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Van de redactie 

Voor de voorplaat van deze aflevering is gekozen voor een luchtballon. 

Dat symboliseert voor mij ‘vrijheid’.  Vrijheid die we weer krijgen als er 

voldoende vaccinaties zijn gezet. Tot die tijd moeten we met nog wat 

beperkingen leven, al zijn er gelukkig wel een paar kleine wijzigingen in 

het coronabeleid ten gunste van die broodnodige vrijheid.  

 

In dit nummer vindt u naast de vaste rubrieken, een artikel over een jury -

ervaring van een NVBG-lid, een aankondiging van een nieuw artikel in het 

kenniscentrum, een uitgebreid artikel over het gebruik van negatieve 

ruimte en een tekst over een nieuw soort lens; de pannenkoekenlens.  

 

Kopij voor het volgende nummer, het juni-nummer (dat is alweer het 

laatste nummer voor de zomervakantie) kunt u inleveren tot uiterlijk 

vrijdag 21 mei. Stuur uw kopij naar nvbgniews@nvbg.nl dan komt dit 

juni-nummer op woensdag 2 juni in uw mailbox. 

 

Arthur Palache 

Hoofdredacteur 

Van de voorzitter 

Laatst vroeg iemand aan mij “loop je al tegen 

de muren op?”. Nu ben ik op een leeftijd dat 

het fysiek minder mogelijk is en mijn arts 

heeft het ook ontraden. Maar in het verleden 

heb ik dat wel gedaan. Alleen waren die 

‘muren’ in Zwitserland en Oostenrijk niet 

loodrecht en kon ik er tegenop lopen. Aan 

kletteren ben ik nooit begonnen. 

Nu loop ik iedere dag wel een rondje (steeds 

een ander) en kom ik een muur tegen dan 

loop ik wel omheen. Maar zo bedoelde hij het 

niet. “Ben je het nog niet zat, verveel je je nog niet? ” was zijn intentie. 

Nee, ik ben het nog niet zat en vervelen doe ik mij helemaal niet. Ik heb 

mijn camera en mijn geluidsdragers en de software om de output van die 

twee te combineren tot fascinerende audio-visuals. Althans ik vind ze 

fascinerend. Niet dat ik daar de hele dag mee bezig ben, soms vragen 

mijn vrouw, de (klein)kinderen en de NVBG ook wat aandacht, maar het 

helpt me wel de tijd goed door te komen. 

 

Wat ik het meeste mis is het rechtstreekse contact. Via ZOOM -sessies 

spreek ik mijn mede bestuursleden, leden van werkgroepen en andere 

betrokkenen bij de NVBG. Gaat goed, maar toch mis ik iets. De directe 

benadering? Ik kijk toch uit naar de eerste bestuursvergadering waar we 

weer lijfelijk aanwezig zullen zijn. Een traktatie is dan wel op zijn plaats.  

 

Als we onze demissionaire bewindslieden mogen geloven is het einde in 

zicht. De eerste voorzichtige stappen worden gezet en als de vaccinaties 

gewoon doorgaan is het overgrote deel van de bevolking deze zomer 

beschermd tegen het virus. Dat zou betekenen dat we weer plannen 

kunnen gaan maken. Regionale afdelingen die weer bij elkaar zouden 

mailto:nvbgniews@nvbg.nl
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mogen komen. Regionale festivals die weer door zouden kunnen gaan, 

eerste toetssteen is het “Voorjaarsfestival op 4 september. En het 

Nationaal AV-Festival dat op 30 oktober gehouden zou kunnen worden. 

Het bestuur heeft al vroeg in de coronacrisis besloten afdelingen of 

organisaties tegemoet te komen indien er door de pandemie financiële 

tegenvallers zijn. 

 

Als laatste nog even aandacht voor het Nationaal AV-Festival dat op 

30 oktober mogelijk gehouden gaat worden in onze nieuwe locatie, de  

“Theaterkerk Bemmel” te Bemmel. Op 11 mei is er weer een 

bestuursvergadering (via Zoom). Daarin zullen we beslissen of we het 

verantwoord vinden om de voorbereidingen voor de Nationale AV -

wedstrijd, die tijdens dat festival gehouden wordt, te gaan starten. 

Wanneer het festival en dus ook de wedstrijd doorgaat dient medio juni 

de inschrijving voor de wedstrijd te starten. En ook dan wordt er nog 

steeds een voorbehoud gemaakt. 

