
		 3	 ELDERS: ergens anders, op een andere 
  plaats, niet hier 
  Landschap, fotografie en Sint-Michielsgestel

	5	
Het Groene Woud Een uniek stuk natuur in Europa

	 7	 Billboards Peter van Beek _ Wout Berger _ Reinout van den Bergh & Huib Fens _ Nico Bick _ Sonja Braas (D) _ 

  Ruud van Empel _  Kevin Erskine (US) _ Stella Faber _ John Goto (UK) _ Nick Hannes (B) _ Roderik Henderson _ Rob Hornstra _    

  Marcus Koppen (D) _ Michael Reisch (D) _ Martin Roemers _ Tim Simmons (UK) _ Andrea Stultiens _ Raimond Wouda _ Thomas Wrede (D)

	27	 Routekaart ELDERS
	31 	 Elders is het mooi, maar hier in Gestel is ook 
  veel te zien Door	Ton	van	Rooy

	34	 Participatieprojecten Geboortegrond door Martin & Inge Riebeek _ Reistijd door 

  Monique Broekman _ Horen en Zien door Natasja d’Armagnac _ Plaats door Marc Volger _ Uit en Thuis door Fieke Barten _ 

  Reizende Koffers door Ank van Engelen

	

	45 Hoe gaat het met je Gestel? Door	Thijs	Caspers

  Een beknopte landschapsgeschiedenis van Sint-Michielsgestel 	49	 Activiteiten agenda

	50 Zijn wij een Verus of een Rotgans? De wandeling   Door	Erik	A.	de	Jong

  52 Natuurgroep Gestel Die bewondering en verwondering   komt later weer terug Door	Ton	van	Rooy 

 

Na maanden van voorbereiding gaat het project ELDERS – IDYLLE EN FRICTIE 

IN HET LANDSCHAP nu van start. Ieder huishouden in Sint-Michielsgestel heeft 

een magazine ontvangen dat verslag doet over ‘het landschap hier en elders’, 

de visie van fotografen op het landschap én de bewoners van dat landschap. 

_Hét landschap_ 
Sint-Michielsgestel profileert zich als een groene gemeente. Het gebied her-

bergt een grote diversiteit aan prachtige landschapselementen, maar heeft 

ook te maken met uitbreidingen van de stad ’s-Hertogenbosch. De vraag 

is of onze beleving van de vertrouwde omgeving verandert wanneer we er 

beelden in plaatsen die een andere visie weerspiegelen: exotische oorden, 

niet-bestaande plekken, of aangetaste landschappen. 

Maar allereerst: wat is hét landschap? 

De definitie hiervan is soms wat verwarrend. Zodra je de Van Dale openslaat 

of gaat googelen op internet, blijken er talrijke omschrijvingen zijn. Het land-

schap is iets waar je naar kijkt, dat je waarneemt. Je kunt het omschrijven 

als natuurlijk landschap (een ongerept landschap waar de hand van de 

mens onzichtbaar is) én als cultuurlandschap (waarin menselijke sporen 

waarneembaar zijn). En het heeft ook betekenis als een afbeelding van 

een landschap. 

Al deze verschillende betekenissen van het begrip landschap vormen de basis 

van het tijdelijke kunstproject ELDERS. ELDERS gaat over de verbeelding 

van het landschap in fotografie, over het ongerepte, natuurlijke landschap 

en over het door mensen vormgegeven cultuurlandschap. ELDERS gaat 

over idylle en frictie. ELDERS is een billboardroute langs openbare wegen 

in Sint-Michielsgestel. 

_Brabants landschap uitgangspunt_
Het landschap in onze omgeving is een ‘gemaakt’ landschap dat constant 

in verandering is: weidegrond, akkers, verkeersvoorzieningen en bebouwing, 

geconstrueerd landschap en min of meer natuurlijke, onbedorven stukken 

natuur. Hier grenst idyllisch landschap aan gebieden waaruit de natuur gro-

tendeels is verdwenen. Hier bestaan idylle en frictie naast elkaar. 

Het Brabants landschap is duidelijk door mensen gevormd, ook daar waar 

men probeert het in natuurlijke staat terug te brengen. Het is eigenlijk een 

gemanipuleerd landschap, net zoals bijvoorbeeld de fotografische land-

schappen van ELDERS-deelnemers Ruud van Empel of Michael Reisch dit 

zijn. Hun werk toont een niet bestaande, digitaal bewerkte werkelijkheid. Zij 

schotelen ons paradijselijke landschappen voor die tegelijkertijd heel beklem-

mend werken. Er klopt iets niet, ze zijn te perfect. Dit is geen pittoreske idylle 

waar je toevlucht in wilt zoeken, ver weg van de volgebouwde beschaving. 

Alweer bijna 10 jaar geleden realiseerde het kunstenaarsinitiatief Stichting Dommel in Beeld de 
kunstroute Te mooi om waar te zijn. Kunst en natuur in het stroomgebied van de Dommel speelden 
hierin de hoofdrol. Toen de stichting opnieuw een plan opvatte voor een kunstproject, werd snel 
duidelijk dat beleving van het landschap weer het uitgangspunt zou vormen. En het zou niet alleen 
over het vertrouwde landschap hier in Sint-Michielsgestel moeten gaan, maar juist ook over het 
landschap ver weg, van elders.

ELDERS:
ergens anders, 
      op een andere  
plaats, niet hier
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Sint-Michielsgestel ligt in Het Groene Woud. Wat is dit ‘groene woud’? Waarom is het bijzonder 
en hoe wordt het beheerd? Op de volgende pagina wat feiten en wetenswaardigheden over dit 
landschapsgebied vol reliëf en historie. Een gebied dat in de driehoek Den Bosch, Einhoven en 
Tilburg ligt en waarin de oorsprong ligt in de periode na de laatste ijstijd. 35.000 hectare groot 
met ruim 7.500 hectare gevarieerde natuur: bossen, moerassen, heide en agrarisch populieren-
landschap.

Een uniek stuk
natuur in Europa

HET GROENE WOUD
En als we een dergelijke idylle wel tegen komen in bijvoorbeeld de arcadische 

fotocollages van John Goto, de diorama’s van Sonja Braas of de weidse 

panorama’s van Thomas Wrede, dan is het namaak. Het gefotografeerde 

landschap is onecht, door mensenhand gemaakt zoals dat ook het geval is 

in de ons omringende werkelijkheid. 

Toch werden en worden we omringd door beelden die de mythe van het 

ongerepte, grootse landschap in stand willen houden. In de negentiende 

eeuw legde de romantiek de nadruk op de persoonlijke beleving van een 

onbedwingbare en overweldigende natuur. Vandaag de dag wordt dit beeld 

nog steeds in stand gehouden, bijvoorbeeld in glossy reisbrochures die ons 

naar zogenaamd ongerepte toeristisch oorden willen lokken. 

We blijven dus op zoek naar de idylle, naar het onaangeroerde landschap. 

Maar impliciet betekent dit dat het landschap verstoord zal worden zodra 

we het betreden. De foto’s van de jonge fotografe Stella Faber laten dit 

onaangeroerde oerlandschap zien, nog te vinden in Zuid-Amerika en Afrika. 

Maar voor hoe lang nog? 

Documentair fotografen zoals Peter van Beek, Reinout van den Bergh/

Huib Fens, Roderik Henderson en Martin Roemers tonen onomwonden wat  

mense lijk ingrijpen voor het landschap kan betekenen. Het landschap is 

gedwongen de overblijfselen van industriële ontwikkeling, kernproeven en 

koude oorlog in zich op te nemen.

 _Billboardroute_
Al deze fotografische visies samen vormen deze zomer de ELDERS  

bill board route. Op drieëntwintig locaties langs doorgaande wegen in Sint-

Michielsgestel staan grote billboards opgesteld van negentien Nederlandse 

en buitenlandse fotografen. We zien landschappen die onze droom van het 

onaangeroerde landschap verbeelden of juist deze droom becommenta-

riëren. We zien ook foto’s die de droom resoluut verstoren door in te zoomen 

op de gevolgen van menselijke bemoeienis. Want op zoek naar de idylle, 

naar het ongerepte landschap, botsen we op belangen die ons ideaalbeeld 

verstoren. Droom en werkelijkheid staan elkaar in de weg. Dat geldt hier in 

onze gemeente, maar ook elders in de wereld.

_Participatieprojecten met inwoners_  
Behalve een billboardroute presenteert ELDERS ook een aantal participa-

tieprojecten met verschillende (groepen) inwoners van Sint-Michielsgestel. 

Zes beeldend kunstenaars legden contact met onder meer ouderen uit ver-

zorgingstehuizen, leerlingen van basisscholen, voortgezet onderwijs en spe-

ciaal onderwijs, asielzoekers en seizoensarbeiders. Dit mondde uit in diverse 

installaties en films waarin afwisselend heimwee, asiel, souvenirs, vakantie, 

herinnering, ontheemding en geboortegrond een rol spelen. Begrippen die te 

maken hebben met reizen, ervaren van en verblijven in een ander landschap.

