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‘Ik heb voor een foto gekozen, waar je meerdere kanten mee op kunt. Ik heb geen speciale 
verwachtingen. Omdat we deze keer hebben gekozen voor een rode draad met alleen maar 
foto's van de mannen en eentje met alleen maar foto's van de vrouwen, ben ik benieuwd of je 
inderdaad verschil ziet.’ 
 

Cornéliet van Schaik  
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‘Op de ontvangen foto haasten mensen zich in de regen langs een wand in een winkelcentrum 
met levensgrote portretten. Mijn foto is ook in een winkelcentrum genomen, maar nu binnen en 
met zittende mensen. Overeenkomsten zijn H&M, de papieren tassen en links ook de 
levensgrote afbeeldingen. De volgende foto zal wel weer iets met winkelende mensen te maken 
hebben, denk ik.’ 
 

Carleen van den Anker 





Marijke van der Giessen 
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‘Ik heb voortgeborduurd op het thema 
wachten in een winkelcentrum met je 
inkopen om je heen gedrapeerd, totdat 
je partner ook klaar is met shoppen. 
Maar deze figuur wacht al heel lang. Voor 
de volgende foto verwacht ik een 
persoon die breeduit zit, waar dan ook.’ 
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Mooniek Crijns 

‘De foto die ik kreeg toont geen echte mensen maar een straatbeeld met een mannequin op 
een bankje voor een etalage. Alles keurig gekleed en in een evenwichtige compositie (bijna 
saai). Deze foto heb ik genomen afgelopen september bij Burning Man, waar elk kamp zich 
profileert met een bepaalde creatieve uiting. Deze sprak mij wel erg aan. De altijd zo keurige 
Barbie en Ken nu eens helemaal in stijl van Burning Man en in een setting waar ze helemaal ‘uit 
hun dak gaan’. ’ 
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Alice de Gier 

‘Gelijk maar een recente ‘reactie’foto met 
ook een Poppedijne, maar dan in haar 
eentje. De toegezonden uitstalling deed 
me aan een etalage denken die ik in Cusco 
zag. De volgende neemt misschien een 
mannequin?’ 
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Noor Dessing 

‘Een Hongaarse landarbeidster, gefotografeerd in 1997. Als tegenstelling van de luchtige kleding 
op de vorige foto, iets minder frivole oftewel meer dan degelijke kleding. Verwachting volgende 
foto: iets exotisch met stof of kleding.’ 
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 Ina Pijnacker Hordijk  

‘Omschrijving van je foto: Openluchtmuseum Arnhem 
Waarom je deze foto hebt gekozen: Overeenkomst: boerin en boer met blauwe kleding in een 
groen landschap 
Wat je verwacht van de volgende foto:  Foto met vooral de kleuren blauw en groen.’ 
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José Middelhuis  

‘Op mijn foto staat een werkende man. Net als op de foto van die boerenmensen aan de wandel 
heeft hij zo’n mooie traditionele ‘outfit’. Misschien speelt een volgende foto hier op in of kiest 
iemand juist iets over een gekke auto o.i.d.’ 
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Evelien Rutgers 

‘Soms heb je even tijd nodig, en soms komt het heel snel op je pad. Vanmiddag zag ik dit 
gebeuren, dus niet getwijfeld. Er zijn twee mannen bezig met het repareren van de 
vrachtwagen. Op de vorige foto gebruikte iemand de auto als opstapje, deze twee hebben geen 
trap nodig. Op beide foto's is men aan het werk. Op de vorige is de auto een hulpmiddel om 
ergens bij te komen en te repareren,  op mijn foto is de auto datgene wat gerepareerd moet 
worden, zo te zien. Ik verwacht een vervolgfoto, waarin een auto ook een rol speelt. Of juist een 
foto waarin reclames een hoofdrol spelen.’ 
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Cornéliet van Schaik 

‘Voor mijn vervolgfoto heb ik wat ik elkaar geknutseld. Motivatie: de reparatie is niet gelukt, dus 
maar een sleepwagen geregeld... Wat ik verwacht van de volgende foto? Misschien iets met 
speelgoed?’ 
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Els Oude Voshaar  

