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BESMET!

Ook verzamelden we objecten gerelateerd 
aan COVID-19 om toe te voegen aan onze 
collectie. Een aantal van die objecten zijn ook in 
de tentoonstelling te zien. Een bijzonder verhaal 
is hoe een zestig jaar oud museaal beade-
mingsapparaat uit onze eigen collectie een 
universitair docent van de TU Delft inspireerde 
tot een moderne versie. Een eenvoudig na te 
maken en goedkoop apparaat waarvan de eerste 
exemplaren al geproduceerd zijn in Guatemala, 
en dat potentieel levens kan redden. Het oude 
en het nieuwe apparaat staan naast elkaar in de 
tentoonstelling, en zijn ook afgebeeld in deze 
publicatie.

Om bovenop de actualiteit te blijven zitten, 
maken we ook een zesdelige podcast. Met 
persoonlijke verhalen over onze samenleving in 
deze turbulente tijd. Daarin trekken wetenschap-
pers opmerkelijke parallellen tussen die actuele 
verhalen en inzichten uit de geschiedenis. Een 
paar van deze wetenschappers, zoals filosoof 
en psychiater Damiaan Denys en onderzoeker 
medische geschiedenis Floor Haalboom, hebben 
ook een redactionele bijdrage geleverd aan deze 
publicatie.

Met de tentoonstelling, de podcast en deze 
publicatie documenteren we deze indringende 
periode voor ons nageslacht en plaatsen we 
deze in een historisch perspectief. 

 

Deze publicatie Besmet! Angst voor de onzichtbare 
vijand is uitgebracht bij de tentoonstelling Besmet! 
over epidemieën, vroeger en nu. Een beetje 
 ironisch is het wel: Koning Willem- Alexander 
zou de tentoonstelling over epidemieën in Rijks
museum Boerhaave openen op 15 april 2020. 
Maar dat kon niet doorgaan door de uitbraak 
van… een epidemie. Een hele indringende 
 periode in onze recente geschiedenis volgde. 

Met de tentoonstelling wilden we waarschuwen 
voor een nieuwe onbekende ziekte die zomaar 
opeens de kop op kan steken. De Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) zet sinds 2018 de zoge-
noemde ziekte X op de lijst van ziektes waarop we 
ons moeten voorbereiden omdat ze mogelijk tot 
een internationale noodsituatie kunnen leiden. 

En toen was daar corona. De ziekte X kreeg een 
gezicht. En hoe actueel de tentoonstelling ook 
was, we werden ook meteen ingehaald door de 
actualiteit. Waarschuwen was niet meer nodig. 
Opeens waren we met zijn allen diep doordrongen 
van de impact die een nieuwe infectieziekte kan 
hebben. In plaats daarvan wilden we ons publiek 
de kans geven om terug te blikken op de afgelo-
pen tijd. En we wilden wat scherper aanzetten wat 
de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het 
heden en het verleden. Wat kunnen we leren van 
het verleden? En hoe kunnen we de kans op een 
volgende pandemie zo klein mogelijk maken? 

Voorwoord
Amito Haarhuis 
Directeur Rijksmuseum Boerhaave
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BESMET!

Nieuws gaat 
viraal
Nieuws over een uitbraak van een besmettelijke 
ziekte verspreidt zich als een lopend vuurtje. Omdat 
nieuwsbeelden ons vaak eerder bereiken dan de 
ziekte zelf, spelen ze een grote rol in de beeldvorming 
rond een ziekte. De beelden van zieken in Wuhan 
en de legerwagens in de straten van Bergamo staan 
op ons netvlies gebrand. Een grote nieuwsstroom 
en onzekerheid kunnen paniek, geruchten en angst 
aanwakkeren. Sociale media blijken in tijden van social 
distancing niet alleen een manier om met elkaar in 
contact te blijven, maar ook een bron van fake news. 
Tijdens de COVID-19 pandemie – een ongeëvenaarde 
gezondheidscrisis in onze recente geschiedenis – is er 
een enorme toevloed aan informatie. Voor overheden 
is het daarom des te belangrijker om op de juiste wijze 
te reageren en correcte medische informatie naar 
buiten te brengen.  
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Nieuw virus opgedoken in China
In China is een nieuw, gevaarlijk virus ontdekt. De geheimzinnige longonsteking waaraan tientallen mensen
lijden, blijkt veroorzaakt door een nog onbekend coronavirus, dat niet zo dodelijk lijkt als eerdere uitbraken.