Jongeren van Kentalis en van het Elde College bijvoorbeeld, zetten hun  

ervaringen met het landschap om in beeld, tekst en dans. Hoe communiceren 

jongeren hierover oren en Zienone’ taal niet altijd voor de hand ligt? Dit is te 

zien in de film Horen en Zien. En het participatieproject Reistijd vertelt in drie 

installaties de persoonlijke reisgeschiedenissen van Poolse seizoen arbeiders, 

bedevaartgangers en vluchtelingen. 

Het eindresultaat van de participatieprojecten is te zien op verschillende 

locaties in alle woonkernen van Sint-Michielsgestel.

Dit magazine staat boordevol achtergrondinformatie over de participatie-

projecten en de fotografen van de billboardroute. Verschillende auteurs 

schrijven over het plaatselijke landschap in en rondom Sint-Michielsgestel. 

Bovendien treft u in het hart van het magazine een kaart aan met alle loca-

ties van het project. Op de site www.elderslandschap.nl zijn diverse auto- en 

fietsroutes te downloaden.

ELDERS nodigt iedereen uit om met andere ogen te kijken naar de wissel-

werking tussen het plaatselijke landschap en het fotografische landschap van 

elders. Met de fiets of met de auto, alleen of met een groep. Wij hopen dat 

al deze verschillende visies op het landschap u inspireren om eens anders 

naar onze omgeving te kijken.

_Dank!_
Graag willen wij iedereen die ELDERS mogelijk heeft gemaakt van harte 

bedanken, in het bijzonder de vele subsidiegevers. Natuurlijk veel dank aan 

de deelnemende fotografen en de kunstenaars die de participatieprojecten 

onder hun hoede namen. Zij vormen immers de ruggengraat van dit project. 

Voorts gaat onze speciale dank uit naar Patricia van der Lugt, die ons  als 

inhoudelijk adviseur met raad en daad bijstond en ook veel van onze uit voe-

rende taken verlichtte.

ELDERS werd een project waar veel mensen hun schouders onder hebben

willen zetten, zoals de auteurs die een bijdrage leverden aan dit magazine. Alle 

betrokkenheid en hulp hebben ons alleen maar enthousiaster gemaakt.<< 

Stichting Dommel in Beeld    

Fieke Barten, Ank van Engelen, Marc Volger

We blijven dus op zoek naar de 
idylle, naar het onaangeroerde 
landschap.
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Binnen Het Groene Woud zijn zowel Staatsbosbeheer, 

Vereniging Natuurmonumenten als Stichting 

Brabants Landschap actief bij het beheer be-

trokken. 

_Variatie in landschap_
 De natuurkern van ruim 7500 hectare wordt 

gevormd door een mozaïeklandschap met uit-

gebreide schrale heidevelden (de Kampina), 

bloemrijke moerassen en beekdalen (zoals het 

Dommeldal), waardevolle bossen (denk aan De 

Geelders en Velder) en vele cultuurhistorische 

landgoederen. Deze variatie in landschap legt 

de basis voor een grote biodiversiteit, zodat vele 

verschillende soorten planten en dieren hier kun-

nen bloeien en groeien. Denk aan sleutelbloemen, 

bosanemonen en de wilde mispel. Maar ook aan 

de waterspitsmuis, de bever, en ijsvogels. En sinds 

kort broeden ook de zeldzame Middelste Bonte 

Specht en de Appelvink, beide dol op loofbossen, 

weer op Landgoed Velder. En in de toekomst zijn 

er misschien weer edelherten, boommarters en 

zwarte ooievaars.

Door de economische ontwikkeling en de daar-

bij behorende aanleg van wegen, woonwijken en 

industriegebieden, zijn de natuurgebieden wel te 

ver van elkaar komen te leggen. De natuurbrug 

_Velder: oudste bosgebied_
Ten zuiden van Sint-Michielsgestel ligt Velder, het 

oudste bosgebied van Het Groene Woud. In de 

laatste ijstijd ontwikkelde zich in Nederland een 

volledig boslandschap. In de brons- en ijzertijd 

en vervolgens in de Romeinse periode werd een 

eerste aanslag gedaan op de bossen door de bewo -

ners. Vanaf de middeleeuwen (na 1300) verdween 

het boslandschap vervolgens beetje bij beetje. 

Hout en voortbrengselen uit de bossen waren van 

levensbelang in die tijd. Maar zeer waarschijnlijk 

heeft het bosgebied Velder deze periode ‘over-

leefd. 

Ook het gebied van De Geelders, iets oostelijker 

gelegen onder Gemonde, is een oud bosgebied 

(in de vijftiende eeuw als “Gheerlaer” bekend). 

Het wordt benut als ‘groene gemeynt’, een open 

gebied met enkele bomen dat iedereen uit de om-

liggende dorpen mag gebruiken. Zo werd het ge-

bied in de zeventiende eeuw gebruikt als produc-

tiebos voor hakhout en de winning van schors voor 

een belangrijke industrie ter plekke: de leerlooierij. 

Begin negentiende eeuw wordt het land opnieuw 

bebost en langzamerhand ontstaat het volledige 

bosgebied, zoals we dat nu kennen.

_Nationaal Landschap_
In 2004 heeft Het Groene Woud de status van 

Nationaal Landschap gekregen van het Rijk. In 

totaal zijn er in Nederland slechts twintig gebieden 

die deze titel mogen voeren. Stuk voor stuk zijn 

dit typisch Nederlandse landschappen die elk 

een unieke combinatie van cultuurhistorische en 

natuurlijke elementen hebben. 

Een belangrijk aspect is dat het landschap ‘goed 

leesbaar’ moet zijn. Dit betekent dat de ontstaans-

geschiedenis zichtbaar is en dat het landschap, 

gezien bijvoorbeeld de bodemsoorten, vorm geeft 

aan dat wat er van nature hoort te zijn. Voor Het 

Groene Woud zijn dit kenmerkende elementen 

als beekdalen, leemgebieden met populieren, 

hogere zandgronden, heidevelden en veel vennen. 

Samen vertellen deze Nationale Landschappen het 

verhaal van het Nederlandse landschap.

In Nationale Landschappen wordt gewoond, ge-

werkt en gerecreëerd. Het zijn de gemeenten, de 

bewoners zelf en vooral de boeren die het land-

schap onderhouden. Daarnaast zijn er enkele 

beheer ders die specifi ek de ontwikkeling van de-

len van het landschap voor hun rekening nemen. 

In 2004 heeft Het Groene Woud de 
status van Nationaal Landschap 
gekregen van het Rijk. 
In totaal zijn er in Nederland slechts 
twintig gebieden die deze titel mogen 
voeren.

over de A2 en vele ecologische verbindingszones 

echter, helpen het gebied ‘open’ te houden. Ook 

ontsnippering van de bestaande afzonderlijke 

gebieden en aankoop van grond zijn belangrijke 

hulpmiddelen om Het Groene Woud te vergroten. 

_Cultuur en natuur_
In Het Groene Woud is duidelijk te zien dat de mens 

het landschap naar zijn hand heeft gezet. Rondom 

de dorpen liggen prachtige akkercomplexen, zoals 

De Hezelaarse en Vrilkhovense Akkers bij Liempde. 

Dit zijn zogenaamde bolle akkers, ontstaan door 

eeuwen van bemesten en ploegen van de vaak 

arme zandgrond. 

Ook de typische populierenlandschappen (aange-

plant vanaf 1750 op de sterk lemige gronden tus-

sen Sint-Oedenrode, Best en Liempde) waren in 

feite puur economisch. De populierenteelt ontstond 

grotendeels vanwege de klompenmakerij die tegen 

het einde van de negentiende eeuw belangrijk was 

voor deze streek. 

Aardig is tot slot, dat het landschap van Het 

Groene Woud als het ware de biografi e van som-

mige van haar bewoners schrijft: Van Grinsven, Van 

den Oetelaar, Bersselaar, Van Kaathoven, Van den 

Biggelaar. Waar hun voorouders vandaan kwamen 

is snel te achterhalen met de landkaart in de hand. 

Bijzondere cultuur en natuur grenzen binnen Het 

Groene Woud overal aan elkaar en dat maakt 

het totale mozaïeklandschap van dit gebied zo 

boeiend. <<
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NICO BICK _ 1

© Nico Bick (1964) zonder titel, uit de serie 

Huis:Home, 2002-2004

Onder	een	poort	naar	een	binnenplaats	zag	ik	

een	matras	liggen.	Niet	om	weggegooid	te	

worden,	maar	overduidelijk	in	gebruik,	om	op	

te	slapen.	De	volgende	dag	ging	ik	terug	en	

maakte	er	een	foto	van.	Ik	bleef	uitkijken	naar	

soortgelijke	plekken	die	je	–	pas	als	je	erop	

gaat	letten	–	in	de	stad	kunt	herkennen.	Dat	

stuk	karton	in	het	portiek,	die	deken	onder	een	

viaduct,	een	paadje	naar	die	flarden	plastic	in	

de	bosjes	achter	de	flats.