 

Er is hoop, laten we er met zijn allen voor zorgen dat het niet hopeloos 

wordt. 

 

Ed Diersmann. 

Interim voorzitter NVBG. 

 

 

De afgelopen maand is er weer een nieuw lid bij de NVBG ingeschreven:  

 

 

Hans Kleijmeer uit Rotterdam 

 

 

We heten Hans een warm welkom en gaan ervan uit dat hij een plezierige 

tijd bij onze vereniging zal doormaken. 

 

Het bestuur van de NVBG 
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We gebruiken ze allemaal, maar hoe werken ze eigenlijk?  

 

Ton de Bruijn heeft er een duidelijk artikel over geschreven. Hierin wordt 

achtereenvolgens gekeken naar de soorten beamers die er zijn en hun 

werkingsprincipe. 

 

Vervolgens komen de verschilde soorten lichtbron aan de orde, die 

achtereenvolgens apart worden behandeld. 

 

Dan wordt gekeken naar de criteria die gehanteerd moeten worden om 

een beamer te kiezen. Het zal duidelijk zijn dat de juiste keuze sterk 

afhankelijk is van het gebruik. 

 

Verder is er nog een hoofdstuk waarin verschillende technische termen 

worden verklaard en uiteengezet. 

 

Tenslotte wijdt de auteur nog een paar woorden aan bekende 

beamerfabrikanten. 

 

Al met al een zeer verduidelijkend artikel voor hen die iets meer willen 

weten over de technische kant van beamers of voor hen die  een beamer 

willen aanschaffen. 

 

Het artikel is 

opgenomen in het 

kenniscentrum van de 

NVBG. Klik HIER om 

(na inloggen) recht-

streeks naar dat artikel 

te gaan. 

 

Redactie 

 

Een nieuwe generatie 

beamers 

https://www.navg.nl/kenniscentrum.php?routing=K&bestand=KC_10000045
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Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren vond op 1 februari 2004 tijdens 

de Super Bowl het zogenaamde “ Nipplegateschandaal “ plaats. Wat 

gebeurde er precies? Tijdens het pauzeoptreden van Janet Jackson en 

Justin Timberlake trok laatstgenoemde bij Janet Jackson een stuk kleding 

los, waardoor een tepel zichtbaar werd. Heel de USA in rep en roer.  

 

Ik moest hier aan denken toen ik onlangs de juryrapporten van de AV-

wedstrijd “ AV-online “ van de Fotobond onder ogen kreeg. Ik had voor 

deze wedstrijd mijn AV “ De Zandmotor “ ingezonden. Deze AV gaat over 

het versterken van de duinen tussen Hoek van Holland en Scheveningen 

door met hopperzuigers een kunstmatig zandeiland van 128 ha op te 

spuiten. Het is de bedoeling dat door de werking van de getijden, de wind 

en de stromingen dit zand in de loop der jaren automatisch aan de duinen 

wordt toegevoegd zodat deze extra worden versterkt. 

 

Tot zover niets aan de hand dus. In het laatste deel van de AV wil ik 

nieuwe natuur laten zien die door de werking van de Zandmotor is 

ontstaan. Om een vrolijke noot in dit toch wel ernstige onderwerp toe te 

voegen, komt op het moment dat de voice-over het over de “prachtige 

nieuwe natuur“ heeft, die door de werking van de Zandmotor is ontstaan, 

heel kort een vrouwenborst in beeld. Deze borst is eigendom van een 

dame die op het strand lag te zonnebaden en verder totaal anoniem is.  

Ik vond dit wel een leuk effect in de serie en het bleek op de AV -avond 

van de AV-groep Westland, waar ik de serie voor het eerst toonde, dat 

het leuke effect wel werd 

opgepakt, omdat ik enkele mensen 

en niet alleen de mannen, op het 

juiste moment hoorde lachen. 

De aanwezigen namen er verder 

geen aanstoot aan.  

 

De jury van AV-online bestond uit twee mannen en een vrouw. Er werd 

gejureerd over Inhoud, Visueel en Audio. Van beide mannelijke juryleden 

kreeg ik voor Inhoud een 9 en mooi commentaar. Van het vrouwelijke 

jurylid over hetzelfde onderwerp een 7 (beduidend lager dus) en dat kan 

uiteraard, want over smaak valt nog altijd niet te twisten. Maar toen ik 

verder las, bleek dat het lagere cijfer waarschijnlijk toch een andere 

reden had. Het bleek dat zij zich had gestoord aan de blote borst, want 

haar aanvullende tekst was als volgt en ik citeer: “Leerzaam en 

informatief. De mevrouw met de blote borst; heel jammer, doet afbreuk 

aan de serie“. 

