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Regie en samenstelling:  Norbert Lukkezen 

 

RodeDraadCCW@gmail.com 

 34 fotografen 

 7 series: 4x8, 2x6, en 1x4 foto’s 

 Totaal 48 foto’s 

 In 6 maanden (sept 2012– mrt 2012) 



Werkwijze Rode Draad: 

 

 

• De eerste deelnemer maakt een startfoto 

 

• De volgende krijgt die foto toegestuurd waar je een vervolgfoto op bedenkt. Foto 

wordt weer doorgestuurd aan volgende deelnemer, etc.  

     Zo ontstaat een verrassende  serie.  

 

 

 

 

• Snelheid aanleveren en intuïtie is belangrijker dan fotografische perfectie om het 

tempo er in te houden 

 

• Liefst nieuwe foto te maken, maar passende bestaande foto mag ook.  

 



 

• Gevraagd wordt de foto toe te lichten met: 

 

     1. omschrijving van de foto 

     2. waarom je deze foto hebt genomen 

     3. wat je verwacht dat de volgende persoon gaat fotograferen 

 

 

 

 

 

 

• Deze omschrijving wordt niet doorgegeven aan de volgende fotograaf 

 



Rode Draad 2011-2012 

 

Deelnemers: 

• Ab van der Linde 

• Alice de Gier  

• Arie de Koning 

• Carleen van den Anker 

 

 

 

 

• Cock Aalders 

• Corneliet van Schaik 

• Derk Mulder 

• Edward Bergen 

• Ellen vos 

• Evelien Rutgers 

• Floor Verdenius 

• Gerard van Laarhoven 

• Harm Jan Kwikkel 

• Hans van der Aa 

• Harry Vos 

 

 

 

 

• Henry van Gorkum 

• Irene VirginiaSardi 

• Jan Kalisvaart 

• Jan Molenveld 

• Jeroen Zwetsloot 

• Joost van Meeteren 

• José Brands 

• Leo van Heumen 

• Margreet Hoitink 

• Marijke van der Giesen 

• Michel Govers 

• Nanda de Vries 

 

 

 

 

• Norbert Lukkezen 

• René Buursma 

• Renk Ruiter 

• Rinske Dekkers 

• Teresa Garcia 

• Wouter Middelhoven 

• Yvonne Goewie – Arbouw 
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José Brands 

<1/6>  

Macro opname , genomen in opdracht van de vorige hoge hoed. Met licht en papier geprobeerd het 

leuker te maken. Kortom experimenteren met glanzend holografisch papier.  

  De volgende kan ander materiaal of vergroting (bijv. draagbalk van huis) worden of papier aan 

elkaar geniet.  





Joost van 

Meeteren 

 

<2/6> Doorkijkje door rechthoekig frame. Ingespeeld op de rechthoekige vorm van de 

nietjes in de vorige foto 

 Verwachting van de vervolgfoto: verticaliteit; beeld met groen en/of bruin; levend 

tegenover afgestorven/levend hout tegenover timmerhout. 





Wouter Middelhoven 

<3/6>  

De vorige foto had twee boomstammen en een afgezaagde tronk als onderwerp. Ik 

ben hierop doorgegaan: weer twee boomstammen, maar nu met wat jong leven in de 

vorm van een klein struikje dat al wel herfstkleuren begint te krijgen. 

 Hoe nu verder? Misschien herfstkleuren, of twee hele bomen in herfsttooi. 

 Ik ben benieuwd wat mijn opvolger er van maakt. 

 





<4/6>  

Vorige foto waren twee bomen/stammen in een parkachtig (buiten)landschap nu twee 

spiegels in een binnenruimte. 

 Effect van spiegels in een toilet.  Kleur, kleur, kleur en visueel effect 

Teresa Garcia 





Arie de Koning 

<5/6> Kleurrijke appartementen in een kleurrijke omgeving (de omgeving is een bewerking van de 

vorige foto). Op de rechtse toren klimt iemand naar de top zonder kleding. Hij wil opvallen door niet bont 

uitgedost te zijn. 