Ik	fotografeerde	met	een	zekere	afstand.	De	

bewoners	staan	er	niet	op,	omdat	het	mij	gaat	

om	die	plekken.	Openbare	ruimte	die	niet	meer	

openbaar	is,	omdat	iemand	er	is	gaan	wonen.	

Dit	is	kenmerkend	voor	mijn	werk.	Plekken	

waar	een	spanningsveld	bestaat	tussen	open-

	baar	en	privé.

_LANDSCHAP ALS HuIS 

In de serie HUIS:HOME toont	Nico Bick ons de halfverborgen wereld van tijdelijke onderkomens die 

daklozen rondom Amsterdam hebben gebouwd. In half-landelijke overgangsgebieden, parken en 

verlaten terreinen. 

De fotograaf verdiept zich niet in de mensen die er wonen, we weten niets van hun achtergrond of hun 

beweegredenen. Eigengemaakte bouw sels, hutten en tenten bieden onderdak aan anonieme mensen 

die gewild en ongewild verschuilen zij zich in de periferie van de stad.

Uit de bouwsels spreekt een vreemd soort optimisme en daadkracht. De stad spuwt mensen uit, die 

zich vervolgens verschuilen en beschutting zoeken in de natuur. Een heel huishouden, al je bezittingen 

onder een zeiltje. Nico Bick oordeelt niet, maar laat objectief de anatomie van de verblijven zien. Soms 

chaotisch en soms planmatig gebouwd met gevonden materiaal. 

Bick fotografeerde deze plekken met respect; je begeeft je immers als het ware op privéterrein in de 

openbare ruimte. Half stad en half landschap. Langs de rafelranden van de stad, maar ook die van de 

maatschappij. Het andere wonen in het landschap.

RUUD VAN EMPEL _ 2

© Ruud van Empel (1958) Study in Green # 8, 2003,

courtesy Flatland Gallery Utrecht-Parijs

Ik	wilde	een	monumentaal	beeld	van	onschuld	

ma	ken	en	daarbij	staat	onschuld	voor	mij	voor	

schoonheid.	Natuur	betekent	voor	mij	ook	

schoon		heid.	Dat	leverde	vrij	naïeve	beelden	op	

zoals	vlindertjes,	doorkijkjes	in	bossages,	een	

meisje	met	een	vogeltje	in	haar	hand.	Deze	

opzettelijk	overdreven	naïviteit	kan	cynisch	

gelezen	worden,	omdat	de	natuur	immers	ook	

een	slag	veld	is.

Maar	juist	in	die	bekende	sentimenten	vind	ik	

schoon	heid.	Ik	wil	geen	absurdistische,	

surrealistische	of	dadaïstische	fotomontages	

maken,	maar	de	natuur	zo	realistisch	mogelijk	

herscheppen	en	fantasie	en	realiteit	laten	

samenkomen.		

Omdat	ieder	blaadje	in	deze	serie	hangt	zoals	

ik	het	heb	geplaatst,	ga	je	toch	zien	dat	er	meer	

gaande	is	dan	slechts	een	mooi	boslandschap.	

Dit	kijkspel	is	belangrijk	omdat	er	een	para	dij-

selijke	sfeer	ontstaat	die	bijna	te	veel	is…	en	

die	het	geheel	op	scherp	zet.

_SCHIjNbARE IDYLLE

Ruud van Empel stelde ‘zijn’ bos zorgvuldig samen op de computer en maakte gebruik van vele digitale 

beelden. In allerlei tuinen in Nederland, Duitsland en België fotografeerde hij planten en bomen. Vervol-

gens combineerde hij details uit deze foto’s tot digitale fotocollages, zodat een nieuwe, niet bestaande 

werkelijkheid ontstond. 

Study in Green oogt als een ouderwets gelaagd decorstuk. Of als een lieflijke, ansicht  kaart. Wat opvalt 

is de heldere kleur en de rijke detaillering; het lijkt te mooi om waar te zijn. 

Op de voorgrond zien we planten die helemaal niet thuishoren in een boslandschap; ze bena drukken 

de kunstmatigheid van het tafereel. Langs dikke bomen, die veel te dicht op elkaar staan, kijken we 

dieper het weelderige bos in. Daar staat, in het middelpunt van de voorstelling, een schattig hertje met 

‘Bambi-achtige’ uitstraling. 

Het verhevigde, gemanipuleerde boslandschap voert je terug naar het sprookjesboek uit je jeugd. 

Het doet een beroep op het collectief geheugen dat ons waarschuwt het donkere bos te mijden. De 

schijnbare idylle gaat vergezeld van beklemming. Hier zien en horen we dingen die er niet zijn. 
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NICK HANNES _ 3  9

© Nick Hannes (1974, B) Aralmeer, Kazakhstan, 

uit de serie Red Jouney, 2007

De	foto	werd	genomen	in	Yevpatorija,	aan	de	

Zwarte	Zee	in	de	Oekraïne.	Het	nepeiland	is		

het	decor	van	een	strandfotograaf	die	je	tegen	

betaling	portretteert	tussen	de	palmbomen.	

Op	het	moment	dat	enkele	wandelaars	hun	

mobieltjes	tevoorschijn	haalden,	kreeg	het	

tafereel	voor	mij	plots	een	surreële	betekenis.	

Met	deze	foto	eindigt	mijn	boek	Red Journey	

dat	gaat	over	de	voormalige	Sovjet-Unie.	Veel	

republieken	worstelen	met	sociaal-economische	

problemen,	eigen	aan	de	overgangsfase	tussen	

communisme	en	kapitalisme.	

Dit	beeld	vat	de	onzekerheid	van	de	huidige	

situatie	op	een	tragikomische	wijze	samen.	Het	

schip	is	gezonken.	Drenkelingen	bellen	om	hulp	

vanaf	een	onbewoond	eiland.

ANDREA STULTIENS _ 4  
© Andrea Stultiens (1974) uit het boek Komm, mein 

Mädchen, in die Berge, 2008

Het	is	me	een	genoegen	u	voor	te	stellen	aan	

P.	en	G.	Ik	ontmoette	ze	nooit,	maar	zag	ze	oud	

worden	en	dat	schept	een	band.		

P.	en	G.	hielden	niet	alleen	van	elkaar,	maar	ook	

van	fotograferen	en	van	de	bergen.	Iedere	jaar	

trokken	ze	erop	uit.	Ze	wandelden,	sjouwden	

een	statief	mee	en	zetten	het	op.	Dat	kostte	tijd,	

want	de	ondergrond	was	zelden	vlak.	De	pose	

werd	bedacht,	misschien	even	geoefend.	

Wanneer	je	deze	foto’s	vaker	bekijkt,	vallen	je	

steeds	andere	details	op.	En,	nadat	je	ze	een-

maal	gezien	hebt,	verdwijnen	ze	nooit	meer.	De	

foto’s	krijgen	lagen,	net	als	een	ui,	net	als	de	

bergen.	

_DE IDYLLE ALS CLICHé

Andrea Stultiens vond per toeval een grote hoeveelheid vakantiedia’s van een echtpaar. Uit deze 

anonieme, weggegooide nalatenschap selecteerde zij 110 beelden, waarvan ze er uiteindelijk veertig 

bundelde in haar boek Komm, mein Mädchen, in die Berge. 

De opnames tonen ons een langzaam ouder wordend stel in prachtige berglandschappen. Jaar op 

jaar keren ze terug naar het Europese Alpenlandschap. Het echtpaar legde zichzelf vast met de zelf-

ontspanner en regisseerde daarmee het beeld dat zij van zichzelf wilden laten zien. En daarbij werd 

niets aan het toeval overgelaten. Hun poses en de adembenemende achtergrond voldoen voor 100% 

aan de idylle. Dit begrip zegt iets over geluk en harmonie, over opgaan in elkaar en in het landschap. 

Maar deze idylle kent ook kunstmatige aspecten. Het landschap lijkt slechts als stereotiep, romantisch  

Alpendecor te dienen. En door de poses waarin het paar zich voor de camera opstelt, willen ze hun liefdevolle 

verhouding benadrukken. Tegelijkertijd heeft hun bestudeerd gedrag iets gemaakts. Daarom weten wij 

niet zeker of ze werkelijk van elkaar hielden. De foto’s vormen het bewijs, maar er was geen fotograaf, 

geen onafhankelijke derde. Je zou naar de beelden kunnen kijken als naar een film: als een poging om via  

beeldclichés te overtuigen. Echt of niet, het blijft spannende fotografie omdat het een kijk biedt op 

anonieme levens, verstrengeld met natuur.