Maarten Keulemans
Amsterdam

In de Chinese stad Wuhan kregen de af-
gelopen weken 59 inwoners een
vreemde longontsteking. Deze week la-
gen zeven van hen in kritieke toestand
in het ziekenhuis te Wuhan. Ook wor-
den er in onder meer Hongkong en
Zuid-Korea enkele tientallen patiënten
met griepachtige verschijnselen on-
derzocht die eerder in Wuhan waren.

Toch is nog niet bewezen dat de
ziekte van mens op mens kan worden
overgedragen. Experts vermoeden dat
het om een dierenziekte gaat die kan
overspringen op de mens. Meerdere
Chinese patiënten werkten op een vis-
markt waar ook kippen en vleermui-
zen worden verhandeld, beruchte
doorgevers van nieuwe virussen.

Bovendien lijkt het ergste leed gele-
den, zegt hoofd van het Nederlandse
Centrum Landelijke Coördinatie Infec-
tieziektebestrijding Aura Timen desge-
vraagd. ‘Voor zover we nu weten, is er
de afgelopen week geen nieuwe pa-
tiënt meer besmet geraakt. Daardoor
lijkt het te gaan om een cluster besmet-
tingen dat zich eind december heeft
gemanifesteerd.’

Gewone verkoudheid

De uitbraak kwam deze week naar bui-
ten, nadat tientallen inwoners van Wu-
han gelijktijdig griepachtige verschijn-
selen hadden gekregen, zoals be-
nauwdheid en hoge koorts. Het virus
dat erachter zit, blijkt een coronavirus:
nauw verwant aan gewone verkoud-
heidsvirussen, maar ook aan het sars-
virus dat 774 levens eiste in 2002-2003
in Azië en onder meer Canada en de VS.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzin-
gen dat het nieuwe coronavirus ook zo
dodelijk is,  benadrukt  de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO). De orga-
nisatie ziet ‘op basis van de nu beschik-
bare informatie’ geen reden om de
handel of het vliegverkeer van perso-
nen naar Wuhan aan banden te leg-
gen. 

Timen zegt de situatie ‘nauwlettend
te volgen’, maar ziet ook nog geen aan-

leiding voor een negatief reisadvies
naar Wuhan voor Nederlandse reizi-
gers. ‘Behalve het algemene advies:
mijd dit soort markten waar levende
dieren worden verkocht. Dat is altijd
verstandig.’

Mers-virus

Eerder deze week sloten experts van de

WHO al uit dat het gaat om een nieuwe
variant van de vogelgriep, een gevaar
waarvoor virologen zeer beducht zijn.
Ook het gevaarlijke mers-virus, een do-
delijk longvirus afkomstig van drome-
darissen dat sinds 2012 rondwaart
door vooral het Midden-Oosten, kon
van de verdachtenlijst worden ge-
schrapt.

‘Geruststellend’ vindt infectieziek-
tenexpert Timen dat de Chinese auto-
riteiten al binnen een maand een ruwe
schets van de dna-code van het virus
hadden. ‘Het is prettig dat China de we-
reld zo snel hierover heeft bericht. Met
de sars-crisis ging dat destijds een stuk
stroever.’ Bij die crisis kreeg China het
internationale verwijt de ziekte-uit-

braak te lang te hebben weggemoffeld.
Overigens springt er ieder jaar wel

ergens ter wereld een nog onbekend vi-
rus uit de dierenwereld over op de
mens. Meestal blijft het echter bij een
of enkele losse gevallen. Slechts een
heel enkele keer past een virus zich zo
aan dat het ook van mens op  mens kan
overspringen.

VIRUS Behandeling van patiënten met het sarsvirus in 2003 in China, waaraan uiteindelijk bijna 800 mensen overleden. Foto AFP

Kiezer Sint Maarten keert zich af van Nederland
Kees Broere
Philipsburg

De verkiezingen op Sint Maarten
zijn gewonnen door de National
Alliance (NA), de partij die vooral
bekendheid kreeg door oud-pre-
mier William Marlin. Met deze uit-
slag lijkt opnieuw een zeer moei-
lijke periode aan te breken in de
betrekkingen tussen het Caribi-
sche eiland en Nederland.

