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‘Hierbij dan de eerste foto voor de start van een nieuwe rode draad. Wat de volgende zal doen? 
een hele koe of andere dieren?’ 
 

Marijke van der Giessen 





‘Ik moest meteen aan deze foto denken. Een koeienhoedster met mooie parasol kijkt naar lelijke 
achterkant van een koe. Opnieuw: koe hoeden met stok, paarse kleding in groene omgeving. De 
koe mag eruit, want de koe in de kont kijken hebben we gehad.’ 
 

Gerard van Laarhoven 





‘In de aangeleverde foto zie ik een 
groen veld met een contrasterende 
cirkelvorm en een waterbuffelaars.  
Bij gebrek aan waterbuffels in mijn 
foto een extra cirkel in het groene 
vlak. 
 
Bij de volgende foto verwacht ik ook 
een bijzonder contrast in vorm en 
kleur.’ 
  
 

Dick Boschloo 





‘Voortbordurend op de 2 rode 
bessen met een achtergrond 
van groene bladeren en 
schaduw van hun takjes, ben ik 
van de natuur buiten naar 
binnen gegaan. Deze 2 gele 
objecten zijn ook verbonden 
aan takken en het aanwezige 
kunstlicht geeft grafisch een 
mooie schaduw.  
 
De minimalistische vorm komt 
overeen met de bessen, rond 
maar dan plat. De volgende foto 
zou verder kunnen gaan met de 
gele, ronde vormen of lampen 
van auto’s of fietsen.’ 

Frits Weener 





‘Ook bij nadere bestudering van de foto, kwam ik er niet achter wat die gele rondjes met een 
klein haakje nu precies voorstellen. Mede daarom had ik maar 1 associatie en dat was: GEEL! 
Vandaar deze uitbundig gele lentefoto! Deze foto biedt m.i. wel wat aanknopingspunten, dus de 
volgende foto kan weer een lenteachtige landschapsfoto zijn, of - wat misschien logischer is - 
van een ander seizoen. Fietsers zouden ook nog tot de mogelijkheden horen. Of misschien een 
spiegeling? Gele bloemetjes? Koolzaadolie? Ik ben benieuwd!’ 
 

Cornéliet van 
Schaik 





‘De toegestuurde foto had een paar pregnante kenmerken. Groen en dominant geel; perspectivische 
dieptewerking; spiegeling in het water; bomen; het ritme van de knotwilgen; twee unieke (d.w.z. niet 
repeterende) elementen: de moeder met kind op de fiets en de lantaarnpaal. Ik heb geprobeerd meerdere 
elementen terug te laten komen in de foto, die ik speciaal voor deze rode draad maakte. In mijn foto heb ik 
terug laten komen: groen en dominant geel; bomen en struiken; enig ritme in de neerhangende takken van 
de treurwilgen (vooral rechts); twee niet repeterende elementen: een man met zijn hondje en het 
hondenpoepdepot, waarin het geel van de herfststruiken terugkomt; een beetje perspectivische 
dieptewerking, maar niet de lijn van het water maar de lijnen van de weg. ‘ 
 

‘Tja, wat verwacht ik van de volgende foto? Of je gaat mee in de karaktereigenschappen van de vorige foto, 
óf je zoekt een tegenstelling met of zonder één of meer verbindende elementen. Het eerste is het 
gemakkelijkst te volgen voor de toeschouwer van de draad; daarbij zou je dezelfde aanpak kunnen volgen als 
ik heb gedaan. Het tweede is lastiger. Dat kan zijn een volstrekt andere dominante kleur of het juist afwezig 
zijn van kleur en natuurlijke elementen, bijvoorbeeld een plein of tuin, volledig bestraat met grijze tegels. 
Uitdaging om daar iets spannends van te maken.’ 
 

Norbert Lukkezen 





‘Na veel gezwoeg een resultaat, maar niet helemaal bevredigend. Mijn foto is gelijk aan de 
voorgaande rode draad (herfst)foto, waaraan nu 2 hondenfoto's zijn toegevoegd. Klein, groter, 
grootst. Van de volgende verwacht ik een winterversie.’ 
 