‘Deze foto van een sprinkhaan op een vork is gemaakt voor een lezing over het eten van 
insecten. De beschrijving erbij: een reëel beeld combineren met een niet reëel beeld.’ 
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Wilma Jansen 

‘Deze foto is genomen in het oerwoud van Costa Rica. Ik vind het een aansluiting van een insect 
ten opzichte van de voorgaande foto. Volgende foto: een ander bijzonder stukje van de natuur.’ 
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Carleen van den Anker 

‘Deze vervolgfoto is puur getriggerd door het rood-zwarte insect in de aangeleverde foto. Ik 
moest direct aan deze rood-zwarte benen denken.’ 
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Ella Terlouw 

‘In tegenstelling tot de mij toegestuurde foto waar twee mensen kennelijk op iets wachten, 
zonder contact, onafhankelijk van elkaar, statisch, nu een foto over ‘samen’ op pad, actief. 
Hopelijk wordt de lijn ‘samen’ voortgezet.’ 
 





15/19  
 
 

Mooniek Crijns 

‘Mijn foto bestaat uit een serie gefotografeerde onderbenen en schoenen. Ik heb deze gekozen 
omdat de voorgaande foto ook geen gezichten liet zien, maar alleen onderbenen en schoenen. 
Wat ik verwacht van de volgende foto? Dat ligt er al aan of degene na mij met Photoshop 
overweg kan. Als dat zo is dan verwacht ik dat er in de kadertjes andere foto’s gemonteerd 
worden, met misschien wel een heel ander onderwerp, of juist wel iets met schoenen.’  
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Cornéliet van Schaik 

‘Ik zie veel wachtende benen met schoenen. Op mijn foto bewegende benen met blote voeten. 
De volgende gaat vast iets met beweging doen.’ 
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Yvonne Goewie 

‘De foto die ik aangeleverd kreeg, is een vrouw die aan het dansen is. De kleur is mooi. Dit is 
mijn kleindochter en ook zij stond te dansen, nadat zij uit het bad kwam en een badjasje 
aankreeg. Zal de volgende ook rood laten zien?’ 





18/19  
 
 

Evelien Rutgers 

 
‘Ik heb een foto gemaakt waarin een kind vervaagd op de achtergrond zijn rol speelt. De scherpte zit op de 
voorgrond. Ik heb deze foto gemaakt terwijl ik achter een heerlijk soepje zat met fijn gezelschap, maar alle 
vier met de camera op tafel. En opeens zag ik dit gebeuren. Ik had al wel ongeveer dit idee, en zo krijg je het 
dan toevallig ook voor je camera. Ik vind het fijn dat een deel van de kleuren van de blauwe druifjes terug 
komen in de achtergrond. En het kind speelt toch nog een belangrijke rol in de foto. Van de volgende foto 
hoop ik op nog meer scherpte/onscherpte gebruik, maar het liefst wel met mensen erbij.’ 
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Alice de Gier 

‘Oei, een opvolger bij zo’n leuke plaat wordt lastig. Iets met onscherp-scherp? Toch maar gekozen voor 
bloemen met ‘figuur’. Ik wist niks beters…’ 
 



Rode Draad  
CCW 2015/2016 

Serie 2: heren 



Deelnemers Rode Draad 2015-2016 

Serie 2: heren 

• Guy Ackermans 
• Nico van der Boor 
• Michel Govers 
• Arie de Koning 
• Huib Loeb 
• Norbert Lukkezen 
• Joost van Meeteren 

 

• Hans van der Molen 
• Jan Molenveld 
• Jaap Mons 
• Derk Mulder 
• Renk Ruiter 
• Jan Snel  
• Floor Verdenius 

 

































1/15 
 
‘Ik heb voor een foto gekozen, waar je meerdere kanten mee op kunt. Ik heb geen speciale 
verwachtingen. Omdat we deze keer hebben gekozen voor een rode draad met alleen maar 
foto's van de mannen en eentje met alleen maar foto's van de vrouwen, ben ik benieuwd of je 
inderdaad verschil ziet.’ 
 