 Ik heb deze foto gemaakt omdat als je in een badkamer met zoveel kleuren geweest bent, een 

cultuurschok volgt als je naar buiten gaat. 

 Ik verwacht van de volgende fotograaf een heel kleurrijk werkelijk gebouw (zonder fotobewerking). 





Floor Verdenius 

<6/6> In de vorige foto een achtergrond van geblokte kleuren, met verschillende formaten blokjes, klein en groot. 

Daarboven zweven 2 smalle en 1 brede constructie in een vrij willekeurige formatie. Het geheel is in mijn ogen 

betekenisloos, maar roept wel associaties op. De eerste associatie heb ik gebruikt om verder te werken: een 

opstelling, d.i. een gesprekstechniek waarbij een situatie tussen mensen bespreekbaar wordt gemaakt door letterlijk 

mensen in de ruimte neer te zetten.  

   De foto die ik gemaakt heb gebruikt dezelfde foto-technieken als de voorganger, maar toont een lego-

projectopstelling. Het verhaal er bij zou zoiets kunnen zijn als: De grote man met de helm verbeeldt een projectleider. 

Hij richt zich met name op het kritische projectlid links. Er is nog een gelijkgestemde in het project, maar die heeft 

minder macht. Achter hem staan twee tegenkrachten, waarbij de vrouwelijke opdrachtgever, het project actief 

ondermijnt, terwijl er ook nog een teamlid is die delen van het resultaat achter de rug van de projectleider om 

verkwanselt. De achtergrond van de opstelling (familie, project, of iets anders) is kleurrijk, maar doet er niet toe.  

   Ik denk dat de elementen van de volgende foto zullen zijn: kleuren, poppetjes, fotoshop, scherp en onscherp. 
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Jan Molenveld 

<1/8> Deze foto is op een zondag gemaakt op een parkeerplaats in Hengelo (O). 

 Ik werd getroffen door het strakke lijnenspel en de verschillende kleurvlakken  

(een soort Mondriaan).  

 Van de volgende maker verwacht ik dat hij of zij ook iets zoekt met lijnen en kleurvlakken. 





Hans van der Aa 

<2/8> Rood/wit en lijnen 

 Ik werk geprikkeld door de rood/witte palen en de lijnen op de achtergrond. Na wat zoekwerk 

vond ik ook rood/witte palen bij een spoorweg overgang en de rails vormen het lijnen. 

 Ik verwacht van de volgende foto dat men doorgaat met het spoor. 





Edward Bergen 

<3/8> Spoorweg overgang Utrecht-Centrum. Totaal beeld, dynamiek, actie van een drukke 

overgang tegengestelde van een stille provinciale overgang. 

 Ik vond het totale beeld met de tekst heel mooi. Misschien heeft het wel cryptisch ook wel een 

boodschap! 

 Volgende foto iets met een trein ?? 





<4/9> Een gloednieuwe brug over de Betuwelijn nabij Oud-Zevenaar, een bijzonder rustige 

spoorwegovergang i.t.t. de foto die ik ontving. Ik zend dus weer een tegenstelling .... 

 Ik heb deze foto genomen omdat de moderne vormgeving opviel in  het landschap en de lucht 

me opviel. 

 Wat ik verwacht van de vervolgfoto: tja, de lucht domineert nogal, misschien dat dat mijn 

opvolger inspireert ...  of iets 'architekturaals'? 

 

Alice de Gier 





<5/8> Ik heb de foto op 22 november, genomen nadat de mist grotendeels was opgetrokken, voor mijn 

huis in de Wageningse Bovenpolder.  Het is een antwoord op de vorige foto. De indruk die ik daarvan 

heb is als volgt: in mijn beleving geeft die foto uitstekend weer dat er donkere wolken samenpakken 

boven het Nederlandse landschap. Bedreigingen in de vorm van toenemende infrastructuur, invloed van 

het agro-industriële complex, monoculturen door gebruik van kunstmest en pesticiden.  