Noor Dessing 





John van Doorn 





‘Op reis in Canada kwam ik bij 
een militaire ceremonie 
terecht. In deze foto zijn de 
mascotte van het onderdeel 
en zijn begeleider lekker aan 
de wandel; het is niet 
helemaal duidelijk wie nu wie 
uitlaat.  
Ik heb deze foto uitgekozen 
vanwege de gelijkenis met de 
voorgaande foto. In die foto 
worden een paar honden 
uitgelaten; in deze foto wordt 
de geit uitgelaten. In de 
volgende foto verwacht ik 
weer een leuke interactie 
tussen mens en dier. Ik ben 
benieuwd.’ 
 

Jan Willem Hofstee 





‘Het kostte me wel weer de 
nodige hoofdbrekens, maar ik 
heb maar weer e. e.a. 
gepoogd te ensceneren.  
De foto beeldt een Mongoolse 
ridder uit die tijdens zijn 
balspel ( de bal is helaas niet 
te zien) verdwaald is geraakt in 
Antarctica. Ben benieuwd wat 
de opvolger er van maakt: iets 
met kleur in landschap of ook 
folklore of ...?’ 
 

Alice de Gier 





‘Omschrijving: Poppen en veel kleur. Waarom: kon zo gauw niets anders vinden. 
Volgende foto: Iets met veel kleur en een verband met theater of zo.’ 
 

  Derk Mulder 





Hier heeft de coördinator zich een vrijheid gepermitteerd: de vorige foto sloot weer aan bij 
de startfoto van deze draad. Deze is opnieuw toegestuurd aan de volgende deelnemer. 
 

Marijke van der Giessen 





‘Op de foto zie je een boer met een jonge koe op een stenen voetpad met veel hoge begroeiing ernaast. De boer 
begeleidt zijn koe, maar de koe lijkt zelf de weg te weten. Om te voorkomen dat de koe wegloopt, houdt de boer 
hem vast aan een lang touw. De boer is in klederdracht gekleed en de zon staat bovenaan de hemel en zorgt voor 
sterke schaduwen op de foto. Achtergrondinformatie: de foto is genomen op het eiland Taquile in het Titicacameer 
van Peru. Op dit eiland zijn geen auto's of andere voertuigen. Hier leven de mensen nog volgens oude tradities. Het 
eiland is geheel zelfvoorzienend. Naast het toerisme, houden de bewoners schapen en koeien en verbouwen ze 
allerlei gewassen. Het eiland is verdeeld in zes verschillende sectoren die collectief eigendom van de bewoners zijn. 
Jaarlijks wisselen de bewoners hun stuk grond, zodat de grond het ene jaar gebruikt kan worden voor de koeien en 
schapen en het andere jaar voor de teelt van (andere) gewassen. De boer op de foto brengt zijn koe dus naar een 
nieuw stuk land op de andere kant van het eiland. ‘ 

 ’Op de vorige foto zie je een 
Nederlandse boer die ook bezig is met 
het " verweiden"  van zijn koeien. Ze 
worden naar een nieuw stuk grasland 
begeleid. De boer staat centraal op de 
foto en heeft een stok achter de hand 
voor koeien die wat aansporing nodig 
hebben. Ik heb de vervolgfoto gekozen 
om het grote contrast te laten zien 
tussen de Nederlandse boer met stok 
en met veel grasland en de boer uit 
Peru, met een stuk touw die 
waarschijnlijk maar een koe heeft en 
een klein stukje land waar de koe op 
kan grazen. Beiden zijn ze bezig met het 
verweiden van hun vee. Ik verwacht dat 
de vervolgfoto verder gaat met het 
touw en bijvoorbeeld een ander dier 
aan een touw laat zien.’  
 

Jan Kalisvaart 





‘De toegestuurde foto toont een boertje in 
een ver land met een koe aan een touw. 
Een heel herkenbaar beeld. Ik zie het vaak 
op reizen in vooral armere landen. Een 
pittoresk beeld. Maar meestal is het voor 
de mensen die er zo bijlopen een hard 
bestaan. Tegelijk ook relaxed. Als contrast 
stuur ik een foto van een groepje toeristen 
in Thailand op olifantensafari. De foto is 
genomen vanaf de olifant waarop wijzelf 
zaten. Het lijkt bijna hetzelfde pittoreske 
beeld, maar onze situatie is geheel 
verschillend van die van het boertje. Wij 
zijn rijke toeristen die ons een ritje op een 
olifant kunnen permitteren terwijl we op 
één van onze vakanties naar een ver land 
zijn. Ik hoop daarmee de foto en de maker 
in perspectief gezet te hebben, zonder 
oordeel. Het dilemma van rijke mensen op 
reis in arme landen.  
Van de volgende maker verwacht ik een 
verdere uitwerking arm-rijk, maar 
misschien ook een uitbeelding van je 
ontspannen voortbewegen. Ik ben erg 
benieuwd.’ 
 Harm Jan Kwikkel 





‘Twee nijlpaarden in Berlin Zoo. Twee dieren die door mensen gebruikt worden. 
Verwachtingen: dierentuinfoto.’ 
 