Cornéliet van Schaik  
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‘Wandelaar in de regen in München. Ik heb vanuit ons appartement een serie foto’s van bovenaf 
gemaakt tijdens onze vakantie in 2012. Deze foto heeft net als de vorige foto iemand in beeld 
die in de regen loopt. De achtergrond is belangrijk omdat die tekst bevat. De achtergrond in de 
oorspronkelijke foto omdat hij grote foto’s bevat. Ik denk dat er een foto doorgaat op het thema 
regen.’ 
 

Guy Ackermans 





Nico van der Boor 
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‘De foto is genomen in Lhasa (Tibet), 
waarbij gelovigen met de klok mee een 
rondje rond de kerk lopen (Jokhang 
tempel). Het hele schouwspel fascineerde 
me. Lopen, kruipend, in rolstoelen, 
traditioneel vallend/opstaand, jong en oud 
beweegt zich rond die tempel. 
De overeenkomsten: Het is een vorm van 
straatfotografie, het hoge standpunt en 
mensen, die zich van A naar B verplaatsen. 
In beide foto's zit beweging. 
De verschillen: Totaal verschillende 
werelden, De ene foto straalt het zakelijke 
(materiële) uit. De ander het spirituele 
(immateriële). Rechthoek/vierkant. Het ene 
onderwerp loopt het beeld uit (suggestie 
van 'iets' achter je laten). Het andere juist 
het beeld in (suggestie van 'iets' voor je 
hebben). Regenachtig en droog weer etc. 
etc. 
 Ik denk dat het straatfotografie blijft. Of 
een andere wijze van jezelf van A naar B 
verplaatsen.’ 
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Derk Mulder 

‘Foto genomen in Egypte. De hoeden in de vorige foto zijn prominent aanwezig en de rituele 
handelingen met de gebedsmolentjes. Deze komen terug in mijn foto. Ik verwacht dat de 
volgende foto voortborduurt op de oudheid.’ 
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Michel Govers 

‘De foto die ik kreeg waarin een offer gebracht wordt aan de Egyptische god Horus gaat over een afbeelding 
uit een andere tijd. Mijn foto van een grote demonstratie op 15 februari 2003 in Amsterdam, waar 70.000 
mensen meeliepen, stamt ook uit een andere tijd, ook al is het nog maar zo kort geleden. Ik had net een 
digitale camera en we liepen mee tegen de oorlog in Irak. De overeenkomst is dat er allebei een vogel in zit. 
Tegenstellingen: De god Horus, god van de hemel en het koningschap, heeft een valkengezicht, een 
roofvogel. De demonstrant heeft een witte duif wat staat voor vrede. De koning wordt goed gestemd door 
het aanbieden van een offer. President Bush wordt uitgemaakt voor terrorist en verzocht te vertrekken uit 
Irak. Volgende foto: een andere demonstratie, maar die kans lijkt me klein. 
 
 
 

Een duivenmelker bij zijn uitvliegende 
duiven, een trouwpartij waar duiven 
worden losgelaten of een als duif verkleed 
living statue voor het paleis op de Dam. 
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Arie de Koning 

‘Een samengestelde foto van beelden 
uit Wageningen met huisje voor de 
vredesduif. 
  
Ik heb het zo in elkaar gezet dat hij 
goed aansluit bij de vorige foto waarop 
een witte duif aanwezig is en dat de 
mensen naar nog iets interessanters 
kijken dan mooie oude gebouwen. 
  
Daarom heb ik een foto in elkaar gezet 
met voorwerpen die belangrijk zijn 
voor  de vrijheid en een kooitje voor de 
vredesduif. 
Aan de onderkant een stukje straat 
geplaatst om een goede overgang te 
creëren met de vorige foto. 
  
