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Inleiding

Half maart 2020 komt het openbare leven
in Nederland met een schok tot stilstand.
De scholen blijven gesloten, de treinen
leeg en de lucht strakblauw. De wereld
is ineens onwerkelijk, beangstigend
en ongeëvenaard. De openbare ruimte
verandert van de ene op de andere dag
in een stil theater waar mensen elkaar
opzichtig uit de weg gaan.
Dat we ons in een unieke historische
situatie bevinden is voor iedereen voelbaar,
maar niet altijd even zichtbaar. Juist deze
bijzondere tijd schreeuwt om visuele
getuigenissen, om een artistieke registratie
en interpretatie.
De tentoonstelling presenteert
fotografisch werk van zeven Haagse

kunstenaars, dat de dagelijkse realiteit van
de pandemie weerspiegelt. Stroom Den
Haag gafvijf fotografen een vrije opdracht
om de eerste maanden van deze bijzondere
periode vast te leggen. Twee andere
fotografen kregen van respectievelijk het
Haags Historisch Museum en het Haags
Gemeentearchief een vergelijkbare
opdracht.
Elke fotograaf toont een persoonlijke
blik op de nieuwe realiteit. We kijken naar de
foto’s met een schok van herkenning, alsof
het ver achter ons ligt, maar het is nog niet
voorbij.
Vincent de Boer
3 oktober 2020
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Het lichaam in de
wereld, de wereld
in het lichaam

Afstand en nabijheid
in coronatijd
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I
Opeens kwam alles samen. In Nederland op 27
februari, een mooie frisse donderdag. Een 56-jarige
man uit Loon op Zand blijkt besmet. Op 6 maart
de eerste dode, op 9 maart het einde van het
handen schudden. De banale feiten staan in geen
verhouding tot alles wat nog komen zou. Alles – je
moet het niet te vaak achtereen uitspreken, dan
betekent het niets meer. Alles is een onbepaald
voornaamwoord, maar het is het enige dat het
allemaal zegt. ‘Niets en niemand uitgezonderd’,
aldus Van Dale.
Vleermuizen en mensen. De luchtvaartsector
en het immuunsysteem. De schrale publieke
sector en de eenzaamheid van de stervenden.
Borstkloppende volksmenners en de honger van
de huid. De planetaire samenleving en de cellulaire
binnenwereld.
Alles kwam samen toen het virus zijn kroon
opzette. Van global cities tot pittoreske brinkdorpen
en onze bible belt: nu zijn alle schaalniveaus van
de menselijke samenleving besmet. Net als alle
andere plagen van deze tijd doet het virus niet
aan grenzen. Min of meer voor het eerst is het de
mensheid als geheel die getroffen is, ook al zijn de
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gevolgen ongelijk verdeeld. De crisis woedt op alle
fronten, neemt microscopische en macroscopische
proporties aan. Daarbij wordt niet alleen het
samenleven bedreigd, maar gaat de bedreiging
ook uit van het samenleven. Gemeenschapszin is
dezer dagen een riskant verlangen, om over de zin in
gemeenschap nog te zwijgen.
Zo kroop de grote boze wereld dicht tegen
ons aan, drong tot in onze poriën door. Nu wordt
zichtbaar wat mensenwetenschappers al langer
weten, zonder het echt te kunnen tonen: dat
het leven en samenleven zich afspeelt in zich
uitstrekkende afhankelijkheidsrelaties op de grootst
denkbare schaal. Het oplopende reproductiegetal
R0, maar ook de snelheid waarmee het virus zich
in metropolen, slums en favela’s verspreidde, is er
een zuivere illustratie van. Deze ‘interdependenties’
zijn even fundamenteel als onontkoombaar: onze
overlevingskans hangt afvan collectieve actie. Maar
door de duivelse covid-logica moeten we elkaar
tegelijkertijd mijden als de pest.
Noem het interdependentitis, het onbedoelde
gevolg van menselijke uitzwermingen over de
aarde. Daarmee zijn in de loop der millennia niet
alleen nieuwe virussen ontstaan, uit het intensiever

Miguel Peres dos Santos
zonder titel
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contact met de natuurlijke omgeving, maar is ook
de vatbaarheid voor besmettelijke ziekten sterk
toegenomen.