Guy Ackermans 
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Einde serie 1  

Met dank aan: Marijke, Gerard, Dick, Frits, Cornéliet, Norbert,  Noor, John, Jan 
Willem, Alice, Derk, Jan, Harm Jan en Guy.  
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Glas en Steen & Vlees en Bloed 



 



 

























‘Ik begin maar met een vrolijke foto, ondanks de crisis valt er heus nog wel wat te lachen. Wat ik 
verwacht?  Dat men verder gaat met humor, of andere interactie. Mooi meegenomen voor het jaarthema, 
toch?’ 

 

Renk Ruiter 





‘Dit was mijn enige kans om zelf ook aan een Rode Draad mee te doen: meteen op een eerste foto reageren. 
Anders zou ik al hele series gezien hebben. Mijn foto is gemaakt in het Friese stadje Sloten, in de winter. De 
vensterbank met de beslagen ruiten en daarin de tuinkabouters trof mij. Ik vond dat deze foto aansloot op 
de voorgaande door de beslagen omlijsting van de ramen en ook een beetje door de overeenkomst tussen 
de poppen en de kabouters. De volgende zal waarschijnlijk doorborduren op de kabouters, maar iets met 
vensters kan natuurlijk ook.’ 

 

Carleen van den Anker 





‘Blik door de ruit op 
een herfstige straat. 

Toen ik de vorige 
foto zag wilde ik de 

kijkrichting 
omkeren: vanuit de 
binnenwarmte naar 

de mensen op de 
druilerige straat. Dat 

plan viel in het 
water: het bleef 

stralend weer. Maar 
zo kon het ook.  

 

Er waren mooiere 
foto's  
in de serie, maar 
deze mevrouw 
kijkt zo aandachtig 
naar binnen, waar 
de kabouters 
staan. Ik denk dat, 
met de feestdagen 
op komst, het 
warme kunstlicht 
een rol gaat 
spelen.’ 

Wim de Winter 





‘Dit is een foto uit Peru, een stel op een bankje voor een glazen constructie, de foto is onscherp 
want werd gemaakt aan het eind van de middag. Maar gezien de compositie maakt het niet 
zoveel uit. Het is een foto met kleur, veel compositie, mensen bij glas, geïnspireerd op de eerste 
foto. Wat ik verwacht van de volgende foto? Een mooi verhalende foto.’ 

Teresa Garcia 





‘Omschrijving van mijn foto: KUBUS. Waarom mijn foto gekozen: sluit qua vorm en perspectief precies 
aan op de toegestuurde foto. En in beide kubussen zit een opening. Als entourage op de voorgrond cq. 
achtergrond zijn er levende wezens. Groen (bomen) in spiegelbeeld cq. als omgevingsbeeld. 
Verwachting volgende foto: op grauwheid van beton voortborduren; contrast levend materiaal - niet-
levend materiaal.’ 
 

Joost van 
Meeteren 





‘Van een blok steen naar een stenen beeld. En van koe naar paard. De volgende? Weer een 
koe of een schaap?’ 
 

Harry Vos 





‘Een doodgewoon paard dat verschrikt opkijkt omdat het iets vreemds ziet. Ik kan me als paard 
voorstellen dat je wel even vreemd opkijkt als je deze blote koeienkop voerman met zijn 
steigerend raspaard op je af ziet komen. Is het een vurige hengst of een paard dat ook wel eens 
in alle vrijheid rustig in de wei wil grazen, of misschien wil hij alleen maar van zijn lastige baas af. 
Ik verwacht van de volgende foto een kudde paarden uit de Oostvaardersplassen, misschien met 
veulens, of een standbeeld met een of ander historisch figuur te paard, dat zou ook kunnen. 
Politie of een strandwacht te paard is mogelijk, maar een meisje dat rijles heeft of haar paard 
verzorgt zou ook mooi zijn.’ 
 