 

Op dat moment, het was nooit eerder in mij opgekomen, besefte ik pas 

dat je in deze tijd in je AV heel erg moet oppassen met bloot. (hoe 

functioneel ook). Enkele jaren geleden lag vrijwel iedere vrouw met 

ontblote borsten op het strand. Je was als vrouw een uitzondering als je 

twee driehoekjes voor had. De tijd is echter drastisch veranderd en de 

maatschappij is in de afgelopen jaren heel erg verpreutst. Nu eindigde 

mijn serie, weliswaar nog wel met Zilver op een gedeelde vierde plek, 

maar zonder deze mooie vrouwenborst was dat waarschijnlijk een derde - 

of tweede plek geworden. 

 

Vind ik dat erg? Nee hoor. Ik heb de serie zo gemaakt en de jury vindt er 

wat van. Wat ik wel storend vind, is dat ik, en wellicht ook andere AV -

makers, zich met deze wetenschap in het achterhoofd zelfcensuur gaan 

opleggen. Als ik de serie, met wat ik nu weet, opnieuw zou maken dan 

zou ik zeker overwegen de blote borst eruit te laten, niet voor de punten, 

maar omdat ik niemand voor het hoofd wil stoten.  

 

Overweeg ik om als ik deze AV opnieuw zou inzenden, de bewuste foto 

vooraf te verwijderen? Nee, absoluut niet. Ik heb ‘m gemaakt zoals ik ‘m 

gemaakt heb, maar ik sluit niet uit dat ik er bij het maken van nieuwe AV ’s 

toch door beïnvloed wordt. 

 

Ger Sauer 

Nipplegate-AV 
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Door de Regel van ruimte toe te passen in de fotografie, kun je met 

name de wat legere ruimten in visuele beelden gebruiken en je kunt de 

impact van je onderwerp versterken door positieve en negatieve 

compositorische elementen in evenwicht te brengen .  

 

Wat is de Regel van ruimte in fotografie?  

De regel van de ruimte in fotografie is het opnemen van visuele 

afwezigheid om het onderwerp zelf de ‘ruimte te geven om te ademen ’. 

 

Hoewel de regel van de ruimte meer een gids is dan een rigide regel, is 

het een handig compositorisch hulpmiddel. Het is een goede manier om 

een gevoel van uitgestrektheid, diepte en/of beweging aan een foto toe te 

voegen . 

 

Waarom is de Regel van de ruimte belangrijk?  

Om de regel van de ruimte te begrijpen, moeten we eerst een korte blik 

werpen op positieve ruimte en negatieve ruimte. 

Fotografen gebruiken de termen positieve ruimte en negatieve ruimte om 

impactvolle en subtielere gebieden in een foto te contrasteren en/of te 

accentueren. 

 

Over het algemeen verwijst positieve ruimte naar specifieke onderwerpen 

die de aandacht van een kijker trekken. Negatieve ruimte daarentegen is 

visueel minder veeleisend en biedt een kader voor de hoofdgebeurtenis 

in een afbeelding. 

 

In de nevenstaande afbeelding vertegenwoordigen de wolken 

bijvoorbeeld positieve ruimte, terwijl de lucht en donkere schaduwen de 

negatieve ruimte creëren die het hoofdonderwerp omkadert:

In algemene termen bepaalt de regel van de ruimte het gebruik van 

negatieve ruimte binnen een afbeelding. Door de aard van de regel van 

de ruimte te begrijpen, kan een fotograaf de bedoeling van een 

onderwerp benutten en diepte en perspectief aan het beeld toevoegen.  

 

De regel van de ruimte is belangrijk omdat het een fotograaf helpt bij het 

accentueren van de energie van een foto. Het leidt het oog van de kijker 

door belangrijke visuele gebeurtenissen vorm te geven en het onderwerp 

meer bewegingsruimte te geven. 

 

Werken met de regel van de ruimte: de basis  

Om met de regel van ruimte in fotografie te werken, moet u eerst over het 

gedrag van uw onderwerp nadenken. 

