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Een brief in de bus... Het is een oproep voor het bevol-
kingsonderzoek. Een foto waar je eens niet op hoeft te
lachen. De meest comfortabele kleren mogen worden
aangetrokken. Mooie jurken blijven in de kast. Een laagje
make- up is al helemaal niet nodig. De ‘fotografe’ zit er
klaar voor. Haar apparatuur staat paraat! Een pittoresk
dorpje of een prachtig park als locatie? Welnee...we gaan
voor een bus. De ‘modellen’ komen zwetend en soms
trillend binnen. Iedereen maakt tegenwoordig foto’s. Of
het nu gaat om de mooiste broccolischotel op Instagram
of een prachtige zonsondergang op Facebook. Filtertje
hier, kadertje daar. KLIK! In deze bus wordt de foto van het
jaar gemaakt. Weliswaar een röntgenfoto. Pijnlijk en
spannend! Wat mij betreft verdient de maker evengoed
een gouden camera, zilveren bus of bronzen borst! Ze
weet precies hetgeen vast te leggen, dat we liever NIET
willen zien. Geen emotie, maar een plekje. Een klein

plekje... Als de ‘came-
ra’ wat lager was
gericht, dan had ze dit
plekje gemist. Door
deze afbeelding staat
het leven van het
‘model’ op haar kop.
Maar zonder deze
‘perfecte’ foto had het
leven van het model
misschien wel verpest
geweest. Bij deze dus
een compliment voor
de ‘fotografe’ in de
bus! De locatie is niet
mooi, de foto hangt
zeker niet aan de
muur, maar hij veran-

dert wel het leven van iemand waar ik ongelofelijk veel
van hou! Aan het ‘model’ wordt wat gesleuteld, maar
vervolgens kan ze weer stralen. Elke dag selfies maken als
ze daar zin in heeft. Al zal ze eerder gaan voor het maken
van foto’s van haar kleinkinderen! ‘Even lachen naar oma
in de camera!’ KLIK KLIK KLIK.

KLIK!
Pijnlijke foto

Lezerscolumn

SANNE DE RUIJTER
Metro plaatst elke dag een
lezerscolumn. Upload je column van
vierhonderd woorden en een foto op
onze website metrocolumn.nl. Je ver-
dient vijftig euro als we jouw column
in de krant plaatsen.

‘De locatie is niet
mooi, de foto
hangt zeker niet
aan de muur,
maar hij veran-
dert wel het leven
van iemand waar
ik ongelofelijk veel
van hou!’

Sanne de Ruijter

Het lijkt wel een buiten-
aards plaatje, zo mooi. Toch
is deze foto echt gemaakt in
Nederland, op station Am-
sterdam zelfs. Twitteraar
@MachinistASD maakte
deze foto afgelopen week-
end en wij vinden dat jullie
’m ook allemaal even moe-
ten zien. „Het heerlijke
zomerse # treinleven zorgt
voor onwijs mooie plaatjes!
De trein naar het hemels
licht! Gewoon vanaf station
# Amsterdam”
Wat zie jij onderweg en wil
je met ons delen? Maak een
foto, zet ’m met # treinleven
op social media en wie weet
sta jij morgen op deze
pagina van de krant.

WAUW,
IS DIT
ECHT IN
NEDERLAND?

Hophop, we gaan gewoon nog

even door. SNAPCEPTION!
Ha, lekker zeg. Even chillen tussen
het werken door.

@Lieke7 6 Zojuist een telefoon
gevonden in de trein. Ben je je
telefoon kwijt? Bel je eigen num-
mer en ik zorg dat je je telefoon
terug krijgt! #treinleven

Laat hier jouw positieve boodschap achter voor de volgende lezer van
deze krant! Of een tekening, dat mag ook natuurlijk :-)
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‘Zoals wel vaker met
de trein en ov-fiets
naar afspraak in
058.’

WIST JE DAT JE ONZE HO-
ROSCOPEN OOK ELKE DAG
VIA MESSENGER KUNT
ONTVANGEN? CHECK HET
EVEN LINKSONDER!

@JCFBroekhuizen

‘Zo goed binnen de
lijntjes getekend!
#treinleven’

@KamalBergman1
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