Michel Govers 





‘Paard in sneeuwlandschap met licht bewolkte lucht. Vervolg op de elementen 
paard, witte lucht en kale bomen van de vorige foto. Mogelijk dat een 
sneeuwlandschap inspiratie is voor de volgende fotograaf.’ 
 

Dirk Visser 





‘Ik heb een foto gemaakt van een hond die in het bos op een betonrand staat. Ik heb voor 
deze foto gekozen, omdat ik een ander dier in een groene omgeving wilde. Ik verwacht 
een andere dierenfoto, maar weer in een andere omgeving.’ 
 

Evelien Rutgers 





‘Deze foto heb ik in onze tuin gemaakt, het is niet gewoon dat daar een specht komt. Ik heb deze foto 
gekozen, omdat het hondje (van de foto die ik heb gekregen) naar iets lijkt te kijken, dus ik dacht aan een 
soort "gesprek" tussen de twee dieren. ‘Hoi hond! Wat ben je raar zonder vleugels! ‘En de hond kijkt ( zoals 
in de foto) naar achteren, hij had de vogel niet in de gaten (zo'n idee), ik heb ook die foto gekozen voor de 
kleur en het thema dier. Ik verwacht ( misschien) ook een foto met een vogel, maar in de lucht, zo gaat het 
idee een beetje open, naar andere "ruimtes".’ 

 

Irene Sardi 





Deze foto is een onderdeel van een reportage en is genomen tijdens een workshop 'percussie'. Dit is in het 
begin van de workshop waar iedereen nog wat onwennig is. Je ziet  aan de blikken van deze twee mannen, 
dat ze zich nog wat ongemakkelijk voelen en niet zo goed raad weten met de situatie. De specht wordt ook 
wel de drummer van het bos genoemd. Daarmee is de link gelegd naar de toegestuurde foto. Wat verwacht 
ik van de volgende foto: Een foto met ritmiek, terugkerende elementen of zoiets dergelijks. 
 

Nico van den Boor 





‘Ik ben gaan zoeken naar andere musici. Het plezier in samen muziek maken/zingen komt hier 
ook naar voren, maar net even anders. Wat de volgende doet? Iets met hoeden of een rode 
sjaal?’ 
 

Marijke van der 
Giessen 



Ook bij deze Rode Draad past de laatste foto weer aan de eerste. 
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Einde serie 2  

Met dank aan: Marijke, Renk, Carleen, Wim, Teresa, Joost, Harry, Michel, Dirk, 
Evelien,  Irene en Nico. 
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verkeer 





























‘Het lijkt erop dat de eigenaar van de fiets, ondanks het niet-inrijdverbod voor fietsen, het niet 
helemaal vertrouwt en zijn fiets daarom maar aan de ketting heeft gelegd en verder is gaan 
lopen. Ik verwacht dat de volgende fotograaf "iets met fiets" doet of iets met een verkeersbord.’ 
 

Jan Molenveld 





‘De foto die ik wilde maken is niet gelukt. Daarom deze.  
Analogie: Rood wit verkeersbord, één fiets, enkele dominante kleuren, strakke banen in een lichte kleur, huis 
op de achtergrond,  
Contrast: statisch vs. beweging, nacht vs dag, stad vs. leeg landschap, gestalde fiets ipv fiets in gebruik. De 
volgende foto bevat beweging, een fietser en natuur.’ 
 

Floor Verdenius 





‘Ik had een totaal andere foto in gedachten, iets met veel fietsen/fietsers. Zoals je ziet is het toch een heel 
andere foto geworden. De foto is genomen vanaf de zijkant van de Nachtwacht. De combinatie van mensen 
die de Nachtwacht bewonderden/bestudeerden en de mensen op het schilderij op de achtergrond troffen 
me. Ook de lichtinval vind ik erg mooi. Een link met de vorige foto is ver te zoeken, maar op elk potje past 
wel een dekseltje. Deze en de vorige foto vormen een sterk contrast, niet alleen orde - chaos, maar ook in 
kenschets: 'Dag fiets' - 'Nacht wacht'. De volgende foto zou iets met het thema lichtinval kunnen doen, maar 
ook iets rondom ordewanorde.’ 
 

Jan Snel 





‘Een podium met een auto met niet bijpassende inzittende. Een spreker. En een portret uit de geschiedenis. 
Dit alles voor een rood gordijn. Ik heb deze foto zo in elkaar gezet dat hij goed aansluit op de vorige. De 
mensen op de vorige foto kijken ergens naar, vermoedelijk naar een podium. Op het podium komen mensen 
voor uit meerdere eeuwen, evenals in de zaal. Er is op de achtergrond een gordijn en de onderkant is 
afgesneden. Van de volgende foto verwacht ik een podiumact.’ 
 