Vraag uzelf af: wat doet het onderwerp? Is het bewegend of staat het stil? 

Op welke manier  neemt het ruimte in beslag?  

 

Visualiseer tegelijkertijd wat u op de foto wilt overbrengen. Is het 

beweging? Perspectief? Diepte? Verhaal? 

De regel van ruimte 
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De aard en het gedrag van uw onderwerp plus uw intentie moeten samen 

bepalen hoe u de regel van de ruimte toepast.  

 

Perspectief 

Een van de belangrijkste manieren waarop de regel van de ruimte een 

foto kan beïnvloeden, is door perspectief . Overvloedige ruimte rond een 

onderwerp kan het onderwerp kleiner of groter doen lijken, afhankelijk van 

de camerahoek . 

 

Een onderwerp dat bijvoorbeeld vanuit een hoge hoek is gefotografeerd, 

omgeven met minimale details, kan kleiner lijken en meer 

ondergedompeld in de negatieve ruimte: 

 

Momentum overbrengen  

De regel van ruimte in fotografie kan u helpen de indruk van beweging te 

wekken. 

Om actie over te brengen, suggereert de regel dat er ruimte moet worden 

gelaten voor of achter het onderwerp (of beide).  

 

Als een onderwerp bijvoorbeeld door een scène beweegt, kunt u proberen 

zowel het onderwerp als de negatieve ruimte rondom het onderwerp vast 

te leggen. De extra ruimte geeft de beweging van het onderwerp weer, 

wat het momentum toevoegt aan een krappe uitsnede. Door het vliegtuig 

ruimte te geven komt er meer ‘vaart’. 

 

Diepte toevoegen 

De regel van de ruimte in fotografie is niet beperkt tot zeer actieve 

onderwerpen; het werkt ook voor stationaire onderwerpen!  

 

In portretten kan uw compositie bijvoorbeeld worden bepaald door de blik 

of gebaren van het onderwerp te combineren met negatieve ruimte. De 

blik van een onderwerp leidt natuurlijk onze aandacht - we willen zien wat 

het onderwerp ziet. Maar als een blik wordt gecombineerd met negatieve 

ruimte, keert het oog van de kijker vaak vanzelf terug naar de 

oorspronkelijke bron van de blik. De regel van de ruimte biedt een 

organische manier om diepte toe te voegen en de aandacht van de kijker 

te trekken.
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U kunt ook de regel van de ruimte gebruiken met niet-menselijke of 

dierlijke onderwerpen, op basis van hun beweging, waargenomen 

gebaren en extensies. Door het momentum, de compositie of het gedrag 

van een niet-menselijk onderwerp te volgen, vindt u ideale plaatsingen 

voor negatieve ruimte. 

 

In het onderstaande voorbeeld heb ik verschillende bloesems omgeven 

met negatieve ruimte; deze extra ruimte suggereert groei en diepte. Het 

benadrukt ook het detail in de afzonderlijke bloemetjes.  

Regel van ruimte-uitdagingen 

Het proces van het toepassen van de regel van de ruimte op foto's is op 

zich niet zo moeilijk. De neiging om elk beeld met zoveel mogelijk visuele 

informatie te vullen, kan het verkennen van de negatieve ruimte echter in 

de weg staan. 

 

Kies in plaats daarvan bewust en gedachtevol voor een minimalistische 

benadering. U kunt ook uitzoomen of fysiek een paar stappen terugnemen 

van een onderwerp om u meer op de regel van de ruimte te concentreren.  

 

Tips en technieken om met de regel van de ruimte te werken  

Hier zijn een paar tips om met de regel van de ruimte te werken:  

 

Tip 1: Gebruik ook andere compositieregels 

Het toepassen van de regel van de ruimte op uw fotografie hoeft niet ten 

koste te gaan van andere compositieregels. 

In feite, een combinatie van compositorische principes met de regel van 

de ruimte in de fotografie kan de kans op het creëren van een succesvolle 

foto flink verhogen . 

Compositorische regels zoals de regel van derden , leidende lijnen , 

scherptediepte en herhaling kunnen allemaal worden gebruikt in 

combinatie met de regel van de ruimte om boeiende beelden te creëren.  

 

Tip 2: Laat het onderwerp ademen 

Bij de regel van de ruimte gaat het erom een onderwerp of een scène de 

ruimte te geven om te ademen. 

