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‘Ik heb bewust gekozen voor een foto die van oorsprong in zwart-wit is gemaakt en niet 
bewerkt. Ik hoop dat de volgende foto ook in zwart-wit is en een bevreemdende indruk 
geeft van een bestaand iets.’ 

Evelien Rutgers 





Ik zie een trap aan de kustlijn van, bijvoorbeeld Frankrijk, die zwemmers zou kunnen leiden 
naar hogere regionen voor een verfrissende duik in een zwembad met zeewater. De passant 
lijkt hierin echter niet geïnteresseerd. De foto is zwart-wit en daardoor lijkt het zeewater ook 
kouder en niet erg aantrekkelijk om erin te duiken. 
Op mijn foto zie je een stukje zee, een lege stoel en een omgevallen parkeerbord bij De Pier 
van Scheveningen. De foto is zwart-wit waardoor de troosteloosheid van de omgeving nog 
duidelijker naar voren komt. Ook hier is het niet erg aantrekkelijk om te gaan zwemmen.  
Ik verwacht dat de volgende het ‘zwembad-thema’ verlaat en doorgaat op de stoel of het 
bord. Al zou voortborduren op het schaakbordmotief van de tegels ook leuk zijn. 

§ Geert Wiegertjes 





De vorige foto is - zo te zien - op de pier in Scheveningen gemaakt. Ik heb gekozen voor een 
foto van dezelfde locatie, maar dan met allerlei mensen op de voorgrond.  
Er zijn diverse mogelijkheden voor een volgende foto, denk ik. Zee en/of strand? Vliegers? 
Bungeejump? Iets met politie? Zelfs Sinterklaas zou een logische keuze kunnen zijn! Ben 
benieuwd! 

Cornéliet van Schaik 





Omschrijving: een 
kitesurfer aan het werk. 
Motivatie keuze: Er is een 
duidelijke overeenkomst 
in onderwerp en locatie. In 
beide foto's gaat het om een 
(overigens niet-zichtbare) 
vlieger op het strand. Verder 
zijn in beide foto's zwart, rood 
en lichtblauw de dominante 
kleuren. Er zijn ook duidelijke 
verschillen. In de vorige foto is 
de fotograaf anoniem; de 
mensen schenken geen 
aandacht aan de fotograaf. 
In mijn foto is dat duidelijk 
anders. 
Verwachting: Ik verwacht dat 
op de volgende foto iemand 
met een helm voorkomt. Kan 
een soldaat zijn, maar ook een 
motorrijder.  Jan Snel 





De schuine lijnen in de foto van de kitesurfer 
deden me denken aan de foto die ik 52 jaar 
geleden maakte van mijn zusje. De ultra-
moderne kleding, lijnen en het board staan in 
schril contrast met de materialen van de jas, 
het touw en de plank.  
Het staat me helder bij waarom ik toen die foto 
gemaakt heb. Ik liet mijn foto’s ontwikkelen 
door de conciërge van mijn middelbare school 
die me de liefde van het ontwikkelen en 
afdrukken op zijn koude zolder heeft 
bijgebracht. 

Toen ik hem de film gaf en vertelde dat er nog één opname gemaakt kon worden, zei hij me 
dat ik die maar moest gebruiken om bijvoorbeeld mijn zusje te fotograferen. 
 De foto is gemaakt met een Agfa-balgcamera. Ik schat dat de sluitertijd van deze camera niet 
korter was dan 1/100, maar dat is geen probleem als je tijdens het schommelen de foto 
maakt op het goede tijdstip. Van deze foto heb ik een scan gemaakt, waardoor het verschil 
tussen de huidige foto’s en die van vroeger nog beter uitkomt. 
 Ik ben nieuwsgierig hoe deze draad verder gaat. Het zou een andere zwart-wit foto kunnen 
zijn, een foto van een spelend kind of misschien heel iets anders. 

Huib Loeb 





 Omschrijving:  Gevoel schommel. 
 Waarom deze foto:  Scheve horizon. 
 Wat verwacht je van de volgende foto: Een leuke inspiratie volgende foto. 

Raymond  
van den Heuvel 





Vanaf het zien van mijn voorganger stond voor mij de volgende foto vast. Ik heb gezocht (en 
gevonden) naar de tegenstelling: 
- enerzijds een onscherpe belaarsde voet aan een leeglopend water in een grauwe 
kleurstelling, je wordt er niet erg blij van - anderzijds een met mijn iPhone gemaakte foto van 
mijn voeten aan de Turkse kust, met toch meer kleur, met een redelijke horizon, kortom ik 
werd er wel blij van. Laat de volgende foto nog iets meer vreugde uitstralen. 