Arie de Koning 





‘Ik heb de foto genomen voorafgaand aan een voorstelling in Carré. Het is een warme zomeravond en onder 
het toeziend oog van het koninklijk theater varen er op de Amstel een groot aantal bootjes. En daaronder 
natuurlijk twee typisch Amsterdamse: een oudere paradijsvogel en een rondvaartboot tjokvol Japanse 
toeristen die verbaasd/opgetogen toekijken. Op de kade speelt een muziekgroep, maar dat hoor je niet op 
de foto. Ik heb de foto gekozen omdat ik parallellen zie met de foto die is toegestuurd: een tjokvol voertuig, 
een verbaasde toeschouwer en onder toeziend oog van het koninklijke, maar bovenal het komische, bijna 
absurde tafereel. Ik verwacht van de volgende foto dat het ‘aparte’ zich voortzet.’ 
 

Jacques Nuijens 





‘De foto van een gigantische veerboot is gemaakt in Ancona, Italië. Deze boot kwam bij een beginnende 
korte staking als laatste veerboot, helemaal volgeladen, uit Griekenland aan. Onze groep ging vervolgens 
vele uren te laat aan boord voor een tocht naar Griekenland. De staking zou dan weer voorbij zijn. De foto is 
gemaakt bij invallende duisternis. Enig kunstlicht zou niet helpen bij de gigantische omvang van het schip. 
Vrachtwagens op de dekken gelijken dinkytoys. Dat was voor mij de reden om deze foto te maken. Ik vond 
hem wel passen bij de vorige foto door de tegenstelling. Op die foto kijken mensen vanuit een boot naar een 
kleinere boot. Op mijn foto kijken mensen naar een veel grotere boot. Ik heb geen verwachting van de 
volgende foto.’ 

Henry van Gorkum 





Waarom deze foto: vliegen. Keus: vervolg veerboot Minoan. Volgende foto : vervoer. 
 

Raymond van den Heuvel 
 





‘Dit is een onbekend wezen dat ergens naar toe wil vliegen in de ruimte. Zijn neus is zijn radar. 
Waar gaat hij naar toe? 
 Ik heb deze foto genomen vanwege de blauwe kleur, het wit en het kleine rode puntje, dat een 
richting geeft. Verwachting volgende foto: ik denk dat het alle kanten op gaat. ‘ 
 

Yvonne Goewie 





Uit de mij toegestuurde foto las ik een winters karakter: een sneeuwpopje dat door een 
gestileerd wak zakt. Mijn voortborduring: Als je dan toch door het ijs zakt, doe het dan door 
lekker ijs. Het vervolg: kan mij een comfortabeler manier van een ijsje eten voorstellen. 
 

Ab van der Linden 





‘Op de vorige foto stond één rode muts, op die van mij staan er twee. Ik verwacht dat de volgende fotograaf 
een foto maakt met drie rode mutsen. Ik vond het een inspirerend onderwerp gezien mijn culinaire voorkeur 
voor chocolade. Laat mijn diëtiste het niet horen, maar ik heb in een gebakspeciaalzaak in de Hoogstraat 
twee gebakjes gekocht waarvan ik er eigenlijk maar één nodig had. Er stonden er twee van deze soort in de 
gekoelde vitrine en ik wilde ze niet van elkaar scheiden omdat ze dan allebei erg eenzaam zouden zijn. De 
eerste heb ik als toetje genuttigd en de tweede een dag later als tussendoortje, nadat ik daarvan uiteraard 
een aantal foto's had gemaakt.’ 
 

Jan Molenveld 





‘Hij wil in de smaak vallen bij een mooie vrouw. Dus laat ze hem maar opvreten. Vandaar deze 
foto. Volgende foto? Misschien een dame die het toch niet zo lekker vindt?’ 
 

Renk Ruiter 





Toelichting overbodig! 

TOELICHTING 
 

OVERBODIG! 
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Einde serie 3  

Met dank aan: Jan M., Floor, Jan. S., Arie, Jacques, Henry, Raymond, Yvonne, Ab, 
Jan, Renk en het Koninklijk Instituut  voor de Tropen.  
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