Harm-Jan Kwikkel 

 De volgende fotograaf moedig ik aan, 

temidden van de toenemende 

verstedelijking van Nederland te blijven 

zoeken naar tekenen van hoop in de vorm 

van natuurlijke elementen. 

 

 

Op mijn foto gloort er hoop: de zon is 

doorgebroken over een uiterwaarden 

landschap vlak bij de stad, met extensieve 

begrazing door paarden ( en koeien) en 

een gevarieërde grasmat. Nieuwe natuur, 

mogelijk gemaakt in het kader van Ruimte 

voor de Rivier, waardoor een win-win 

situatie is ontstaan.  

 





<6/8> Paard in de uiterwaarden van Wageningen. 

Ik heb deze foto gekozen omdat het in dezelfde omgeving is gemaakt als de vorige en ook over 

paarden gaat. 

 Maar die paarden zij nog al ver weg en saai, ik wilde er één dichterbij. Daarom koos ik voor  een 

eigenwijs paard dat schijt heeft aan de fotograaf en zijn tong uitsteekt. 

 Ik verwacht dat de volgende maker iets doet met die tong of met gekke bekken. 

Renk Ruiter 





<7/8> Ik heb een foto van een fiets als kunstwerk in het weiland gefotografeerd. 

Ik zocht iets dat kon volgen op de foto met het paard/ros. ik heb voor een stalen ros gekozen, mede 

omdat de echte inspiratie die ik kon halen uit de voorgaande foto, alleen mogelijk waren bij sneeuw. 

Wat verwacht ik van de vervolgfoto: een kunstbeeld in de buitenlucht 

 

 

Evelien Rutgers 





<8/8> Een spelletje (de volgende fotograaf mag uitzoeken hoe) 

Motivatie: een variant op de vorige 'fiets' 

Verwachting: een ander handvaardigheidsspelletje of toch ook weer een fiets, of een kaart … 

 

Alice de Gier 
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Ellen Vos 

<1/8> Prachtig gekleurde koraalzwammen in de herfst. 

Ik heb de foto genomen omdat in de CCW veel enthousiaste natuurfotografen zijn. Ik doe een poging 

een 'natuurdraad' te starten. Deze zwammen met hun opvallende herfstkeuren gebruik ik daar graag 

voor. Ik verwacht dat de kleur of de natuur de inspiratie zal zijn voor de vervolgfoto 





Cock Aalders 

<2/8> Waterlelie gemaakt 29 september 2011 

       Contrast herfst en zomer op deze datum 

       Verwachting volgende foto: Natuur  





Marijke van der Giesen 

<3/8> Het hoofdbeeld is de waterlelie in het centrum komend uit het donker van de vijver. 

 Ik vond het niet handig om het aan te vullen met nog een bloem, vandaar dat ik gekozen heb voor 

dit roze 'oog' als onderdeel van een graffiti tekening. Hij staat ook prominent midden in beeld. Als je 

een overvloei presentatie geeft dan verandert de bloem in het oog. 

 Waar de volgende mee verder gaat? graffiti?  





<4/8> in de vorige foto zag ik o.a. een oog. Daarom heb ik gezocht naar een foto met 

daarop opvallend een oog. Op de foto een lama met zeer opvallende ogen. 

Ik heb hem destijds genomen vanwege die opvallende ogen. 

Ik laat me verrassen door de keuze van de vervolg foto.  

Gerard van  

Laarhoven 





Hans van der Aa 

<5/8> Bevroren beweging, waardoor je een verrassend/grappig effect krijgt 

 Deze foto genomen vanwege het effect: oor en bovenlip in tegengestelde richting   

 Van de vervolgfoto verwacht ik een bevroren beweging van een mens of dier, waarbij het effect 

verrassend is. 





Irene VirginiaSardi 

<6/8> Ik heb de foto vorige zomer genomen in Wageningen, en die meerkoet is net geboren. Ik vind 

het zelf een mooie foto, dat niet alleen en mooi vogeltje laat jullie zien, maar ik krijg een soort 

"moeder ( of vader) gevoel" uitsteken vol met liefde, daarom wou ik graag verder met het thema " 

dieren". Ik verwacht iets over dieren of liefde... 