De partij van Marlin, momenteel geleid
door Sylveria Jacobs, won zes van de
vijftien zetels in het parlement en zal
mogelijk met de USP (twee zetels) de
tiende regering in tien jaar vormen. De
opkomst op het eiland van circa 60
duizend inwoners lag met 59 procent

opnieuw iets lager dan eerder. De vo-
rige keer, in 2018, was de opkomst bijna
62 procent.

Het Bovenwindse eiland Sint Maar-
ten is sinds 2010 een autonoom land
binnen het Nederlands koninkrijk. In
2017, na de de verwoestende orkaan
Irma, kwam de NA-regering van Wil-
liam Marlin ten val. Op de achtergrond
speelde een stevige ruzie tussen het ka-
binet-Marlin en de Nederlandse rege-
ring.

Nederland is op het Caribische ei-
land, net als op de eveneens autonome
eilanden Aruba en Curaçao, verant-
woordelijk voor Buitenlandse Zaken
en Defensie. Maar binnen het konink-
rijk houdt Nederland, als grootste en
machtigste land, ook toezicht op zaken
als financieel beheer en goed bestuur.

Na orkaan Irma zegde Den Haag in
totaal 550 miljoen euro toe voor de
wederopbouw van Sint Maarten. Ne-
derland verbond hieraan wel twee
voorwaarden: het opzetten van een

zogeheten Integriteitskamer, en extra
Nederlandse inzet bij de grensbewa-
king van het eiland. De regering van
Marlin weigerde aan die voorwaar-
den te voldoen. Marlin verweet Ne-

derland een koloniale opstelling.
De partij van Marlin heeft de verkie-

zingscampagne gevoerd met onder
meer de slogan ‘Wij hadden gelijk’. De
kiezers op Sint Maarten hebben aan dit
sentiment dus deels gehoor gegeven.
De vorige regeringscoalitie, die veel
meer tot samenwerking met Neder-
land bereid bleek, kwam bij elkaar op-
geteld dit keer slechts tot vijf zetels.

Jongeren

Opvallend in de uitslag zijn de twee ze-
tels voor een nieuwe, geheel uit jonge-
ren bestaande partij. De PFP, de Voor-
uitgangspartij, wordt geleid door Me-
lissa Gumbs. Zij is de grootste stem-
mentrekker voor een toegenomen aan-
tal jongeren dat dit keer besloot om
wel naar de stembus te gaan.

Op Sint Maarten moet nu blijken of
een nieuwe NA-regering zal kiezen
voor een ‘ramkoers’ met Nederland,
en wat dit kan betekenen voor de we-
deropbouw van het eiland. Die is in de
afgelopen twee jaar onder supervisie
van de Wereldbank veel trager verlo-
pen dan gehoopt. De kans bestaat dat
de NA de Nederlandse hulp via de We-
reldbank zelfs aan de kant zal schui-
ven.

Daarmee, zo menen NA-critici, komt
opnieuw speelruimte voor de samen-
werking tussen politici en (al dan niet
internationale) zakenlieden met een
slechte reputatie. Daarnaast wordt er
rekening gehouden met een flinke toe-
name van contracten voor bedrijven
uit China, zoals de afgelopen jaren al
het geval was.

Wat gaat de uitslag
betekenen voor 
de wederopbouw
van het eiland?

CORONAVIRUSSEN zijn verant-
woordelijk voor zo’n kwart tot een-
derde van alle verkoudheden, en
behoren tot de meest gewone vi-

russen op aarde. Hun naam dan-
ken ze aan hun uitsteeksels, zodat
het onder de microscoop net lijkt
of ze een vage gloed (corona) om

zich heen dragen. Behalve de
mens kunnen coronavirussen ook
muizen, katten, honden, vogels en
paarden besmetten.Fo
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NIEUWS GAAT VIRAAL

Pas ruim twee weken later bereikt het virus-
nieuws in de Volkskrant de voorpagina. 
De  Chinese overheden hebben Wuhan afge-
grendeld, het virus blijkt een coronavirus en 
besmettelijker dan gedacht. Inmiddels zijn er 
 duizenden mensen ziek. Voor het eerst staat 
ook de vraag in de krant of Nederland zich 
 zorgen moet maken. In hoe verre zijn we hier 
voorbereid op een virus uitbraak?