II

Johan Nieuwenhuize,
Floor in times of corona

Alles kwam samen, maar de mensen wijken uiteen.
Nu is iedereen amateur-mathematicus, de hele
dag bezig met de hogere wiskunde van mijden en
ontzien.
Je steekt de straat over en schat de afstand
tot een tegenligger. Ziet die er niet wat bleekjes uit?
Je brengt een kleine kromming in je koers aan. Op
de stoep is het eenrichtingsverkeer, zo schreeuwt
een matrixbord. Bij de drogist begint een lunapark
van afzetlinten, dranghekken en tape. Een lenige
choreografie houdt je binnenslijns. Je neemt een
laatste hap adem en duwt je lijf naar voren. Bij de
mandjes (rechts schoon, links vies) vertrekken de
vectoren op de grond. Het zijpad is versperd: daar
moest je zijn. Ho, een tegemoetkomend lichaam.
Behendig stuur je jezelf langs de waaghals. Je nek
maakt rare zwenkingen opzij, om de tussenruimte
wat op te rekken. Bij de kassa een rij, de caissière
lijkt te zweten. Wegwezen. Duizelig als een
pretparkkind glip je door de barricades.

Christiaan van der Kooy
08. Traviatastraat - 16:56 - 03 april 2020

12

Het lichaam in de wereld, de wereld in het
lichaam. In korte tijd werd de hele grammatica
van het sociale verkeer herschreven. Subtiele en
situatiegebonden regels voor en verwachtingen
over interactie, ruimtegebruik en mobiliteit, al die
diep ingesleten gewoonten en gedragspatronen zijn
uit hun sluimers van vanzelfsprekendheid gehaald.
De hele manier waarop wij ons fysiek presenteren
en de drie dimensies met anderen delen, zijn van
de ene op de andere dag tot probleem geworden.
Al die antropologische en ook mensenrechtelijke
aspecten van afstand en nabijheid staan op hun kop.
Wat ooit ver weg was, is dichterbij gekomen.
Maar wat lange tijd dichtbij was, raakt verder weg.
De lokale en globale, ofwel ‘glokale’ gevolgen van
wildmarkten, van een verstoorde biodiversiteit en
van de mondiaal mobiele mens zijn nu overal – maar
de drieklapskus is nergens meer. Alle vertrouwde
vormen van gemeenzaamheid staan op de tocht.
Koorzang en hugs, feestjes en vergaderingen, zelfs
het wachten op haltes en perrons: de voorwaarden
zijn strikt, de sancties fors. Deze dubbelheid, ook dat
is interdependentitis.
De vervlechting van menselijke relaties
door de tijd heen en op steeds grotere schaal is
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een beweging in de richting van klein naar groot
geweest, dus van toenemende complexiteit. Maar
het was ook een beweging van groot naar klein:
steeds omvangrijker samenlevingsvormen kregen
microben en parasieten in hun invloedssfeer. De
menselijke beschaving kwam steeds dichter bij de
natuur, die zij op grote schaal ging exploiteren. Zo
ontstonden zoönosen, besmettelijke ziekten die van
dieren op mensen overspringen.
De befaamde stadsonderzoeker Robert Park
heeft er ooit op gewezen hoe al die schaalniveaus
van leven hecht vervlochten zijn geraakt. Van
megasteden tot microbenrijk. In de ‘menselijke
ecologie’ grijpen alle sociale, economische, fysieke
en omgevingsdimensies in elkaar. Zoals Park
schreef: ‘Het levensweb dat alle levende organismen
in zijn mazen omvat, wordt alsmaar hechter en
strakker, waarmee in nagenoeg alle delen van de
wereld de levende wezens onderling verbonden
zijn geraakt. De vitale bindingen zijn tegenwoordig
uitgebreider en intiemer dan ooit tevoren in de
menselijke geschiedenis.’