Carleen  

van den Anker 

<7/8> Mijn foto is gewoon een gezellig kiekje, genomen bij een boswandeling tijdens een weekend met 

vriendinnen. We kwamen langs een waarschijnlijk door spelende kinderen gemaakte takkenhut, waar 

enkelen van ons spontaan in doken. Het geheel doet me wel een beetje denken aan een veilig nest, net 

als dat van de meerkoet op de aangereikte foto. Alleen zitten de takken boven de hoofden in plaats van 

onder de voeten. 

De vervolgfoto zou kunnen doorgaan op het verschijnsel takken, of iets thematischer ook op beschutting 

of dak, maar ook op giebelende vrouwen of op twee vrouwen of op een wit mutsje..... 





Jan Kalisvaart 

<8/8> Op de foto zie je een verlaten vogelnestje in de sneeuw van bovenaf gefotografeerd.  

Op de eerdere foto zag ik een schuilplaats met takken, waarin twee mensen proberen zich te 

verschuilen. Maar je ziet dat de schuilplaats voor hen eigenlijk te klein is. en ook niet bedoeld is voor 

mensen, maar waarschijnlijk voor een of ander groot dier. Op mijn foto zie je een vogelnestje, met 

andere woorden een schuilplaats ook voor dieren, maar deze keer voor kleine dieren en gemaakt met 

heel kleine takjes.  Ik verwacht van de volgende foto de ontbrekende vogeleitjes.  



Brrrrrr. 
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 Michel Govers 

<1/8> Dit is een foto die onverwacht is 

genomen, je bent op een bepaalde plek, de 

camera hangt om je nek en je denkt, hier een 

foto maken dat is te gek. 

Het is een plek waar je elke dag komt, veel 

mensen geven er hun eigen sfeertje aan. 

De volgende foto? 

 Een beeld waar op de een of andere manier 

de maker in voor komt. Dat kan een 

weerspiegeling of een schaduw zijn.   

Men kan verder gaan met de vorm, iets met 

een ovaal, dat kan een fruitschaal, een 

dienblad, een make up spiegel, een kwal, of 

een raam van een sportauto zijn. 

Verder misschien een foto met eenzelfde soort 

belichting, b.v. een avondopname van 

feestverlichting, of in een haven.  





… 

<2/8>      Ik zie een foto met daarop een venster, een spiegel, met daarin het silhouet van de fotograaf, 

Michel Govers, aan het werk, met name in zwart-wit tonen. Daaromheen een stralenkrans van lichten, 

die het geheel een zekere diepte en snelheid lijken te geven. Om de stralenkrans heen de aanblik van 

een muur of deur. Als thema heb ik eruit opgepikt: zelfportret in context. Als mogelijk aandachtspunten 

licht vs. donker, kleur vs.  zwart-wit en scherp vs. onscherp.  

     Eind september was mijn context Kuala Lumpur, waar ik 1 dag had om de toerist uit te hangen. In de 

stad kwam ik deze winkel tegen voor hoofddoekjes, met kleur, licht, en mogelijkheid tot scherp en 

onscherp. En met op de achterwand een spiegel. Een zelfportret was snel gemaakt. Het heeft iets van 

"verboden vruchten". 

    Wat ik verwacht van 

de vervolgfoto ? 

Het thema zelfportret zit 

er voor de goede kijker 

nog wel in, maar er zijn 

ook andere 

aanknopingspunten: 

kleur, vrouwen, winkels, 

en vast nog veel meer. 

Ik hoop dat de lijn van 

onverwachte 

zelfportretten blijft 

bestaan.  

Floor Verdenius 





… 

<3/8> 

Het paard op de foto draagt een dekje met 

daaraan vast een kap met vliegengaas. Ik ben 

niet heel erg thuis in de paardenwereld, maar 

volgens mij is dit bescherming tegen vliegjes. 