_TIjDELIjk LANDSCHAP

Sinds de val van Sovjet-Unie in 1991 zijn de 15 voormalige Sovjet-republieken het toneel van enorme 

maatschappelijke veranderingen. Nick Hannes toont in Red Journey een regio vol contrasten: nieuwe en 

extreme rijkdom, armoede, willekeur, verwaarlozing, wetteloosheid en landschappelijke veranderingen. 

Het resultaat van een reis van meer dan 56.000 kilometer. 

Het boek is in de eerste plaats een sociaal, liefdevol gemaakt document dat laat zien hoe de mensen 

in verschuivende omstandigheden met elkaar proberen om te gaan. Nieuwe generaties zoeken hun 

plek in vaak oude, communistische decors. Dit levert soms groteske taferelen op. Vervallen industriële 

complexen en chemische afvalbergen, achtergelaten door de Sovjets, moeten nog steeds opgeruimd 

worden. Tsjernobyl en het opdrogende Aralmeer: twee stille getuigen van menselijk handelen dat on-

herstelbare ecologische schade heeft aangericht. Landschappen raken uitgeput of vervuild.

Het eiland – al zo lang een zinnebeeld voor de ware idylle, de plek waar de mens op niets anders 

is aangewezen dan de natuur en zichzelf. Het is hier een fake idylle geworden, inclusief exotische 

palmbomen, geplaatst in een weids zeegezicht dat lonkt naar elders. Deze jongeren lijken niet  

geïnteresseerd in de schoonheid van de oneindige verte van de zee, noch in elkaar. Zij communiceren 

via hun mobieltjes met elders.
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RAIMOND WOUDA _ 5

© Raimond Wouda (1964) Abetone, uit de serie 

On Scale, 1998

Eigenlijk	weet	ik	nooit	precies	waar	ik	naar	

zoek.	Of	misschien	moet	ik	zeggen,	ik	weet	

nooit	precies	hoe	het	eruit	zal	gaan	zien.	Ik	

zoek	naar	de	mens	die	zich	in	zijn	biotoop	

zowel	vertrouwd	als	vreemd	aan	mij	presen-

teert.	

De	plaats	Abetone	is	omgeven	door	bossen	en	

op	een	zaterdagmiddag	trof	ik	daar	meerdere	

families	aan	die	dicht	bij	elkaar	al	luierend	hun	

tijd	doorbrachten.	Hoewel	hun	aanwezigheid	in	

eerste	instantie	vanzelfsprekend	was,	leek	de	

hele	‘mise-en-scène’	bij	nadere	beschouwing	

van	een	onwaarschijnlijk	karakter.

STELLA FABER _ 6  
© Stella Faber (1974) #078, Rwanda, 2008

Fotografie	is	voor	mij	een	manier	om	de	wereld	

om	mij	heen	te	onderzoeken,	te	begrijpen	en	

om	datgene	vast	te	houden	dat	mij	dierbaar	is.	

Een	foto	van	een	landschap	is	voor	mij	niet	

anders	dan	een	portret	van	een	mens	of	dier.	

Zodra	je	de	ontspanner	van	de	camera	indrukt,	

behoort	het	gefotografeerde	moment	alweer	tot	

het	verleden.	

Het	regenwoud	intrigeert	mij,	omdat	de	tijd	

deze	plekken	soms	bijna	letterlijk	op	de	hielen	

zit.	Met	mijn	regenwoudenproject	hoop	ik	dan	

ook	een	klein	stukje	van	dit	‘oerlandschap’	te	

kunnen	vasthouden,	de	tijd	als	het	ware	even	

stil	te	zetten	en	een	portret	te	maken	dat	

evengoed	duizenden	jaar	geleden	gemaakt		

had	kunnen	worden.

_IDYLLISCH DRoomgEbIED

Aanvankelijk was het landschap als het ware ‘ongezien’, vervolgens raakte het ontdekt, bekend en bezocht. 

Zijn er nog witte vlekken op de kaart? Onaangetast, onbestaand landschap? In Nederland is het laatste  

(twijfelachtige) stukje oerbos in 1871 bij Apeldoorn ontgonnen. En in Polen bestaan nog uitbreide ge-

bieden met oerbos, maar wel binnen de door mensen bepaalde grenzen van een reservaat.

Fotografe Stella Faber zoekt in Afrika en Zuid-Amerika naar de laatste resten bergregenwoud rondom de 

evenaar, waar menselijk sporen nog onzichtbaar zijn. Deze oerbossen slinken snel door klimaatveran-

dering, ontbossing, agrarische belangen en toerisme. Want waar de mens verschijnt, verandert het 

landschap. 

Faber verblijft vaak wekenlang diep in het regenwoud en legt vele kilometers te voet af om foto’s te maken. 

Haar verstilde beelden van ongerepte natuur leggen een landschappelijkheid vast die zeldzaam wordt.

Tege lijkertijd hebben ze ook een grote symbolische waarde: waar anders kunnen we nog dromen van 

een tijdloos en onbedorven landschap? Misschien verwijzen deze foto’s onbewust wel naar de para-

dijselijke staat waar we langzaam, maar onomkeerbaar uit zijn geraakt. 

In dit idyllisch droomgebied ligt de frictie op de loer: want hoe lang duurt het nog voordat dit landschap 

alleen nog in beelden zal bestaan?

_ToERISTISCH LANDSCHAP

In de serie On scale wordt geluierd, gefietst, gewandeld en geskied: Raimond Wouda laat in deze 

foto’s zien hoe de toerist beslag legt op het landschap. Hele landstreken teren op het toerisme en het 

landschap wordt er rücksichtslos op aangepast. Oude infrastructuren verdwijnen, grootschaligheid doet 

zijn intrede. Wij zijn allemaal toerist geworden, de wereld ligt aan onze voeten. En toch is de toerist  

tegelijkertijd een Fremdkörper in het landschap. Zelden alleen, meestal in groepsverband. Hij neemt 

een aarzelende houding aan of gaat vertraagd door het landschap op zoek naar een doel. Toerist en 

landschap botsen. 

Wouda is geïnteresseerd in de relatie tussen mens en zijn omgeving en de onuitgesproken gedragscodes 

die daarbij worden gehanteerd. Abetone biedt ons een blik op een naaldbos. (Abetone is een bekende 

plaats met prachtige valleien in de Italiaanse Apennijnen.) De foto is genomen vanuit een licht verhoogd 

perspectief. Hierdoor voelen we ons klein, bijna gemarginaliseerd door dit boslandschap. De intimiteit 

van het verpozen, alleen of in klein groepsverband, valt samen met het openbare karakter van de plek. 

Dit is een bos waar we niet langer bang voor hoeven te zijn. De grenzen ervan zijn immers bekend en 

eindig. We kunnen er rustig in liggen. Het toeristisch landschap is een bedwongen landschap.
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SONJA BRAAS _ 7  21

© Sonja Braas (1968, D) You are here #16, 1998

You are here #16	werd	in	1998	genomen	in	het	

Museum	of	Natural	History	in	New	York.	

Het	verbeeldt	een	van	de	diorama’s	daar,	die	

mij	interesseren	vanwege	hun	ingedikte	

weergave	van	geïdealiseerde	natuur.	Verlichte	

‘uitstallingen’	met	opgezette	dieren,	geplaatst	

voor	geschilderde	achtergronden	in	verduis-

terde	kamers.	Het	lijkt	een	schouwtoneel	dat	de	

rol	van	kijker	en	bekekene	benadrukt,	geschei-

den	door	glas	en	licht.	

Ik	raakte	gefascineerd	door	die	scheiding	

gedurende	een	langer	verblijf	in	het	regenwoud	

in	Centraal	Amerika.	Lange	tijd	voelde	ik	mij	als	

een	afstandelijke	beschouwer	die	probeerde	

het	landschap,	‘het	toneel’	–	een	dicht	bos	dat	

mij	omringde	met	geluid,	geur	en	bezienswaar-

digheden	–	te	verbinden	met	bestaande	

verwachtingen,	beelden	en	informatie	die	juist	

een	barrière	vormden.	Net	zoals	het	glas	en	het	

licht	in	het	museum.	Minder	tastbaar,	maar	net	

zo	krachtig.

_bEDRIEgLIjk LANDSCHAP

Een diorama is een nagebootste natuurlijke omgeving. Op een relatief klein oppervlakte wordt in een vitrine 

een complete biotoop geïmiteerd, maar vooral verhevigd. Het is de perfect geïdealiseerde enscenering. 

Het landschap als ultieme door mensen gecreëerde natuur: hoe onecht deze manier van afbeelden ook 

is, toch heeft het onze manier van kijken en onze voorkeur mede beïnvloed. We willen het ideaalbeeld 

van het landschap zien, het mystificeren, cultiveren, bruikbaar maken en tot slot kopiëren. We willen 

bedrogen worden omwille van de schoonheid.