III
Toen alles samenkwam was er stilte.
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Senna Castro en Nadine Stijns,
The Hague Social Distance Dérives #02

Lege trams, lege straten, stilgevallen fonteinen:
desolater kon het niet. In diapositief werd zo
zichtbaar en ook hoorbaar wat normaal gesproken
wordt vergeten. De bouwkundige omgeving is
niet de stad, de huizen en de pleinen zijn niet de
samenleving. In de eerste weken van de crisis waren
ze de expressie van een enorme afstand. Zonder
mensen blijken steden een frisse stenige geur te
hebben, maar ook een eigen klankkleur. Een soort
knisperend gonzen, een trilling net iets meer dan
stilte.
De Nationale Dodenherdenking was het
summum daarvan. Wat nog altijd het belangrijkste
morele ijkpunt in onze tijd is, de herinnering aan de
vervolging en vernietiging van minderheden, gaat
normaal gesproken gepaard met een uitbundige
stilte. Een collectief gesmoorde stem. Maar op
4 mei dit jaar was de Dam leeg en verlaten, op een
onwennige koning en zijn gevolg na. Wat vooral
indruk maakte was een rondklapperende duif, die
met korte echo’s de auditieve ruimte mat.
Oorverdovender nog was een sociale
stilte. Schrijnend en slopend is de plaag van de
eenzaamheid. In verpleeghuizen, op sterfbedden,
in onveilige gezinnen, slechte huwelijken en
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eenpitshuishoudens. Ze vormen een schril contrast
met de opgewonden inventiviteit waarmee
betergesitueerden aan het begin van de crisis hun
contacten wisten te handhaven. Voor hen was het
een vijfsterrenquarantaine met veel wijn, zoals een
oorlogsverslaggever schreef. Steeds groter bleken
de verschillen in economisch kapitaal, maar dus ook
in sociaal kapitaal: de beschikking over een kring van
belangrijke anderen.
Als de coronacrisis iets toont, dan is het dat
mensen ten diepste op elkaar zijn georiënteerd, van
elkaar afhangen en elkaar fysiek na willen zijn. Dat
was niet altijd zo. Tussen de generaties en tussen
liefdespartners bestond voorheen een grotere
emotionele afstand. Kinderen zeiden ‘u’ tegen hun
ouders. Nabijheid gold als zwak of, tussen sociale
klassen, zelfs als gevaarlijk en ‘besmettelijk’. Juist
omdat de intimisering historisch gezien sterk is
toegenomen, is de nieuwe afstandsdwang zo
slecht te verteren. Nabijheid is diep verinnerlijkt in de
moderne persoonlijkheid.
Daarom past het intieme leven onmogelijk
in een digitale vitrine. Het zoomen dat even als
surrogaat diende, is alweer teruggebracht tot wat
het ooit was: een zakelijk instrument.

Esther Hovers, Windows, Collage on Glass, 2020. Containing archival images from
the Collection of the Hague, created by Dienst voor Stadsontwikkeling / Janssen,
W.A.M. and other unknown photographers.
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Voor niet-functioneel gebruik was het vervelend,
vermoeiend en bovenal ‘niet echt’. Robert Park heeft
in dit verband een rake omschrijving gegeven van
wat echt is: ‘Wij spinnen onze relaties, zoals een spin
zijn web, uit onze lichamen.’
Met één pennenstreek maakt Park hier een
einde aan al te filosofische, individualistische
opvattingen van het menszijn. Wij zijn geen solitaire
wezens, wij zijn ook niet ons denken. In specifieke
contexten van tijd en ruimte worden we gevormd;
wij leven als sociale dieren in veranderlijke relaties.
Zo worden we ook geboren en gaan we weer dood.
Het lichaam met zijn impulsen en emoties en zijn
wild krioelende binnenwereld maakt daar integraal
onderdeel van uit. Lichamen willen samenscholen
en schurken, dwars door ademtochten heen. Maar
lichamen willen zich ook beschermen, in veiligheid
afzonderen. En ook dat gaat niet alleen. Voor beide
behoeften zijn anderen nodig.
In zijn klassieke opstel The Stranger signaleert
Georg Simmel zo’n dwingende spanning tussen
afstand en nabijheid. Vooral bij grootstedelijke
vreemdelingen bestaan die twee naast elkaar, als
polen waartussen het leven zich afspeelt. Fysiek is
de vreemdeling gevangen binnen de grenzen van
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zijn lijf, en geometrisch binnen die van de stad. Maar
sociaal en emotioneel staat hij min of meer los van
het leven. Hij is een betrokken buitenstaander, vol
van angsten én verlangens, doortrokken van afstand
én nabijheid. Die ambivalenties maken hem tot wie
hij is.
Iets hiervan geldt ook voor ons. Sinds
de coronacrisis zijn we allemaal een beetje
vreemdeling geworden. Ook wij redden het niet
zonder de kruimels en compassie van anderen.
Maar nu de hele wereld besmettingshaard is,
redden we het ook niet zonder grensbewaking
en afstandsmeting. Het syndroom van de
interdependentitis, deze nieuwe noties van afstand
en nabijheid, maken ons tot evenwichtskunstenaar.
Steeds groter wordt de eigen verantwoordelijkheid
om per situatie en context de juiste inschatting te
maken. Nu eens dichtbij, dan weer veraf. Het is een
balanceeract die grote vervreemding kan oproepen.