Sommige paarden zijn namelijk allergisch voor 

bepaalde insecten. 

 

 Ik had deze foto al eens gemaakt, omdat het 

dekje van het paard me aan een boerka deed 

denken. Toen ik de foto met de hoofddoekjes 

kreeg toegestuurd, kwam meteen deze foto bij 

me op. De grappige twist zit 'm natuurlijk in het 

feit dat het een paard is met een boerka en niet 

een mens, zoals je eerder zou verwachten. 

 

 Als de volgende fotograaf ook een associatie 

met boerka's heeft, zouden we zomaar weer 

een boerka-foto kunnen krijgen. Een mens in 

een boerka, dit keer, denk ik. Het kan ook zijn 

dat de fotograaf iets met het vliegengaas doet. 

Het zou mij leuk lijken om iets te fotograferen 

achter gaas, of achter vitrage. 

Rinske Dekkers 





… 

<4/8>  

Nadat ik de toegestuurde foto had bekeken had,  

ik het gevoel wat moet ik hier nu zien. Ik kwam tot 

de conclusie, dat het paard zo ingepakt was, voor 

wat voor rede dan ook, dat ik zijn schoonheid en 

zijn gezichtsuitdrukking  niet goed kon zien. 

 

Dat geld ook voor mijn foto. Het is een living 

Statue die ook niet zoals hij in werkelijkheid is 

gezien kan worden . Ik heb deze foto in 2009 op 

de dag van de Living Statues gemaakt omdat zijn 

groene kleur en de klavertjesvier, voor mooie 

dingen zijn. Het klavertje vier voor geluk en de 

groene kleur wanner je alles groen in de natuur  

in de zomer ziet. Tevens geeft het rust en 

concentratie aan. Dat maakt mensen blij. 

 

Ik verwacht dat de volgende persoon iets met 

groen gaat doen,  of een ander mens in een 

andere gedaante zal fotograferen. 

 

Yvonne Goewie-Arbouw 





<5/8> 'Een beeld in het groen' 

De vorige foto verbeeldt volgens mij een groene living statue met een vaag gebouw als achtergrond: 

mijn foto is hiermee verbonden door een beeld in een groene omgeving met vaag op de achtergrond 

een gebouw. 

Verwachting: Een zeemeermin; mijn foto verbeeldt een vrouwenfiguur die deels een boomstronk is. 

Joost 

Van 

Meeteren 





Derk Mulder 

<6/8> Beeld in het bos. 

Voortbordurend op de eerdere foto van boom met beeld nu een foto van een beeld met een boom. 

   Ik verwacht nu een foto van alleen een beeld van een naakte vrouw (dus niet meer in een bos). De 

nadruk komt dus steeds meer op de vrouw te liggen. 





Margreet Hoitink 

 

<7/8> "kwetsbaarheid" 

   Wat handen met borsten kunnen doen als ze niet vastzitten op je stenen lijf: de warme aanraking 

tijdens een mooie massage. Gemaakt met David Hamilton in het achterhoofd. 

   Wat ik verwacht van de vervolgfoto: beetje meer sensualiteit bij de CCW. Wie durft? 





… 

<8/8> Blote dame in het herfst gras. 

De sensuele hand op het lichaam (of been?) van de vorige foto en de warme kunstlicht kleur 

inspireerden mij tot deze herfst foto.  

Volgende foto: misschien nog meer bloot geven? 

Renk Ruiter 
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… 







Evelien Rutgers 

<1/8>  

  Het is een foto die draait om een vrouw met 

hond in een winkelstraat. 

 

  Ik heb de foto gemaakt omdat mij opviel dat de 

vrouw en hond bij elkaar passen, ze liepen iets 

voor mij en ik heb toen de kans gepakt. het feit 

dat zij ook nog een zwart/witte draagtasje heeft 

maakt het voor mij af 

 

  Ik hoop dat de volgende persoon ook iemand 

fotografeert die iets of iemand bij zich heeft die 

samen een geheel vormen. 