Tegelijk lijkt het probleem voor de meeste 
Nederlanders en de media nog heel ver weg. 
Reportages uit China gaan over de draconische 
maatregelen daar. In Azië dolen cruiseschepen 
met zieke passagiers langs huiverige havens. 
Begin februari ontstaat even wat lokale ophef 
over een carnavalskraker met pesterige titel 
‘Voorkomen is beter dan Chinezen’.

Op 24 februari is de paniek in Italië over drie 
virusdoden voorpaginanieuws. Een dag later 
bereikt de paniek de beurzen van Milaan en 
elders. Voor het eerst opent de krant met  
COVID19. Op 27 februari heeft Nederland zijn 

Lezers van de Volkskrant van zaterdag 11 januari 
treffen op pagina 11 van hun krant een opvallen-
de kop: ‘Nieuw virus opgedoken in China’. 
 Niemand, en ook de krant zelf niet, kan op dat 
moment weten dat deze vijf woorden het begin 
zijn van een wereldwijde ramp. Hooguit valt het 
te vrezen.

Het bericht, en vergelijkbare berichten in 
 andere kranten van die dag, gaat over de 
 Chinese stad Wuhan. Tientallen bezoekers van 
een versmarkt in de stad liggen met een onbe-
kende longontsteking in het ziekenhuis. Een 
onbekend virus, is het vermoeden. Mogelijk 
afkomstig van vleermuizen of gordeldieren. 
Of mensen elkaar onderling hebben besmet, 
is onduidelijk.

De krant zelf maakt zich op dat moment druk-
ker over de spanningen rond Iran, dat kort ervoor 
een Boeing 747 met 196 passagiers heeft neer-
gehaald. De VS dreigen met represailles. In 
Nederland denken velen ook even aan de ramp 
met de MH17 in Oekraïne.

Ook een 
pandemie begint 
met vijf woorden
Martijn van Calmthout
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In China is een nieuw, gevaarlijk virus ontdekt. De geheimzinnige longonsteking waaraan tientallen mensen
lijden, blijkt veroorzaakt door een nog onbekend coronavirus, dat niet zo dodelijk lijkt als eerdere uitbraken.

Maarten Keulemans
Amsterdam
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gelopen weken 59 inwoners een
vreemde longontsteking. Deze week la-
gen zeven van hen in kritieke toestand
in het ziekenhuis te Wuhan. Ook wor-
den er in onder meer Hongkong en
Zuid-Korea enkele tientallen patiënten
met griepachtige verschijnselen on-
derzocht die eerder in Wuhan waren.

Toch is nog niet bewezen dat de
ziekte van mens op mens kan worden
overgedragen. Experts vermoeden dat
het om een dierenziekte gaat die kan
overspringen op de mens. Meerdere
Chinese patiënten werkten op een vis-
markt waar ook kippen en vleermui-
zen worden verhandeld, beruchte
doorgevers van nieuwe virussen.

Bovendien lijkt het ergste leed gele-
den, zegt hoofd van het Nederlandse
Centrum Landelijke Coördinatie Infec-
tieziektebestrijding Aura Timen desge-
vraagd. ‘Voor zover we nu weten, is er
de afgelopen week geen nieuwe pa-
tiënt meer besmet geraakt. Daardoor
lijkt het te gaan om een cluster besmet-
tingen dat zich eind december heeft
gemanifesteerd.’

Gewone verkoudheid

De uitbraak kwam deze week naar bui-
ten, nadat tientallen inwoners van Wu-
han gelijktijdig griepachtige verschijn-
selen hadden gekregen, zoals be-
nauwdheid en hoge koorts. Het virus
dat erachter zit, blijkt een coronavirus:
nauw verwant aan gewone verkoud-
heidsvirussen, maar ook aan het sars-
virus dat 774 levens eiste in 2002-2003
in Azië en onder meer Canada en de VS.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzin-
gen dat het nieuwe coronavirus ook zo
dodelijk is,  benadrukt  de Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO). De orga-
nisatie ziet ‘op basis van de nu beschik-
bare informatie’ geen reden om de
handel of het vliegverkeer van perso-
nen naar Wuhan aan banden te leg-
gen. 