De exotische landschappen die wij bijvoorbeeld in natuurhistorische musea aantreffen, blijken vaak niet 

met de werkelijke landschappen overeen te komen. En dit is precies waar fotografe Sonja Braas door 

gefascineerd is. Haar serie You are here bestaat uit foto’s van ‘gemaakte’ en ‘echte’ landschappen. In 

natuurhistorische musea, botanische en dierentuinen fotografeerde zij scenario’s die de romantische 

visie op natuur bena drukken. Een natuur die ons vervult met verbazing en verlangen. Het echte land-

schap werd geregistreerd in Centraal Amerika en Australië. 

Het niet bestaande landschap draagt de mogelijkheid in zich waar te zijn. De harmonie in het ware 

landschap maakt ons argwanend: vogels, voor- en achtergrond, alles past bijna te perfect bij elkaar. Dit 

spel van echt en onecht, van ‘authentieke’ natuur of manipulatie vormt de basis van het werk van Braas.

© Peter van Beek (1965) Paradise (Albanië, 

Tirana), 2005

Na	het	fotograferen	van	de	vluchtelingen-

stroom	tijdens	de	Balkanoorlog	eind	van	de	

vorige	eeuw	en	de	kennismaking	met	het	

verrassende	Roma	zigeunerleven	in	de	jaren	

erna,	stond	2005	voor	mij	in	het	teken	van	een	

reportage	over	het	landschap	van	Albanië.	Ruig	

vaak,	lieflijk	ook.	Ik	vaar	over	groene	rivieren,	

stuit	op	een	gifbelt	of	tref	een	vrouwtje-met-

spinnewiel	in	een	korenveld.																													

Deze	foto	is	een	landschap,	maar	tegelijkertijd	

de	essentie	van	mijn	ervaringen	in	Albanië.	Het	

herbergt	alles.	Het	verrast	me	blij.	Het	boezemt	

ontzag	in.	Walging	soms.	

Nooit	is	het	wat	het	is.	Binnentrekkend	in	het	

dal	van	chemie	en	oud	roest	tref	ik	verlaten	

fabrieken	aan.	Maar	ook	de	laatste	bewoners	

–	oud	en	vol	verhalen	–	en	zigeunerkinderen	

zwemmend	in	de	rivier.	Een	schaapskudde,	

dronken	arbeiders	en	een	bruiloftsstoet.

PETER VAN BEEK _ 8  

_LANDSCHAP voL FRICTIE  

Peter van Beek reist regelmatig over de Balkan en Oost-Europa. Hij is een sociaal bewogen fotograaf met 

een oog voor tegenstellingen. Van Beek fotografeerde drugsverslaafden in Nederland, psychiatrische 

patiënten in Georgië, weeskinderen in Oezbekistan en volgt al jarenlang de Roma om hun manier van 

leven te registreren.

In de reeks Albanian landscapes toont hij de stand van zaken in het armste land van Europa. 

Albanië was lang een geïsoleerd buitenbeentje in de verste uithoek van Europa. Een land uit een  

album van Kuifje dat met de rug naar het Westen stond. Onder de communistische dictatuur van poli-

tiek leider Enver Hoxha vond er een grootschalig programma van industrialisatie plaats om het land zo 

zelfvoorzienend mogelijk te maken. Na de dood van de dictator in 1985 zijn de grenzen geopend. Het 

land gaat weliswaar mee in de vaart der volkeren, maar de oude industrieën behoren tot het verleden 

en zijn verlaten achtergelaten. Daarvoor in de plaats wordt nu aan de kust een enorme toeristische 

industrie gerealiseerd met duizenden nieuw gebouwde hotels en (onafgemaakte) vakantieoorden.

Traditioneel en kleinschalig platteland, verlaten industrie uit het recente verleden, vervuiling, nieuwbouw: 

het Albanese landschap kenmerkt zich door extreme tegenstellingen. Een landschap vol frictie.

_ELDERS_ 15_ELDERS_14



THOMAS WREDE _ 10  13

© Thomas Wrede (1963, D) Canyon, uit de serie Real 

Landscapes, 2007, courtesy Galerie Wagner + Partner, 

Berlin

Uitgangspunt	van	mijn	werk	vormt	het	altijd	

aanwezige	verlangen	naar	de	natuur.	Deze	foto	

is	op	een	uur	afstand	ten	zuiden	van	Berlijn	

gemaakt.	Als	gevolg	van	de	mijnbouw	daar	

hebben	machtige	machines	een	woestijnland-

schap	gecreëerd	dat	telkens	opnieuw	door	wind	

en	regen	gevormd	wordt.	

De	luxe	camper	staat	vlak	bij	de	afgrond.	Alle	

mogelijke	comfort	om	je	in	dit	onherbergzame	

landschap	prettig	te	kunnen	voelen,	is	aan-

wezig.	De	hightech	auto	schijnt	zich	tot	aan	de	

uiterste	punt	te	wagen.	Misschien	om	zo	een	

nog	beter	uitzicht	door	het	panoramavenster	te	

verkrijgen?	Kan	een	derge	lijke	camper	daar	

sowieso	ooit	komen?	Wat	zoeken	mensen	daar?	

In	de	serie	Real Landscapes	(‘Werkelijke	Land-

schappen’)	realiseer	ik	met	behulp	van	speel-

goedauto’s	en	kleine	modelhuizen	fotografische	

beelden	die	zich	bewegen	tussen	idylle	en	cata-

strofe.	Met	eenvoudige	middelen	wil	ik	zo	

vragen	stellen	over	verlangens	en	angsten.

ROB HORNSTRA _ 11

© Rob Hornstra (1975) Datsja Stalin en Novi Afon, 

uit de serie Het Georgie-Abchazie conflict, 2007

Beide	foto’s	zijn	gemaakt	in	een	voormalige	

datsja	van	Stalin	in	Novi	Afon	in	Abchazië.	

De	linkerfoto	toont	een	geschilderd	Siberisch	

landschap	dat	in	de	vergaderzaal	hing.	Het	

gerucht	gaat	dat	als	iemand	iets	zei	wat	Stalin	

niet	beviel,	hij	vervolgens	woest	wees	naar	het	

schilderij	met	de	mededeling	dat	de	betref-

fende	persoon	daar	naar	toe	gestuurd	zou	

worden	wanneer	deze	zich	niet	conformeerde.	

De	rechterfoto	is	vanaf	het	balkon	van	de	

Datsja	genomen.	Begin	jaren	negentig	woedde	

er	een	bloedige	oorlog	in	dit	landschap	tussen	

Georgische	soldaten	en	Abchazische	sepa-

ratisten	(geholpen	door	de	Russen).	De		

Abchazen	wonnen	met	als	gevolg	dat	alle	

Georgiërs	(zo’n	300.000)	het	land	uit	werden	

gestuurd	en	daarmee	werd	de	populatie	meer	

dan	gehalveerd.	

Beide	zijn	prachtige	landschappen,	maar	in	de	

afgelopen	decennia	met	bloed	doordrenkt.

_HET LANDSCHAP zwIjgT

De jonge documentair fotograaf Rob Hornstra is vertegenwoordigd met een dubbelbeeld. Hornstra wil 

niet zozeer registreren, als wel vragen oproepen met zijn werk. Veel van de verhalen die hij wil vertellen, 

vindt hij in Rusland waar hij regelmatig rondreist.

Door deze twee foto’s naast elkaar te plaatsen, wordt een verband gelegd tussen het wat naïef  

geschilderde landschapje aan de houten wand en het schijnbaar evenzo idyllische landschap buiten. 

Beide beelden hebben ongeveer dezelfde opbouw: vanaf een hoog gelegen standpunt kijk je dieper 

de verte in.

In eerste instantie herkennen we de landschappen niet, specifieke aanduidingen ontbreken. De titel 

verduidelijkt echter meteen een heleboel. Hornstra fotografeerde het voormalige buitenhuis van Stalin 

(1878-1953), die dit in 1946 liet bouwen vlak bij de Abchazische kust aan de Zwarte Zee. Abchazië was 

hét kuuroord voor de Russische elite, maar later ook strijdtoneel voor bloedige conflicten. 

Beide landschappen ogen niet erg spectaculair. Maar de werkelijkheid is anders: zowel het geschilderde 

zonnige landschap (dat Siberie voorstelt), als het wat druilerige ‘echte’ landschap zijn getuigen geweest 

van wreed heden, etnische zuiveringen en moord. De verschrikkingen liggen onzichtbaar verborgen. 

Het landschap zwijgt.

_ELDERS_ 17_ELDERS_16



KEVIN ERSKINE _ 12

© Kevin Erskine (1956, US) Supercell no.1 Sedan 

New Mexico, 2009, courtesy Witzenhausen Gallery 

Amsterdam-New York

© Roderik Henderson (1965) Springtime whiteout, 

Cherry Creek Nevada, uit de serie Our life in a town 

of ghosts, 2004 

Vanaf	eind	jaren	negentig	reisden	mijn	vrouw	

Tanja	en	ik	door	het	Amerikaanse	Zuidwesten.	