Henry van Gorkum 





Omschrijving foto: Wintervoeten. 
Gekozen om de tegenstelling tot de zomerse voeten van de vorige foto weer te geven. 
Mijn verwachting voor de volgende foto: ik gok op oranje limonade op een zomers terras. 

Tom Freriks 





Ik heb een foto van kinderbeentjes in een fontein. 
Het is een vervolg op een winterse foto waarbij voeten uit het beeld rijden. Ik heb gekozen 
voor het binnenstappen van de zomer. Ik hoop op een zomergevoelfoto. 

Evelien Rutgers 





1. Omschrijving van je foto: het betere voetenwerk van Turkse danseressen. 
2. Waarom je deze foto hebt gekozen: dezelfde lichaamsdelen, wel andere situatie en andere 
kleur. 
3. Wat je verwacht van de volgende foto: meer voetenwerk of andere lichaamsdelen. 

Noor Dessing 





Bij de foto die me is toegestuurd 
denk ik aan kleur, beweging (dans) 
en iets exotisch. De foto die ik 
stuur heeft minder kleur, maar 
verder is het een dans in Ethiopië. 
Ik denk dat mijn foto goed 
aansluit.  
 
De serie zou verder kunnen gaan 
met beelden van een traditionele 
dans in een ander land. Je zou ook 
de balts van paradijsvogels, of een 
soortgelijke exotische vogel 
kunnen nemen. Of juist als geheel 
tegengesteld een statisch  
zwart-wit beeld, maar dat laatste 
zou ikzelf minder leuk vinden. 

Harm Jan Kwikkel 
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Yvonne Goewie 





Omschrijving van je foto:  
Márta Horváth: L’abbraccio della luna 
Waarom je deze foto hebt gekozen:  
Heb je een goede fee nodig om een pop 
tot leven te brengen of een kunstenaar?  
 
Wat je verwacht van de volgende foto:  

Wim de Winter 





Poppenspeler die vanachter zijn 
masker, gezicht van een Spaanse 
Kapitein, praat met een andere 
pop. De speler is verkleed en kan 
verschillende personages 
verbeelden door het wisselen van 
het masker. 
De voorgaande foto is een 
poppenspeelster die een volledige 
pop hanteert, in dit vervolg zijn 
pop en speler één geworden. 
De volgende foto kan verder gaan 
met maskers of mogelijk ‘Living 
Statues’, of juist door gaan op de 
aanwijzing van de hand. 
 

Frits Weener 





Omschrijving van je foto:  
Vrouw met 'masker' op in rood-wit-
tinten. 
 Waarom je deze foto hebt gekozen:  
Op vorige foto staat een man afgebeeld 
met het masker af; wit en rood zijn 
dominant aanwezig. 
Wat je verwacht van de volgende foto:  
Een abstract beeld met het thema Who's 
afraid of red and white?  

Joost van Meeteren 





Omschrijving: Een vrouw schminkt zich en krijgt een mystiek uiterlijk. 
Waarom deze foto: Als man zou ik me ook wel eens willen opmaken om er anders uit te 
zien: jonger of om een korte nachtrust weg te poetsen of zo dat niemand me nog 
herkent. 
Verwachting: Een foto van iemand zonder opsmuk waar de emotie duidelijk zichtbaar is 

Gerard van Laarhoven 





De aandacht van de artiest op het werk dat hij doet valt op in de foto die ik kreeg. Hierbij 
een foto van een kapster die haar aandacht richt op het werk van haar handen. De 
volgende foto? Iemand met een hoed? Of een spiegel? 

Marijke van der Giessen 





Ik dacht in eerste instantie dat de aan mij toegestuurde foto horizontaal genomen was, 
maar aan de hangende oorbel zag ik dat hij toch verticaal gemaakt is. 
De kapster staat dan onhandig te knippen met dit als gevolg. 
Ik heb deze foto gemaakt omdat hij goed aansluit bij de vorige en de degene die na mij 
komt zijn fantasie kwijt kan. Wat hij gaat maken weet ik echt niet, maar mijn eerste 
gedachte is een senioren hobbyclub. 

Arie de Koning 





Mijn eerste gedachte was; een 
bedrijfsongeval. Ik heb een foto 
van een lege kappersstoel, in een 
lege kapperszaak.  Mijn gedachte 
was: niemand wil geknipt 
worden door een kapper die in 
de vingers knipt.  
Eigenlijk verwacht ik dat dit het 
einde van de serie zou kunnen 
zijn. Kapsalon gesloten door 
verlies van klanten. Maar 
misschien kan iemand hem weer 
leven inblazen. Dus de volgende 
foto mag van mij weer vol 
mensen staan.  