Jeroen Zwetsloot 

<2/8> 





<3/8  

  De foto is een uitsnede van een netjes geordende rij GTF-containers wachtend op het 

leegmaken. 

  Deze foto met zijn ordening en het wachten op ledigen is een reactie op de vorige foto 

waarin de container na brand of ontploffing zijn inhoud uitgebraakt heeft. 

  Ik heb geen verwachting voor de volgende. 

Henry van Gorkum 





Corneliet  

van Schaick 

<4/8> Van de foto, die ik kreeg toegestuurd, viel mij het ritme in de foto het meest op, dat onderbroken 

wordt door een herfstblaadje. Ik heb daarom gezocht naar een soortgelijk onderwerp en kwam uit op 

deze gele, mobiele toiletten. Dat het herfstblaadje sprekend lijkt op dat van de vorige foto is geen 

toeval: het is daarvan "geleend".    

  Er zijn niet zoveel aanknopingspunten in mijn foto. Er zal misschien wat gedaan worden met gele 

dingen, fietsenrekken of een herfstblad. Ik ben benieuwd! 





Cock Aalders 

<5/8>  

Onze kleinzoon uit Zwitserland 

Het duurt nog een tijd voordat hij op de gele WC zit. 

Van de vervolgfoto verwacht ik een opvolger over onze kleinzoon.  





Marijke van der 

Giesen 

<6/8> Ik dacht, dat kind  heeft  later een brilletje nodig.  Nu, hier is hij 

dan. Ik heb uit mijn voorraad geput, maar deze vond ik er wel bij passen. 

Wat de volgende zal doen? een vergrootglas? 





José Brands 

<7/8> 

Genomen vanuit een toren in trinidad cuba, de zachte kleuren van zowel de omlijsting als de 

omgeving. Had bovendien al meer zulk soort foto s op andere plekken gemaakt, zodat ik een soort 

collage kon maken. Als antwoord op de bril, er zijn vele manieren om door iets heen te kijken. bril 

zwart wit, dit in kleur. Bril geen beeld alleen schaduw, als je je blik wendt tot het licht, zie je van alles.. 





René  

Buursma 

<8/8>  

Ansichtkaart in de bus 

Vorige foto was een mooi vakantieplaatje - had een ansichtkaart kunnen wezen 

Wat je verwacht van de vervolgfoto: Wat doe je als je net een kaart hebt gehad ? 
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Margreet Hoitink 

<1/7> Fragment van een meerpaal, deels bedekt met corroderend ijzer (rechts), in zee. Ik vond het mooi 

structuren, de verwering van de verschillende materialen zijn ze mooi zichtbaar, en de 

kleurencombinatie van het roest-bruine ijzer met het blauwe van de zee. 

Ik verwacht dat het bij de volgende foto de kant van bomen uitgaat, of misschien blaren, als je meer 

naar het ijzer kijkt. 





Carleen van 

den Anker 

<2/7>  

Deze foto is genomen op een Zeeuws 

strand. Je ziet de weerspiegeling van 

de strandhuisjes, met allerlei kleuren, 

in een bij eb achtergebleven laagje 

water.  

  Ik heb deze foto en de uitsnede 

gekozen als reactie op de drie 

verticale lagen in de aangeleverde 

foto. In mijn foto zitten ook drie lagen, 

maar dan horizontale. En er zitten ook 

drie verticale lagen in, of vier, dat ligt 

eraan.  

  Ik denk dat er enkele mogelijkheden 

zijn voor de volgende foto. Iets met 

strand/zee/water of iets met de blauwe 

en gele kleuren. Of iets met drie. Of 

iemand verzint nog iets totaal 

anders.... 





Harry Vos 

<3/7> herfst(kleur). 

  Aansluiting bij de foto die je mij zond: d.m.v. kleur, steen, zand en water, dit keer zonder 

spiegeling en minder abstract. 

  Verwacht een vervolg met dezelfde of een deel van dezelfde materialen, of kleur. 





<4/7>  

Een close-up van een afgevallen 

kleurig herfstblaadje in het 

ochtendlicht. 