We	verkenden	de	woestijn	en	zochten	naar	een	

helderheid	die	alleen	maar	bestond	uit	naakte	

rots,	brandend	zand	en	oorverdovende	stilte.	

Geen	gedachten,	geen	dromen,	geen	ambities		

–	alleen	het	absolute,	sublieme	niets.	Zout-

vlakten	en	lavavelden	noemden	we	ons	thuis.	

Ik	begon	de	sporen	van	recente	menselijke	

activiteit	te	fotograferen	in	de	woestijnen	van	

Nevada,	Californie,	Utah,	New	Mexico	en	West	

Texas.	

Vanwege	Tanja’s	zwangerschap	verbleven	we	

een	tijd	lang	in	het	afgelegen	Cherry	Creek,	

Oost-Nevada.	Samen	met	ongeveer	30	buiten-

beentjes,	kluizenaars,	dronkaards	en	hippies	

deelden	we	een	bestaan	in	dit	stoffige	land,	

tussen	talloze	verlaten	en	vervallen	huizen	en	

meedogenloze	woestijnwinden.

RODERIK HENDERSON _ 14  19

_SCHooNHEID vAN gEvAAR

Kevin Erskine beleefde op 12-jarige leeftijd in Nebraska zijn eerste grote storm. Een categorie vier 

tornado. Enkele jaren later begon hij met zijn camera de stormen na te jagen: “When it’s blowin’ 

I’m going”. De hemel is onberekenbaar en het spoor van een tornado is niet te voorspellen. Net als 

vele andere ‘stormchasers’ trotseert Erskine het gevaar; de adrenalinerush valt samen met ontzag 

en fascinatie. 

Erkskine is boer en fotograaf; zijn bewondering voor de schoonheid van het natuurgeweld vormt 

zijn belangrijkste drijfveer. Hij fotografeert de eindeloze vlaktes van Nebraska – ‘the big sky country’ 

– en Nieuw Mexico waar tornado’s en supercells regelmatig voorkomen. Supercells zijn draaiende 

onweerswolken waaruit tornado’s kunnen ontstaan. Het zijn angstaanjagende fenomenen die vaak 

de voorbode zijn van enorme vernielingen. 

Stormstructuren, kleurschakeringen en wolkenmassa’s spelen in Erkskine’s foto’s de hoofdrol. Onder 

in het beeld is slechts een kleine strook aarde zichtbaar met hier en daar een spoor van menselijke 

aanwezigheid. Zijn beelden tonen de idylle van het weidse, nauwelijks aangetaste landschap met 

daarboven de onbeheersbare krachten van de hemel: de schoonheid van het gevaar.

_HET bIjNA vERLATEN LANDSCHAP

Fotograaf en filmer Roderik Henderson leefde geruime tijd in een geïsoleerde gemeenschap in Nevada. 

Een woestijnlandschap dat besmet raakte met radioactieve stof afkomstig van het zo’n 300 mijl ver-

derop gelegen nucleaire testterrein. Het gebied raakte ontvolkt, zonderlingen bleven achter, ver van de 

geciviliseerde wereld. Ruimtelijke ordening ontbreekt, omdat niemand er om vraagt. 

Met zijn verlangen om in eenvoud en isolement te komen tot beelden die de kern van het bestaan 

raken, sluit Henderson aan bij de vroeg 19de eeuwse romantiek. Een tijdperk waarin gevoel en intuïtie 

belangrijk waren. De verering van natuur en vooral van onaangeraakte wildernis nam destijds bijna  

religieuze dimensies aan. In de totale ongerepte leegte kwam de eenheid van mens en natuur tot stand, 

zo dacht men. 

Henderson is zeker geen romanticus pur sang, hij is een fotograferende reiziger met een voorkeur 

voor afgelegen plekken. Hij kijkt vooral goed naar zijn medemens en hij doet dat zonder oordeel en 

met compassie. Tijdelijk maakt hij deel uit van de wereld die hij registreert en trekt vervolgens verder. 

De foto Springtime whiteout toont de weidsheid van het rauwe woestijnlandschap, bedekt met een laat-

ste laagje sneeuw. Maar het is niet langer enkel en alleen een prachtig ongerept landschap in grijzen. 

Aangetast door de chaotische sporen van bewoning en de verborgen radioactiviteit.
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MICHAEL REISCH _ 15

© Michael Reisch (1964, D) Landschaft 1/002, 2004, 

courtesy Hengesbach Gallery, Berlin 

Hoewel	ik	mijn	werk	fotografie	noem,	zie	ik	

mijn	foto’s	niet	als	(zogenaamd)	natuur-

getrouwe	afbeeldingen	van	de	werkelijkheid.	

Integendeel,	ik	neem	door	de	samenleving	

geconstrueerde	begrippen	en	ideeën	over	

landschap	en	natuur	als	uitgangpunt	uit	de	

schilder	kunst,	de	literatuur,	de	hollywoodfilm,	

reclame,	biotechnologie	etc.)	en	verwerk	deze	

vervolgens	met	behulp	van	digitale	technieken	

in	mijn	gefotografeerde	landschappen.

Ik	ben	geïnteresseerd	in	deze	vermenging	van	

voorstelling,	fictie	en	realiteit.	En	dat	geldt	in	

het	bijzonder	voor	het	concept	van	authenti-

citeit	en	vragen	als	Hoe wordt werkelijkheid 

geconstrueerd?,	Wat is werkelijkheid?

_HET HERINNERDE LANDSCHAP

Reinout van den Berg en Huib Fens fotograferen in vriendschap. Eén foto wordt gemaakt met twee paar 

ogen. Ze reizen door heel Europa op zoek naar de resten van, vaak 19de eeuws, industrieel erfgoed. 

Kolossale complexen die, ontdaan van hun functies, wachten op sloop of hergebruik. Het samenwer-

kingsverband tussen Van den Berg en Fens levert beelden op waaruit een fascinatie blijkt voor de wis-

selwerking tussen deze specifieke architectuur en de vaak verstedelijkte omgeving.

De foto Heuersdorf vormt eigenlijk een uitzondering in deze reeks en toont vooral de invloed van de 

industrie op een landschappelijk gebied. 

Heuersdorf is een klein gehucht in voormalig Oost-Duitsland dat, ondanks alle protesten, spoedig zal 

verdwijnen ten behoeve van de bruinkoolwinning. Een reusachtige graafmachine eet hier het landschap 

weg. De slagschaduw op de voorgrond van de foto is de afbrokkelende rand van Heuersdorf. In de 

verte een nieuwe, bruinkoolgestookte energiecentrale. 

Bruinkool ligt relatief dicht aan het oppervlak, je hoeft het als het ware alleen maar weg te scheppen. 

Wat achterblijft is een soort leegte, een landschap dat eigenlijk niet langer bestaat. Het gebied hier is 

in de loop van de tijd volledig veranderd. Heuvels en dalen zijn verdwenen en tegelijkertijd is een nieuw 

landschap gemaakt.

REINOUT VAN DEN BERGH & HUIB FENS _ 16  
© Reinout van den Bergh (1957) & Huib Fens (1954) Heuersdorf, Duitsland, uit de serie Factories, 2007

Lausitz

Weken lang  nav igerend
door  onbekende s t reken ,
reden  we s tapvoe ts  door  dorpen
d ie  a l s  sa lamanders  ve rve lden
o f  in  de  zon  verb leek ten  en  verdwenen.

S teden  waar  een  s te rke  geur  h ing
van  onverwerk t  ve r leden
van  we lvaar t  en  verk ro t t i ng ,
van  kn ie len  en  weer  ops taan ,
van  bru inkoo l  en  brak  wa te r.

Daar tussen  ver legden r i v ie ren
jaa r  na  j aa r  hun  bedd ing , 
ve r zwo lgen  ze  g ras  en  jonge  s t ru i ken
en  l i e ten  z i ch  gewi l l i g  overspannen.
Soms s l i epen  we aan  hun  oevers ,

dwaa lden  l angs  he t  sne ls t romende wa te r
o f  tuurden  over  pasgeboren  da len
en  geb lakerde  mi jnen ,  waar  bu i ze rds  loerden
naar  voge ls  d ie  hoog langs  de  graa fmach ines 
scheerden ,  z i ch  van  geen  dre ig ing  bewus t .
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MARTIN ROEMERS _ 17

© Martin Roemers (1962) East Germany, Ammunition 

on a Russian shooting range, uit de serie Relics of the 

Cold War, 1999

Deze	foto	is	een	van	de	eerste	beelden	die	ik	

maakte	voor	Relics of the Cold War,	een	serie	

over	verlaten	landschappen	en	architectuur	van	

de	Koude	Oorlog	in	Oost-	en	West-Europa.	