 

Dus doe een stap achteruit, zoom uit of probeer zelfs een bredere lens; 

op die manier kunt u uw foto's een gevoel van ruimtelijkheid geven.  

 

Tip 3: Experimenteer met verschillende camera-instellingen 

Uw keuze van 

camera-instellingen 

kan helpen om de 

regel van de ruimte 

effectiever te 

gebruiken.
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U kunt bijvoorbeeld een geringe scherptediepte gebruiken om een 

onderwerp met een negatieve ruimte te omringen. U kunt ook proberen 

een lange sluitertijd te gebruiken en uw camera te pannen terwijl u ruimte 

laat voor of na een onderwerp om beweging te versterken.  

De regel van ruimte in fotografie: conclusie  

De regel van de ruimte heeft tot doel een bewuste harmonie van positieve 

en negatieve ruimte te creëren. 

 

En door deze regel toe te passen, kunt u positieve onderwerpen 

benadrukken en kaderen terwijl u een suggestieve balans tussen gewicht 

en gewichtloosheid in een afbeelding genereert.  

 

Dus de volgende keer dat u met uw camera op pad gaat, onthoud dan de 

regel van de ruimte - en doe wat u kunt om deze toe te passen op uw 

eigen afbeeldingen!

Veelgestelde vragen over de ruimteregel  

Wat is de regel van de ruimte? 

In de beeldende kunst is de regel van de ruimte leidend bij het opnemen 

van negatieve ruimte in een afbeelding. 

 

Wat is negatieve ruimte? 

Over het algemeen verwijst negatieve ruimte naar gebieden op een foto 

die niet worden ingenomen door het hoofdonderwerp. Negatieve ruimte 

dient vaak als kader om de belangrijkste onderwerpen in een afbeelding 

te benadrukken. 

 

Hoe gebruiken fotografen de regel van ruimte in composities?  

De regel moedigt fotografen aan om gebruik te maken van negatieve 

ruimte. Er zijn veel manieren om dit te doen. U kunt scherpstellen op het 

koppelen van onderwerpen aan negatieve ruimte door minimalistische 

achtergronden te selecteren, of u kunt de blik van een portretonderwerp 

koppelen aan extra negatieve ruimte. 

 

Wie zijn enkele fotografen die de regel van de ruimte gebruiken?  

Er zijn talloze fotografen die gebruik maken van de regel van de ruimte. 

Fotografen Martin Parr en Helen Levitt maakten bijvoorbeeld opvallend 

gebruik van de regel, evenals Hiroshi Sugimoto , Michael Kenna en Eric 

Kim . 

 

Wanneer kan ik de regel van de ruimte in fotografie overtreden?  

Fotografie heeft alles te maken met het ontwikkelen van persoonlijke 

creatieve instincten en benaderingen. Daarom kunnen compositieregels 

worden overtreden. De regel van ruimte in fotografie is slechts een 

richtlijn - dus als een afbeelding er beter uitziet zonder extra ruimte, ga 

dan met uw instincten mee. En als u het niet zeker weet, probeer dan een 

reeks foto's te maken met verschillende ruimtelijke benaderingen en 

analyseer de resultaten. 

Bron: internet 

Vertaling: Arthur Palache 
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Alle evenementen die in deze kalender worden genoemd zijn onder strikt 

voorbehoud vermeld. De corona-ontwikkelingen maken de toekomst nog 

steeds heel onzeker.  

 

Via nieuwsflitsen en deze evenementen-kalender houden we u 

voortdurend op de hoogte. 

 

 

Informatie over uw eigen evenement die u in deze evenementenkalender 

opgenomen wilt hebben kunt u sturen naar nvbgnieuws@nvbg.nl 

Evenement Plaats Datum 

AudioVisueel Voorjaarsfestival 
Oosterhout 

(Nijmegen) 
04-09-2021 

AV-Festival van het Westen Moerkapelle 02-10-2021 

Nationaal AV-festival / nat. AV-wedstrijd Bemmel 30-10-2021 

AV-Festival van het Noorden Steenwijk 27-11-2021 

mailto:nvbgnieuws@nvbg.nl
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Pancake lenzen of lensdop-lenzen  

Een paar jaar geleden was dit hèt nieuws in kleine prime-lenzen: de 

pancake-lens. 