IV
Alles kwam samen en alles lijkt te zweven.
Zekerheden verloren hun grond, wat vertrouwd was
werd vreemd. En de stilte is allang voorbij.
Juist toen de strengste maatregelen weer
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Sandra Uitenbogaart,
uit de serie Roaring Twenties

werden versoepeld, brak een storm van protest
los. Elke zichzelf respecterende belangengroep
school samen en tartte afstanden, om nu eens
voor dit en dan weer tegen dat te razen. De
grieven zijn niet moeilijk te begrijpen, sommige
zijn legitiem. Wat al die groepen gemeen hebben,
is dat ze zich opsluiten in de echokamer van het
eigen gelijk. Het is de radicale loochening van
bindingen en dwarsverbanden, de microscopische
inbegrepen. Hier bestaat geen ‘web van leven’, geen
ambivalentie of complexiteit.
Virulenter nog en stellig veel gevaarlijker
dan het coronavirus is deze ontkenning van
interdependenties, die zo bepalend zijn voor
samenwerking en strijd. Nu lopen de spanningen
en conflicten op, wisselen drieste theorieën elkaar
in hoog tempo af. Een heuse ‘infodemie’ bedreigt
de democratie en de rechtstaat van binnenuit. Ook
deze blindheid voor bindingen is symptoom van de
uitbreiding van menselijke relaties door de tijd en
ruimte heen. Die relaties zijn steeds moeilijker te
overzien, laat staan te beheersen. Het wekt sterke
verlangens op naar grotere nabijheid op kleinere
schaal (en andersom).
Toch is er niet aan te ontkomen dat de huidige

22

uitdagingen de mensheid als geheel betreffen.
Zowel de kwaal als het medicijn is van a tot z
transnationaal. Vaccins zijn ondenkbaar zonder
internationale samenwerking en competitie. Dat
geldt niet minder voor de kennis die daartoe nodig
is. Maar het is ook de mondiale ‘menselijke ecologie’
die het eerst wordt genegeerd. Nationale leiders
plakken in allerijl hun nationale pleisters, autoritaire
regimes claimen hun eigen elixers.
De situatie doet denken aan een beeld dat
de socioloog Johan Goudsblom ooit schetste van
een globe in een kinderkamer. In zo’n wereldbol
zit doorgaans een lampje. Is het uit, dan zie je een
staatkundige indeling met ingekleurde landen. Is
het lampje aan, dan verdwijnen al die verkavelingen
en tonen zich natuurlijke hoogteverschillen en
onderzeese diepten op een kleine planeet. Het
is maar welk perspectief je hanteert, dat van
verschillen ofvan samenhang.
Deze crisis en de demonen die ze heeft wakker
gekust zullen nog lang rondwaren. Maar met
enige distantie bezien betrappen we nu ook een
fundamenteel kenmerk van het menselijk bestaan:
dit is een reusachtig transformatie- en leerproces.
Het perspectief, dat van verschillen of samenhang,
Milene van Arendonk, Haagse Helden
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zal daarbij doorslaggevend zijn. Vooralsnog is het
zoals een van de billboards het zegt in de campagne
‘Hoe gaat het echt met je?’ van een Amsterdams
kunstenaarscollectief: ‘We zijn aan het veranderen,
we weten alleen nog niet hoe we ermee om moeten
gaan.’
Arjan Post
22 september 2020

Zeven Haagse fotografen
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Welmer Keesmaat - Context | creative studio
De tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met het
Haags Historisch Museum en het Haags Gemeentearchief,
waar het fotomateriaal deels ook in de collectie wordt
opgenomen.
Met dank aan Stichting Atrium, Mondriaan Fonds en
gemeente Den Haag.
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