  Deze foto sluit aan bij de 

voorgaande foto uit de serie 

vanwege de kleurige 

herfstblaadjes aan de bomen. 

Daar in een landschapsbeeld, hier 

in een close-up. 

Wat ik verwacht van de volgende 

foto is altijd een lastige, maar het 

kan heel goed zijn dat de 

volgende foto het herfstthema 

verder op pakt en uitwerkt.  

Nanda de Vries 





Ab van der Linde 

<5/7> Wat zag ik in de vorige foto? Herfstblad en lentegroen = contrast (in jaargetijden) 

Mijn foto: Tussen herfst en lente ligt de winter. Verder voortgeborduurd met een aantal contrasten : 

zwart en wit; dood en levend; naar links en rechts kijkend. 

Hoe verder? Verder doorgaan op het onderwerp contrast of juist contrast verminderend: integratie 





Leo van Heumen 

<6/7> 





<7/7> Voor de achtergrond van de foto heb ik de schaduwen van 3 dezelfde planten genomen als de 

vorige foto genomen. Ik heb dit gedaan door ze met twee lampen te belichten. 

  Omdat het moeilijk is om met schaduw een scherpe afbeelding te maken (en ik vindt dat er altijd iets 

scherp moet zijn in de foto) heb ik van dezelfde plant nog twee foto's genomen, deze met Fotoshop 

vervormd, en daarvan een fantasieplant op de voorgrond gemaakt. 

Ik heb deze foto hebt genomen omdat ik wilde reageren met een foto die dezelfde vorm gebruikt. 

Michel Govers 
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Leo van Heumen 

<1/4>  

Als ik er een naam aan zou moeten geven, dan zou het iets zijn als "Molens aan de Zaanse Schans". 

  Waarom ik de foto gemaakt heb, is het feit dat de vier molens precies in de vier raampjes passen. 

Van een vervolgfoto zou ik kunnen verwachten dat er ook een viertal objecten in een horizontale 

volgorde op zouden voorkomen. 





Jan Molenveld 

<2/4>  

Mijn windmolen is een moderne tegenhanger van de molens in de Zaanse schans (foto Floor). 

Het is de enige moderne molen in onze omgeving die ik ken en hij staat langs de zuidelijke rijndijk waar 

veel verkeer overheen gaat, reden waarom ik dat aspect heb meegenomen. De eerste foto is 

gefotografeerd door een ruit  en de mijne ook (door de autoruit).   

Ik verwacht dat op de vervolgfoto ook een molen staat. 





Norbert Lukkezen 

<3/4> Doordat Jan aanvankelijk geen toelichting had gegeven, kon ik zelf ook een keer meedoen zonder 

de verwachtingen van de maker gelezen te hebben. Ik zie in de vorige foto een windmolen door de 

voorruit van een auto, die in nat weer over de dijk rijdt. In mijn vervolgfoto, genomen aan de oostkant 

van de A4 bij Zoeterwoude dorp, kijk je eveneens door een door hekwerk gevormd "raam" naar twee 

moderne windmolens. Het rood-oranje pilonnetje refereert aan de rode letters in het dashboard en de 

rode vlakjes in de reflectiepalen in de vorige foto. In de vorige foto kwam het water van boven; in deze 

foto stroomt het er langs. 





<4/4> Het is een foto van een Fries winterlandschap, het heeft licht gevroren, het is een beetje mistig. In 

de voren in de akker ligt een laagje water, dat nu ijs geworden is. Ik vond het een lekker sfeertje.  

Ik heb deze foto gekozen als mijn vervolg op de vorige foto vanwege de hekken, die aansluiten op de 

hekken in de foto die ik kreeg. Ze staan in een andere positie, in een ander jaargetijde en er is geen 

wind- of andersoortige molen te zien. Overeenkomsten en verschillen dus. 

De vervolgfoto zou kunnen doorgaan met hekken, met iets winters, of met lijnen in het landschap, of 

zelfs misschien met het rode paaltje. Dat laatste zou leuk zijn.  

Carleen van den 

Anker 
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