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Uitgelicht

Zo vaak zie je de finance-
professional niet in zijn 
natuurlijke habitat

Net zoals een natuurfotograaf zou doen, legde 
Nick Hannes de medewerkers van financiële 
bedrijven vast zonder bijbedoelingen. Zijn serie 
‘The Financial Zone’ is het resultaat van dat project.

ijk, voor u dit tekstje gaat 
 lezen, even goed naar de 
mannen en de incidentele 
vrouw op deze pagina. Voelt u 

afgunst, omdat ze in zulke fraaie kantoor-
torens mogen werken, omdat u vermoedt 
dat hun salaris flink wat hoger is dan het 
uwe, omdat zij op hun werk de beschik-
king hebben over yoga- en fitnessruimtes 
en ergonomische ontspanningskussens? 

Voelt u boosheid, omdat u denkt dat 
alles in dit soort kantoortorens om geld 
draait, omdat u bijna zeker weet dat die 
kerel met die bretels die daar voor een 
kantoorraam staat te telefoneren bonus-
sen heeft geïncasseerd, omdat u weet dat 
dit de biotoop is van de Wopke Hoekstra- 
achtigen, omdat u vreest dat op dit soort 
werkvloeren administratieve construc-
ties werden opgetuigd voor vertrouwelin-
gen van Poetin?

Of voelt u mededogen, omdat het geen 
pretje kan zijn om zestig- of tachtigurige 
werkweken te maken, omdat de mensen 
op sommige van deze foto’s zichtbaar on-
der hoge druk staan, omdat ze de hele dag 

bezig zijn targets te halen, omdat harde 
competitie een leven niet leuker maakt?

Het is allemaal mogelijk, want de Belgi-
sche fotograaf Nick Hannes (1974) hanteer-
de zijn camera op al deze werkvloeren als 
een onbevangen buitenstaander. Zijn in-
stelling was in dit project niet anders dan 
die van een natuurfotograaf in een oer-
woud op Madagascar, hij had geen politie-
ke of sociale missie, het was hem er louter 
om te doen de lokale fauna vast te leggen. 

‘The Financial Zone’ heet deze foto serie, 
vervaardigd in opdracht van de Rijksuni-
versiteit Groningen en Noorderlicht. 
 Hannes toog ervoor naar kantoor torens 
van financiële bedrijven in Nederland en 
België. Het typische van mannen en vrou-
wen in deze torens is dat ze zelden wor-
den vastgelegd terwijl ze hun werk doen. 
Ze poseren lachend en zelfverzekerd voor 
jaarverslagen waarin winstcijfers worden 
gepresenteerd, collega’s fotograferen hen 
in sportkleding op bedrijfsuitjes. Nick 
Hannes maakte, kun je zeggen, een reeks 
échte actiefoto’s.
 Olaf Tempelman
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Werkruimten bij Argenta in Antwerpen.

In het kantoor van Aegon in Den Haag zit een man klaar voor een massage.

In een stilteruimte bij Aegon in Den Haag zit een man te telefoneren.

Een yogasessie voor medewerkers van de Rabobank in Utrecht.

Een medewerker van Aegon aan de telefoon in Den Haag.

Rabobank-medewerkers aan het werk in Utrecht.



DE VOLKSKRANT dinsdag 17 mei 2022 DINSDAG 17

Medewerkers van Baloise Insurance in het Belgische Berchem vouwen papieren vliegtuigjes tijdens een agility-training.

Designstoelen bieden enige privacy bij de Rabobank in Utrecht.

Telefoneerruimte in het KPMG-kantoor op de internationale luchthaven van Brussel.

In het Rabobank-kantoor in Utrecht hangt een afbeelding van de Matterhorn.

Werkruimte in het kantoor van KPMG in Brussel.
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