Van de volgende foto verwacht iets 
over de vrede.’ 
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Huib Loeb 

‘Standbeeld op een plein in 
Lissabon. De uitgevlogen vogels zijn 
aangekomen. Blijkbaar was het 
verstrooide zaad van de zaaier niet 
aantrekkelijk genoeg. De beelden 
rondom hebben ieder een lijstje 
om hun nek. Ik verwacht dat de 
volgende foto verder gaat met die 
lijstjes.’ 
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Norbert Lukkezen 

‘Ik zag op de toegestuurde foto natuurlijk die 
hulpeloze beelden met raadselachtige lijsten om hun 
nek. Natuurlijk een kwajongensstreek van die boys die 
bij het beeld stonden na te geinen. 
Ik heb de beelden geholpen in opstand te komen. 
Natuurlijk heb je er dan altijd weer een bij die geen 
zin heeft omdat ding vast te houden; dus die hangt 
hem om het hoofd van zijn buurman. 
Tja daar staan die jongens van te kijken, hé? 
En de vogels, die hervinden zich snel in de nieuwe 
situatie en lijsten zich zelf in. Een van hen vindt een 
nieuwe plek op de arm van de het bovenste beeld, 
vermoedelijk de Portugese dichter Camoes. 
  
Tja, het zou natuurlijk wel grappig zijn als de volgende 
fotograaf de lijsten weer om de nek van de beelden 
hing, of om de nek van die jongens. 
Nee, ik denk dat het een andere foto van een 
monument wordt. 
  
Ik heb wel te doen met de volgende kandidaat in de 
rode draad.’ 
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Jaap Mons 

‘Bij het maken van architectuurfoto's trof ik 
een Ballonverkoper. 
Zag er meteen een kleurrijk plaatje in. 
  
Op de foto waarop ik verwacht werd te rode 
draden zag ik vierkanten  en figuren. 
De figuren komen in de ballonnen terug en 
de vierkanten werden de rechthoeken van 
het gebouw. 
  
Ik verwacht in de volgende foto figuren en 
vierkanten terug te zien.’ 
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Renk Ruiter 

‘In de vorige foto, wordt de omgeving overdonderd door het opgeblazen speelgoed op de 
voorgrond. Bij mijn foto wordt het kindje bedolven onder al haar knuffels, waardoor ze er bijna 
zelf één wordt. Wat ik verwacht van de volgende foto? Opnieuw een overdaad aan speelgoed?’ 
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Floor Verdenius 

‘Het is een keuze van contrasten: 
- een lief kindje tussen een paar zachte knuffels 
beantwoord ik met 
- akelige hooligans in een stapel met veel boomstammen.’ 
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Jan Snel 

‘Publiek in profiel. Vorige foto laat een collage van mensen in een patroon van ronde vormen 
zien. In deze foto heb ik dat proberen vast te houden, maar nu een door het strakke patroon van 
een aluminiumprofiel met gaten te combineren met een mensenmenigte. Ik verwacht iets met 
ritme in de foto.’ 
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Hans van der Molen 

‘Mijn foto toont 1 klerikaal gekleed heer op het voorplein van de basiliek van Franciscus in Assisi. 
Deze foto heb ik gekozen als tegenpool van de overvolle menigte bierdrinkende mensen op de 
vorige foto. Ik heb geen verwachting van de volgende foto, ben benieuwd wat voor associatieve 
sprong de volgende fotograaf maakt.’ 
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Jan Molenveld 

‘De foto is gisteren gemaakt op één van de roltrappen van het CS. Door een sluitertijd van een 
kwart seconde zijn zowel de anonieme figuur op de roltrap als de roltrap bewogen. Deze foto 
brengt de dynamiek van het reizen van de moderne mens in ruimte en tijd in beeld. Op de 
vorige foto was ook een “reiziger” te zien maar zijn reisafstand was waarschijnlijk zeer beperkt. 
Ik verwacht van de volgende foto dat die ook iets laat zien van een mens in beweging.’ 
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Joost van Meeteren 

‘"Figuurtje op een trapgevel”. 
Mijn foto borduurt verder met de trap: van een roltrap naar een trapgevel. Het diagonale beeld 
in de aangeleverde foto zet ik voort, maar bij mij van rechtsonder naar linksboven, gespiegeld 
dus. Wat ik verwacht van de volgende foto: Iets met een fles drank: heb je die op, dan rol je 
pardoes van de trap.’  
 