Deze supercompacte prime-lenzen waren en zijn nog steeds redelijk 

betaalbaar. Ze zijn buitengewoon geschikt voor fotografen die willen 

fotograferen met groothoek- tot normale prime-lenzen die supercompact 

zijn en de grootte en het gewicht van de camera tot een minimum 

beperken. Vergelijk maar eens een Sony 35 mm F 1,4 met een Sony 35 

mm F2,8 

Het verschil in afmetingen is 

overduidelijk. Het gebruiks-

gemak is door het kleinere 

formaat evenredig groter.  

 

Maar het kan nóg kleiner en 

lichter. Het volgende grote 

nieuws in kleine lenzen is de 

lensdop met ingebouwde lens. 

In navolging van mensen die 

hun camera via de lensdop in een pinhole-camera’s veranderen door er 

een heel klein gaatje in te maken, worden nu lenzen geleverd die ook op 

een lensdop lijken, maar wel degelijk zijn voorzien van een optisch 

systeem. Daarmee is dit soort lenzen aanmerkelijk lichtsterker en beter 

van kwaliteit dan de pinhole-lens. 

 

Ik kwam achter het bestaan van deze moderne pancakelens toen ik een 

afstandsbediening voor mijn camera bestelde. Het originele ding was 

zoekgeraakt en dus werd een van de Chinese sites bezocht waar ze dit 

soort dingen voor een appel en een ei verkopen. Zoekend op die site zag 

ik ineens een zeer platte lens met een brandpuntsafstand van 10 mm, F8. 

Hoewel deze lenzen niet vergelijkbaar zijn met echt dure lenzen, wekken 

ze toch een onbedwingbare hebzucht op. Als je met zo ’n lensdop-lens 

hebt gespeeld, zou je willen dat je er eerder een had gekocht. Ze zijn 

klein, licht en buitengewoon handelbaar. Bovendien is er bijna niets in te 

stellen, het diafragma ligt vast en de scherptediepte is vaak bijzonder 

groot. Handig dus in gebruik. In mijn geval is er nog wel een 

instelmogelijkheid. Er is voorzien in een klein hendeltje waarmee de 

afstand ingesteld kan worden. Het bereik loopt van oneindig naar 30 cm. 

Gezien de korte brandpuntsafstand steekt de instelling ervan niet heel erg 

nauw, wat dat betreft is de lens erg vergevend als de instelling niet 

helemaal correct is. 

Specificaties voor deze Pergear lens  

Type:10mm F8 

Lens construction:5 elementen in 4 groepen 

Brandpuntsafstand: f=10mm 35mm format equivalent:  

Brandpuntsafstand: APS-C: 15mm   

Beeldhoek: 150° 

Diafragma: F8 (niet verstelbaar) 

Scherpstelbereik: Ca. 30cm - ∞ 

Uitwendige afmetingen: ø55mm x10mm 

Gewicht (exclusief lenscaps): Ca. 80g  

 

Let op: 

De lens is verkrijgbaar voor Sony, Fuji, Nikon en Olympus bij Amazon.com voor € 75,=  

Deze lens is niet geschikt voor full frame camera ’s; dan ontstaat een klein rond beeld. 

Pannenkoeken 
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Al met al ben ik er heel content mee. In het bovenstaande voorbeeld ziet 

u een gebouw dat aan een gracht gelegen is. Wilt u met een ‘normale’ 

lens een dergelijk gebouw in z ’n geheel fotograferen, dan loopt u het 

risico dat u, al achteruitlopend om alles in beeld te krijgen, zomaar de 

gracht in loopt. 

Met dit 10 mm objectief is het geen enkel probleem. Er ontstaat wel wat 

vertekening, maar daar is Photoshop goed voor. Met wat trekken en 

duwen aan een paar schuifjes staat de boel zo weer recht en is toch de 

foto gemaakt die eigenlijk niet gemaakt kon worden. 

Arthur Palache
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En dan valt er ineens een echte brief in de brievenbus. Afkomstig van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afdeling Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, kortgezegd van het RIVM. 

 

Het was de uitnodiging voor de covid-19 vaccinatie, tenminste dat dacht ik. In 

werkelijkheid was het een aankondiging dat ik in aanmerking kwam voor zo ’n 

vaccinatie. Om daadwerkelijk geprikt te worden moest ik eerst een afspraak 

maken. In de brief was de URL van een website gegeven.  