Timen zegt de situatie ‘nauwlettend
te volgen’, maar ziet ook nog geen aan-

leiding voor een negatief reisadvies
naar Wuhan voor Nederlandse reizi-
gers. ‘Behalve het algemene advies:
mijd dit soort markten waar levende
dieren worden verkocht. Dat is altijd
verstandig.’

Mers-virus

Eerder deze week sloten experts van de

WHO al uit dat het gaat om een nieuwe
variant van de vogelgriep, een gevaar
waarvoor virologen zeer beducht zijn.
Ook het gevaarlijke mers-virus, een do-
delijk longvirus afkomstig van drome-
darissen dat sinds 2012 rondwaart
door vooral het Midden-Oosten, kon
van de verdachtenlijst worden ge-
schrapt.

‘Geruststellend’ vindt infectieziek-
tenexpert Timen dat de Chinese auto-
riteiten al binnen een maand een ruwe
schets van de dna-code van het virus
hadden. ‘Het is prettig dat China de we-
reld zo snel hierover heeft bericht. Met
de sars-crisis ging dat destijds een stuk
stroever.’ Bij die crisis kreeg China het
internationale verwijt de ziekte-uit-

braak te lang te hebben weggemoffeld.
Overigens springt er ieder jaar wel

ergens ter wereld een nog onbekend vi-
rus uit de dierenwereld over op de
mens. Meestal blijft het echter bij een
of enkele losse gevallen. Slechts een
heel enkele keer past een virus zich zo
aan dat het ook van mens op  mens kan
overspringen.

VIRUS Behandeling van patiënten met het sarsvirus in 2003 in China, waaraan uiteindelijk bijna 800 mensen overleden. Foto AFP

Kiezer Sint Maarten keert zich af van Nederland
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rige keer, in 2018, was de opkomst bijna
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Het Bovenwindse eiland Sint Maar-
ten is sinds 2010 een autonoom land
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2017, na de de verwoestende orkaan
Irma, kwam de NA-regering van Wil-
liam Marlin ten val. Op de achtergrond
speelde een stevige ruzie tussen het ka-
binet-Marlin en de Nederlandse rege-
ring.
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land, net als op de eveneens autonome
eilanden Aruba en Curaçao, verant-
woordelijk voor Buitenlandse Zaken
en Defensie. Maar binnen het konink-
rijk houdt Nederland, als grootste en
machtigste land, ook toezicht op zaken
als financieel beheer en goed bestuur.

Na orkaan Irma zegde Den Haag in
totaal 550 miljoen euro toe voor de
wederopbouw van Sint Maarten. Ne-
derland verbond hieraan wel twee
voorwaarden: het opzetten van een

zogeheten Integriteitskamer, en extra
Nederlandse inzet bij de grensbewa-
king van het eiland. De regering van
Marlin weigerde aan die voorwaar-
den te voldoen. Marlin verweet Ne-

derland een koloniale opstelling.
De partij van Marlin heeft de verkie-

zingscampagne gevoerd met onder
meer de slogan ‘Wij hadden gelijk’. De
kiezers op Sint Maarten hebben aan dit
sentiment dus deels gehoor gegeven.
De vorige regeringscoalitie, die veel
meer tot samenwerking met Neder-
land bereid bleek, kwam bij elkaar op-
geteld dit keer slechts tot vijf zetels.
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tels voor een nieuwe, geheel uit jonge-
ren bestaande partij. De PFP, de Voor-
uitgangspartij, wordt geleid door Me-
lissa Gumbs. Zij is de grootste stem-
mentrekker voor een toegenomen aan-
tal jongeren dat dit keer besloot om
wel naar de stembus te gaan.

Op Sint Maarten moet nu blijken of
een nieuwe NA-regering zal kiezen
voor een ‘ramkoers’ met Nederland,
en wat dit kan betekenen voor de we-
deropbouw van het eiland. Die is in de
afgelopen twee jaar onder supervisie
van de Wereldbank veel trager verlo-
pen dan gehoopt. De kans bestaat dat
de NA de Nederlandse hulp via de We-
reldbank zelfs aan de kant zal schui-
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werking tussen politici en (al dan niet
internationale) zakenlieden met een
slechte reputatie. Daarnaast wordt er
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name van contracten voor bedrijven
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het geval was.
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