Na	het	sluiten	van	de	vrede	gingen	de	legers	

naar	huis.	Pas	toen	ontdekten	we	de	ongelofe-

lijke	hoeveelheden	materiële	resten:	nutteloos	

geworden	wapentuig,	roest	en	rotzooi.	“Schuldig	

landschap”,	zoals	de	dichter	Armando	schreef.	

De	foto	laat	een	voormalig	Sovjet	schietterrein	

zien	in	Lieberose,	Oost-Duitsland.	De	munitie	is	

achtergelaten	door	de	Russische	troepen.	

Vanwege	het	explosiegevaar	durven	de	Duitse	

autoriteiten	de	munitie	niet	op	te	ruimen.	Een	

foto	die	symbool	staat	voor	een	schuldig	

landschap.

MARCUS KOPPEN _ 18  
© Marcus Koppen (1973, D) Tokyo #3, uit de serie 

Cityscapes, 2007

De	foto	Tokyo #3	werd	genomen	tijdens	een	

reis	naar	Japan	in	2007.	Ik	verkende	vele	

gebouwen	en	daken	voordat	ik	dit	beeld	vond	

Om	een	zo	een	abstracte,	visueel	prachtige	en	

surrealistische	sfeer	te	vangen	die	ook	de	

eenzaamheid	weerspiegelt	die	je	in	Tokyo	kunt	

voelen.	

Voor	mij	laat	dit	beeld	perfect	de	grootschalig-

heid	van	deze	megastad	zien,	het	gebrek	aan	

ruimte	en	de	organische	wijze	waarop	archi-

tecten	en	stedenbouwkundigen	dit	stedelijk	

landschap	creëerden	met	een	mix	van	gebou-

wen	en	snelwegen.	

_vERDwENEN LANDSCHAP

Is dit een landschap? Marcus Koppen fotografeert moderne wereldsteden in Azië die uit hun voegen 

barsten. En waar het leven zich afspeelt in een compleet vormgegeven verstedelijkt gebied. De stad 

als economische aanjager krijgt hier ruim baan. 

Deze metropolen zijn alles behalve landschap in de traditionele zin van het woord. Maar als je land-

schap definieert als “een sociale constructie, als een stelsel van persoonlijke waarden, maar bovenal 

als leefomgeving van mensen” dan is ook de stad landschap. 

Koppen maakt zijn opnames vanaf een hoog standpunt. Hij is geïnteresseerd in het surreële en bijna 

abstracte beeld dat de nachtelijke verlichting in deze megasteden teweeg brengt. Gebouwen, huizen en 

ramen, alles wordt anoniem en klein. Het verkeer legt gloeiende draden door de stad. Er is een nieuw 

landschap ontstaan: de stad met haar eigen specifieke kleuren, vormen en dynamiek. Wie wonen in 

dit landschap en hoe ziet hun leven er uit? 

In dit stadslandschap herinnert niets meer aan een uitgewogen evenwicht met de natuur. Hier hoeft 

het natuurlijke landschap geen strijd meer te leveren. Het is de frictie voorbij. Het andere landschap.

_AANgETAST LANDSCHAP

Martin Roemers doorkruiste de gebieden aan weerszijde van wat ooit het IJzeren Gordijn werd genoemd. 

Dit was de scheidingslijn tussen de kapitalistische Westerse mogendheden en de communistische 

Oostbloklanden: van Stettin aan de Oostzee in Noord-West Polen tot Triëst aan de Adriatische zee in 

het zuiden. Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstond een sfeer van wantrouwen en vijandschap die 

uiteindelijk leidde tot een hermetisch afsluiten van de landsgrenzen. De machtsblokken gaven in die 

tijd enorme bedragen uit aan bewapening.   

Na de val van de Muur in Berlijn in 1989 en daarmee het wegvallen van dit IJzeren Gordijn werden 

vliegvelden, bunkers, raketbases, schietoefenterreinen en radarstations overbodig. Wat achterbleef 

waren verlaten landschappen met afval en nutteloze gebouwen. 

Roemers fotografeerde de herinneringen aan deze periode van gewapende vijandige vrede voor zijn 

boek Relics of the Cold War. 

Het gedumpte munitieafval slingert als een oranjebruine roestrivier door het dorre landschap. Deze 

foto laat op indringende wijze zien hoe menselijke interventie het landschap als het ware dwingt haar 

wezenvreemde elementen in zich op te nemen. Hier is de idylle van het onaangeroerde landschap ver 

te zoeken. En toch, met de tijd is de natuur opnieuw aan zet en herovert langzaam terrein.
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TIM SIMMONS _ 20  
© Tim Simmons (1955, UK) Torridon Moss Pond, 

uit de serie Scotland, 2005

Deze	foto	heeft	voor	mij	een	diepe,	persoon-

lijke	weerklank.	Ik	vond	de	locatie	tijdens	een	

reis	die	ik	maakte	met	mijn	vader	naar	de	

Schotse	Hooglanden,	kort	nadat	mijn	moeder	

was	overleden.	Het	leek	een	zeer	vredige,	soort	

van	magische	plaats;	absoluut	groots	op	dat	

moment.	Later,	terwijl	ik	werkte	aan	een	bos			-	

project	in	de	regio,	werd	ik	opnieuw	naar	deze	

plek	getrokken.	Het	had	continu	geregend	en	

de	dagen	waren	koud	en	vochtig.	Alles	was	

zacht	en	gedempt	en	ongelooflijk	groen;	het	

was	alsof	je	in	een	andere	wereld	stapte.	

Ik	denk	dat	dit	beeld	die	stille,	afwachtende	

sfeer	perfect	weet	te	vangen.	Je	ruikt	bijna	de	

grond.	Het	heeft	een	bijna	tastbaar	fantastisch,	

sprookjesachtige	gevoel,	alsof	je	zo	je	hoofd	

kunt	buigen	en	door	de	lijst	naar	binnen	kunt	

stappen.

WOUT BERGER _ 22  
© Wout Berger (1941) Brabant, Kempen, november 

1989, uit de serie Giflandschap, Galerie Witteveen, 

Amsterdam, Galerie Van Kranendonk, Den Haag.

Het	Europese	landschap	wordt	steeds	meer	

een	natuur–cultuur	landschap,	waar	natuur	

door	menselijk	ingrijpen	plaats	maakt	voor	

cultuur.	In	mijn	foto’s	spreek	ik	geen	waarde-

oordeel	uit,	ik	ervaar	cultuur	als	een	niche	

binnen	de	natuur.	Juist	de	overgang	tussen	

cultuur	en	natuur	is	interessant,	vooral	die	

plekken	waar	de	natuur	terrein	herovert	op	het	

cultuurlandschap.	

Ik	laat	zien	wat	opvalt	als	je	goed	kijkt	naar	wat	

er	binnen	handbereik	ligt	en	geef	dat	weer	in	

een	nauwkeurige	fotografische	registratie.	

Door	scherper	af	te	beelden	dan	het	oog	ter	

plekke	kan	waarnemen,	onttrekt	deze	fotografie	

zich	aan	de	vertrouwde	perceptie.	Ze	toont	

zowel	mijn	interesse	voor	details	in	het	land-

schap,	als	mijn	opvatting	over	fotografie.

_vERgIFTIgD LANDSCHAP

Tussen 1988 en 1990 bezocht Wout Berger de meest vervuilde landschappen van Nederland en ver-

zamelde deze in zijn boek Giflandschap. Op het eerste gezicht lijken bijna alle foto’s registraties van 

idyllische landschappen, maar al snel besef je dat er zich onder deze onschuldig ogende plekken 

ziekteverwekkende stoffen bevinden.

Het inzicht dat (chemisch) afval niet zomaar in de vrije natuur kan worden gestort, is van relatief recente 

datum. In het verleden is het echter op zo’n grote schaal gebeurd dat het afval op veel plaatsen niet 

meer uit de bodem is te halen. Technisch gesproken wel, maar het is eenvoudigweg te duur. Het gif 

wordt toegedekt, verborgen. Het gevaar speelt zich af onder het maaiveld. 

Zo zijn 800 km wegen en paden van 55 gemeentes in de Brabantse Kempen verhard met afvalsintels (de 

assen) van voormalige zinksmelterijen uit België en Budel. In de assen zit de gevaarlijke stof cadmium, 

dat nog in lengte van jaren kan doorsijpelen naar het grondwater en zich zo verspreiden. 