Omdat ik het beste met de mensheid voorheb, en ook met mezelf natuurlijk 

en er alles aan doe om het coronavirus te stoppen, ben ik onmiddellijk achter 

de computer gekropen. Ik moest me aanmelden via DigiD en kreeg een 

duidelijk keuzemenu te zien. Ik koos uiteraard voor ‘afspraak maken’ en 

moest meteen een gezondheidsverklaring invullen. Het ging om een 

achttiental vragen, sommige ook nog onderverdeeld. De meest bijzondere 

vraag was of ik zwanger was. Let wel, het is een uitnodiging voor 70 -

plussers! Ik moest er eens goed over nadenken en heb toen als man zijnde, 

geheel naar waarheid, een kruisje in het nee -hokje geplaatst. 

 

Ik verwachtte na deze hokjesaankruiserij een agenda voorgeschoteld te 

krijgen om mij een plekje op het prikschema te veroveren. Maar tot mijn 

verbijstering en teleurstelling werd ik er zomaar uitgegooid. Een blanco 

pagina bleef over, weg was de site van de GGD. En dus het hele circus nog 

maar eens uitgevoerd. Opnieuw DigiD, menukeuze, vragenlijst. En weer 

hetzelfde, een geheel hagelwitte pagina. Ik zal het verhaal kort houden. Na 

drie pogingen (ik kende de gezondheidsverklaring inmiddels geheel uit mijn 

hoofd) heb ik de telefoon maar gepakt. 

 

Er kwam een uiterst vriendelijke meneer aan de telefoon. Ik besprak met hem 

de gang van zaken en hij bood meteen zijn excuses aan, “dat komt helaas 

veel voor” zo sprak hij. Gelukkig was de afspraak nu snel geregeld en er is 

meteen ook een afspraak gemaakt voor de tweede prik. Mijn motto bij het 

nuttigen van alcoholische versnaperingen is dat je het altijd even moet 

houden, nooit oneven. Dat geldt voor dit soort vaccinaties kennelijk ook.  

Begin april heb ik de eerste prik gekregen. Dat 

kon niet in mijn woonplaats. Want hoewel dat 

veruit de grootste plaats in de regio is, met de 

meeste inwoners, is daar geen enkele prik-

mogelijkheid. Op de mij toegewezen datum 

ben ik dus naar de aangewezen priklocatie 

afgereisd. Het was een gemeenschapshuis in 

een naburig dorp. In tegenstelling tot wat de naam ‘gemeenschapshuis’ 

aangeeft, is het hebben van gemeenschap daar volstrekt verboden.  

 

Complimenten voor de organisatie. Op het nabijgelegen parkeer terrein 

stonden twee mannen in helgele pakken geheel synchroon aanwijzingen te 

geven waar ik mocht parkeren. Bij de deur stonden vervolgens twee mannen 

met een blauw hesje aan. Ik werd hartelijk verwelkomt en verwezen naar een 

juffrouw achter een kuchscherm én een mondkapje (zekerheid voor alles, 

nietwaar?) Er moest eerst een gezondheidsverklaring ingevuld worden. Nou, 

dat was natuurlijk geen enkele moeite, daar had ik al heel veel ervaring mee. 

Een derde persoon (geel hesje) begeleidde me naar een prikhokje waar de 

prikdame met een rood hesje aan me op een stoel zette. Vijf tellen later was 

het allemaal achter de rug. Een vierde persoon, ook in een geel hesje, 

escorteerde me naar een wachtruimte waar ik kon recoveren van de operatie. 

Ik moest er minstens een kwartier blijven zitten. “Zelf de tijd in de gaten 

houden”, zo was luidde de instructie. 

 

Na vijf minuten was het kwartier om (time flies when you ’re having fun) en 

ben ik maar opgestapt. Dat moet, ondanks de overal aangebrachte 

aanbeveling om 1,5 m afstand te houden, door dezelfde deur als waar ik door 

naar binnen gekomen was. De blauwe hesjes hebben me netjes door het 

gedrang heen, uitgeleide gedaan. Toen pas bleek dat één blauw hesje er 

speciaal is om bezoekers te  verwelkomen en één blauw hesje om je na 

afloop weer naar buiten te werken. Maar hun onderlinge taakverdeling was 

zowel bij mij als bij henzelf niet zo duidelijk. 

 

Hoe dan ook, ik heb mijn eerste vaccinatie gehad en treed nu het leven nóg 

enthousiaster tegemoet dan voorheen.  

 

Arthur Palache 

Ik ben gestoken... 