Evelien Rutgers 





Omschrijving van je foto:  
Als de kapper niet knipt dan knipt hij 
toch. 
Waarom je deze foto hebt gekozen: 
Toen ik de voorgaande foto zag, zag ik 
ook meteen de kapper voor me. 
Zo'n kapper die tussen het knippen 
door de lucht in tweeën knipt. 
Wat je verwacht van de volgende foto: 
Een foto van iemand die een brief op 
de bus doet voor de kapper, of een 
kapper die de post uit zijn brievenbus 
haalt. 
Maar het kan natuurlijk ook iemand 
zijn die de Japanse papier-knipkunst 
beoefent of een foto van een 
scharenslijper. 

Michel Govers 





Ik zag, meende te zien: een brievenbus met post en soort (kunst)hand. Ben in 
dat thema verder gegaan en heb iets gemaakt met een knipoog naar fotografie 
en de vorige foto. Ben benieuwd of er nog een brief komt. 

Alice de Gier 
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De foto biedt diverse mogelijkheden om op voort te borduren, zoals verlichting 
(letterlijk en figuurlijk), twee religies (Boeddhisme en Hindoeïsme), meditatie, schrik, 
twee afgebeelde mensen. Van de volgende foto verwacht ik vooral een constellatie 
van twee andere mensen.  

Noor Dessing 





Dit is een foto van een beeldenvoorraad in een tuincentrum. Als rode draad komen de 
beelden van de opdrachtfoto terug. Ook de driehoekvormen van hoofddeksels en 
lamp komen terug. Ik had deze lamp thuis op zolder liggen en vond de gelijkenis erg 
goed gelukt. De opdrachtfoto is kleurig en oogt zonnig. Als tegenstelling heb ik gekozen 
voor contrastrijk zwart/wit. 
Verwachting van de volgende foto: Ik hoop de beelden en de driehoekvorm in de 
volgende foto terug te zien. 

Jaap Mons 





Omschrijving van je foto: Kerststal, december 2013, Plaza de Armas (centrale plein), 
Cusco, Peru.  
2. Waarom je deze foto hebt gekozen: Ik werd geïnspireerd door Geloof en beelden; 
Verleden en heden.  Als tegenstelling koos ik voor een kleurrijke foto.  
3. Wat je verwacht van de volgende foto: Een foto van kleurrijke mensen. 

Ina Pijnacker Hordijk 





De foto is gemaakt 
tijdens een Ladies 
Night in CineMec bij 
de première van 
Gooische Vrouwen 
II.  Een alternatieve 
kerststalopstelling.   
Verwachting volgende 
foto: Geen idee, ik 
zou er weinig mee 
kunnen. 

Guy Ackermans 





Door de voorgaande 
foto kon ik het niet 
laten om zelf ook een 
foto in de Rode Draad 
te zetten. Hij deed me 
direct aan deze foto 
denken. Levende 
mens (en) voor een 
ander groepsportret. 
Verwachting: ik vrees 
dat het verleidelijk zal 
zijn om weer iets 
dergelijks te doen. 

Carleen van den Anker 





1. Multi-Culti met vlag en wimpel. 
2. Ik heb deze foto gekozen omdat hij mooi binnen het thema van mijn voorganger 
valt, dus samen met de meute op de foto.   
3. Ik verwacht van de volgende foto iets kleurrijks. 

Renk Ruiter 





Omschrijving van je foto: Zelig: Ik was er bij!  
Waarom je deze foto hebt gekozen: Enkele kleurloze types met een matige fotograaf, als 
reactie op: Enkele kleurrijke mensen met een topfotograaf. 
Wat je verwacht van de volgende foto:  
Een vorm van (geshopt) zelfportret (de teerling is tenslotte al door Renk geworpen).  

Floor Verdenius 





Bevrijdingsdag 2013. 
Opening met het ontsteken 
van de vlam door Trijntje 
Oosterhuis. Ze had 
duidelijk hoogtevrees.  
Waarom deze foto? De 
relatie is een bekende 
Nederlander bij het 
stadhuis van Wageningen.  
De volgende foto: Mogelijk 
met het thema vuur of 
doorborduren op het 5 mei 
festival. Veteranen?? 

Nico van der Boor 





Zelf sluit ik de serie af. Deze foto is 
genomen tijdens een excursie van de 
werkgroep Natuur. Ik zag er meteen 
een fakkel in, vandaar dat ik hem nu 
associeerde met de voorgaande foto.  

Carleen van den Anker 
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