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Tim Hofman is het opvallendste televisieta-
lent van dit moment. Zijn drive ligt op het 
kruispunt van zijn morele besef en zijn drang 
om te scoren, schrijft Doortje Smithuijsen in 
het coverinterview (p. 18). Hofman stelt het 
spanningsveld ‘tussen geld en moraal’ aan de 
kaak. Dat hij zich er af en toe in verliest 
waardoor hij wel eens een Messiascomplex 
lijkt te hebben, dat is in deze tijden wellicht 
noodzakelijk. Extreme zelfverrijking en 
machtswellust vragen om extreem tegengas.

Tegengas geven, dat is wat oud-minister 
Ronald Plasterk ook doet in zijn column in 
De Telegraaf. Op het oog een wonderlijk 
podium voor een PvdA’er, hoewel je daar 
anders naar kijkt na lezing van het profiel 
dat Kim van Keken en Dieuwertje Kuijpers 
van hem maakten (p. 112).  

Nu in Nederland bijna iedereen die dat 
wil gevaccineerd is, breekt de tijd aan 
waarin ‘interacties en risico’ van elkaar 
worden losgekoppeld. Dat is een cruciale 
voorwaarde voor de terugkeer naar nor-
maal, stelt epidemioloog en wiskundige 
Adam Kucharski. In zijn eerste stuk voor 
Vrij Nederland kijkt Jop de Vrieze met 
Kucharski naar gevolgen van de pandemie 
op de langere termijn (p. 132).

Die gevolgen hebben uiteraard ook een 
economische kant. Maar de manier waarop 
de Amerikaanse president Joe Biden de eco-
nomie weer leven wil inblazen, is misschien 
wat overdreven, concludeert Bas Jacobs, die 
vreest dat er sprake is van een overreactie, 
met alle zorgelijke gevolgen van dien  
(p. 124). Het woord ‘ketchup’ valt.

Sjors Roeters laat zien wat vertrouwen, 
of liever gezegd: het gebrek eraan, betekent 
voor diezelfde economie (p. 30). En in de 
tweede aflevering van Doortje Smithuijsens 
serie over digitale verslaving wordt duide-
lijk dat de stress die al dat wantrouwen 
oplevert, ook op andere gebieden gevolgen 
heeft (p. 86).  

Wantrouwen is wel op z’n plaats als het 
gaat over het Europese verbod op neonics. 
Tim Luimes en Tomas Vanheste leggen 
bloot dat bietenboeren het supergiftige spul 
via een achterdeurtje kunnen blijven gebrui-
ken (p. 54). Boeren zijn, vindt voedselfilo-
sofe Carolyn Steel, ‘slachtoffer van het 

systeem’ (p. 76). Marianne Thieme bracht 
het haar geliefde Ewald Engelen bij toen ze 
op een fluisterbootje door de polder voeren 
en Thieme kalm opmerkte: ‘Dat zijn groene 
woestijnen. Er is een gebrek aan biodiversi-
teit omdat daar zoveel gif gespoten wordt, 
omdat er kunstmest wordt gebruikt, omdat 
het grondwaterpeil onnatuurlijk is.’ Vanaf 
dat moment heeft Engelen ‘nooit meer op 
zo’n zelfde naïeve manier gekeken naar wat 
wij in Nederland “natuur” noemen’ (p. 42). 

Cindy Hoetmer kende u misschien al 
van haar recent verschenen boek Min of 

meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het 

leven van een treuzelaar (Meulenhoff). Voor 
VN schreef ze een handleiding voor het 
moderne leven (p. 66). Woorden zijn daarbij 
belangrijk. Hetzelfde constateert Menno 
van den Bos in zijn diepgravende onderzoek 
naar het gebruik van het besmette woord 
‘ras’. Hoogleraar wetenschapsantropologie 
Amade M’charek, die ook in haar column 
deze maand (p. 10) constateert dat niet de 
wetenschap, maar de wet de categorie ‘ras’ 
produceert, legt het uit aan Van den Bos.‘Ik 
ben niet zo van de termenpolitie, maar ik 
vind wel dat we het gewicht van woorden 
moeten begrijpen’ (p. 96). Dit is een periode 
van transitie, zoals Hoetmer schrijft. ‘Leef je 
een beetje in, word niet overal boos over, en 
dat jargon krijg je vanzelf onder de knie.’ n
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