de Tweede Kamerverkiezingen vormt die 
noodzaak tot visie en beleid een rode draad. 
In haar rubriek De grote vraag vroeg Zwaan 
Lakmaker experts hoe je ervoor kunt zorgen 
dat beleid ook echt wérkt (p. 12). Pieter Omt-
zigt, die we spraken kort voordat hij rust 
nam van zijn werkzaamheden voor de 
Tweede Kamer, vertelt vol vuur aan Albert 
Jan Kruiter over de manier waarop de rechts-
staat nieuw leven ingeblazen kan worden  
(p. 40). Zijn oplossing: weg van de modellen 
en terug naar de werkelijkheid. En dat 
bedoelt hij letterlijk: we moeten beter kijken 
en luisteren naar mensen, en minder naar 
modellen van econometristen.

In hoeverre het beleid achter de nieuwe 
inburgeringswet effectief is, kunt u lezen in 
de grote reportage die Marieke Buijs daar-
over maakte (p. 96). Dieuwertje Kuijpers en 
Kim van Keken laten in hun verhaal over het 
Gemeentefonds (p. 50 ) zien hoe de verdeling 
van financiële middelen bij de gemeenten 
scheef loopt dankzij een kerstboom aan ver-
deelsleutels, waardoor de rijke gemeentes 
rijker worden en de arme armer. 

Jonah Falke ging in Nijmegen op zoek 
naar zorgmijdende daklozen (p. 28). Het 
doet me deugd te melden dat hij een grote 
sociale reportage in boekvorm zal maken 
over de daklozenproblematiek, in de mooiste 
traditie van Vrij Nederland. Aanmelden voor 

de nieuwsbrief hierover kan via vn.nl/boe-
ken. Verder leest u in dit nummer een gesprek 
met schrijver Simon Winchester over het 
beleid rond landbezit en de effecten daarvan 
(p. 86), en beschrijft Sjors Roeters hoe hij zijn 
geloof in het kapitalisme verloor, een systeem 
dat zich voordoet ‘als een natuurwet’, maar 
intussen de hele planeet ontwricht (p. 76). 

Tot slot dit: toen het Nederlandse 
bedrijf PCM een kleine twintig jaar geleden 
overwoog om de stekker uit Het Parool te 
trekken, was het de Vlaming Christian Van 
Thillo die de verzetskrant redde. Chronisch 
wanbeleid van Nederlandse krantenuitge-
vers heeft er voor gezorgd dat inmiddels 94 
procent van de Nederlandse dagbladen in 
handen zijn van twee Vlaamse familiebe-
drijven: Mediahuis en DPG Media. Joost 
Ramaer en Kim van Keken deden, met 
steun van het Fonds Bijzondere Journalis-
tieke Projecten, uitgebreid onderzoek naar 
Christian Van Thillo en zijn concern, uitge-
ver van onder meer de Volkskrant, Trouw, 
het AD en Het Parool (p. 60). Het beeld dat 
oprijst is dat van een uiterst slimme zaken-
man met een overzichtelijke dosis empathie 
voor de werkvloer. Ik bleef achter met de 
vraag wanneer wij in Nederland eens seri-
eus werk gaan maken van het beschermen 
van de pers. Ligt hier een rol voor de over-
heid? Want macht, zo zegt Omtzigt ons 
voor, heeft tegenmacht nodig.n
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