De foto van Wout Berger Brabant, Kempen, november 1989 oogt neutraal. Hij toont ons een bekoorlijk 

pad in een prachtig natuurgebied. Er is geen drama te zien, geen enkele vervuiling, die is letterlijk uit 

zicht geraakt. Des te zorgelijker is het feit dat de sanering voorlopig niet van de grond zal komen en dat 

de oplossing ergens in de toekomst – tegen steeds hogere kosten – gevonden moet worden. Extreme 

landschappen.
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Routekaart
JOHN GOTO _ 23

© John Goto (1949, UK) Dreamers, uit de serie High 

Summer, 2000/02, courtesy Dominique Fiat Galerie 

Paris, Galerie f5.6 München, Gallery On, Seoul

Ik	vond	de	mensen	voor	mijn	Arcadisch	land-

	schap	binnen	een	kilometer	van	mijn	huis.	De	

man	in	de	korte	broek	kwam	naar	mij	toe	in	een	

park	bij	de	rivier	en	deed	een	ongepast	voor-		

stel.	De	alcoholisten	sliepen	op	een	bank	voor	

de	plaatselijke	kerk.	Ik	ervoer	hun	omhel	zing	

als	een	Pieta.	Terwijl	ik	hen	foto	grafeerde,	

wierp	een	passerende	priester	mij	een	af-

keurend	blik	toe.	Vergeef	ons	onze	zonden.

In	het	recente	rapport	Challenging	the	Rural	

Idyll	wordt	beweerd	dat	“beperkte	mogelijk-

heden	voor	mensen	die	wonen	op	het	platte-

land,	hen	kwetsbaar	maakt	voor	misbruik	van	

alcohol	en	drugs.”	Een	van	de	auteurs	van	het	

rapport	vroeg	zich	af:	“Wat	doe	je	wanneer	je	

omgeven	bent	door	groene	velden	en	lege	

ruimte?	Waarschijnlijk	drinken,	drugs	en	seks.”

Koffie	en	thee
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  Cafe-zaal	Kloosterzicht
 Sint Lambertusweg 95  
 5291 Ab  gemonde  
 T 073 551 22 77

  Theehuis	De	Groene	Kamer
    Dorpsstraat 22  
 5293 AN  gemonde  
 T 073 551 59 61

  Lunchgalerie	Rijkers     
 Torenstraat 4 
 5271 gA  Sint-michielsgestel  
 T 073 551 49 79 

  Theehuis	’t	Haantje     
 Haanwijk 3  
 5271 vg  Sint-michielsgestel  
 T 075 551 60 34

   Boer	Goossens     
 H.Hartplein 2 
 5275 bm  Den Dungen  
 T 073 594 12 91

 Van	Orrikes’	theehuisje        
 Poeldonksedijk 7 
 5275 Hk  Den Dungen  
 T 073 594 10 63

   Majorcabar       
 Poeldonk 17 
 5275 HP  Den Dungen  
 T 073 594 29 55

  Eetcafe	De	Witte	Zwaan        
 Hoogstraat 30  
 5258 bD  berlicum  
 T 073 503 24 12

 Eetcafe	De	Prins         
 Hoogstraat 50  
 5258 bE  berlicum  
 T 073 503 16 12

  Eeterij	en	Feesterij	
	 de	Driezeeg           
 Driezeeg 21/23   
 5258 LD  berlicum  
 T 073 503 14 37
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‘Elders is het mooi 
            maar hier in Gestel 
is ook veel te zien’

Locaties		
Participatieprojecten

Locaties		
Billboards

2a

2b

2c

4

1 17 A

B

C

D

E

G

F

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

5

6

Nico	Bick  
kentalis, Theerestraat 42 (St-m ) 
 
Ruud	van	Empel	
Toren Petrus Dondersplein  
(St-m) 
 
Nick	Hannes	(B) 
T-splitsing Schijndelse weg –  
Petrus Dondersplein (St-m) 
 
Andrea	Stultiens	
Schijndelse weg ter hoogte  
van Albert Heijn (St-m) 
 
Raimond	Wouda 
Esscheweg tegenover ingang  
golfclub zegenwerp (St-m) 
 
Stella	Faber	
gemondseweg ter hoogte van 
Nachtegaalstraat (St-m) 
 
Sonja	Braas	(D)	
bodem van Elde bij de  
T-splitsing met gemondseweg 
(g) 
 
Peter	van	Beek	
bij de rotonde gestelseweg – 
bosschebaan (St-m) 
 
Nick	Hannes
bij de stoplichten Hoogstraat – 
bosschebaan (St-m) 
 
Thomas	Wrede	(D) 
Hoogstraat 42 (DD) 
 
Rob	Hornstra	
bosscheweg weide naast 
fysiotherapiepraktijk Dona (DD) 
 
Kevin	Erskine	(US)	
bosschebaan ter hoogte van 
brandsestraat (St-m) 
 
Thomas	Wrede	(D)	
Sterrenbos 2 nabij boerderij 
Leon Adriaans (St-m) 
 
Roderik	Henderson 
vughterweg ter hoogte van 
afslag naar Halder 
 
Michael	Reisch	(D) 
bosscheweg ter hoogte van 
Flaas (DD) 
 
Reinout	van	den	Bergh		
&	Huib	Fens 
tegenover de Dungense brug 
(DD)
	
	
	

	1  Geboortegrond
 www.elderslandschap.nl 
 
   Reistijd	1
 Horziksestraat 2a,  
 tegen de gevel (DD) 
 
 Reistijd	2
 in de vennenhof 
 brandsestraat 22 (DD) 
 
	 Reistijd	3 
 in Rk kerk AH Sacrament   
 Driezeeg 38 (m) 
 
	3 Horen	en	Zien
 www.elderslandschap.nl

 Plaats
 in gemeentehuis  
 meanderplein 1 (St-m) 
 
     Uit	en	Thuis 
 bij boerderij Leon Adriaans   
 Sterrenbos 2 (St-m) 
 
 Reizende	Koffers
 diverse locaties: 
 
 18 juni – 31 juli
 • Sociaal Cultureel Centrum  
  De blauwe Scholk   
  bosscheweg 7-9 (DD) 
 
 • Dorpshuis De moerkoal   
  Driezeeg 16 (b) 
 
 • wereldwinkel /  
  bibliotheek berlicum  
  kerkwijk 32 (b) 
 
 • Dorpshuis De kei  
  St. Lambertusweg 1010 (g)  
 
 • bibliotheek de brenthof   
  Torenstraat 6 (St-m) 
 
 1 aug – 5 september
 • Diverse bejaardentehuizen  
  zie voor exacte data en   
  adressen:  
  www.elderslandschap.nl.
	
Afkortingen	dorpskernen	
(St-m)= Sint-michielsgestel  
(g)  = gemonde 
(m)  = middelrode 
(DD)  = Den Dungen  
(b)  = berlicum

Aspergeboerderij	Ter	Stege 
Frenk en Helma Ter Stege     
venstraat 4b       
5271 Tv  Sint-michielsgestel       
T  073 551 21 84      
E  frenkhelma@kpnmail.nl
info@aspergeboerderijterstege.nl 
www.aspergeboerderijterstege.nl 
 
Horzikse	Hoeve
Familie van de westelaken 
Horziksestraat 6 
5371 TD  Sint-michielsgestel 
T  06 123 899 93 
E  info@horziksehoeve.nl
www.horziksehoeve.nl 
 
Vennenhof
Peter en bianca van de ven 
brandsestraat 22 
Sint-michielsgestel 
T  073 553 03 17
E  info@vennenhof.nl
www.vennenhof.nl 
 
Vestingfietsen
Familie Sleutjes–van zandbeek 
keerdijk 1 
5271 wb  Sint michielsgestel 
E vestingfietsen@
sandersdendungen.nl          
www.vestingfietsen.nl 
 
Arboretum	‘D’n	Hooijdonk’
Familie van den biggelaar 
Rijndonksestraat 2a 
5275 Hj  Den Dungen  
T  073 594 12 39
 
‘Even	fruit	halen’
Fruitbedrijf  
mts. Cooijmans van de ven       
Paterstraat 38 
5275 Aj  Den Dungen 
T  073 594 14 32
E  info@evenfruithalen.nl
www.evenfruithalen.nl 
 
Alleke’s	Inn	B&B
Dreef 8 
5258 Tv  middelrode 
T  06 250 344 56
E  m.a.a.vanden.bergh@hetnet.nl
www.allekes-in.nl 
 
 
zie voor fiets- en autoroutes:  
www.elderslandschap.nl 
 
bij de billboards staat informatie  
over fotografen en locaties (met  
dank aan Heemkundevereniging  
op die Dunghen en Heemkunde-
vereniging De Heerlijkheid  
Herlaar).

Martin	Roemers 
Hooijdonk schuin tegenover 
arboretum (DD) 
 
Marcus	Koppen	(D)
Hasseltsedijk voor splitsing  
beusingsedijk (b) 
 
Roderik	Henderson 
Hasseltsedijk ter hoogte van 
bleijendaalseweg 
 
Tim	Simmons	(UK) 
Runweg ter hoogte van  
beekveld (b) 
 
Sonja	Braas	(D)	
bij het bankje aan de  
brugstraat (m) 
 
Wout	Berger	
plantsoen Driezeeg tegenover 
de moerkoal (m) 
 
John	Goto	(UK) 
kapelstraat ter hoogte van 
kanaaldijk (m)

Toon Rademaker

Hertogboeren

14

18

19

20

21

22

23

Door	Ton	van	Rooy	/	Fotografie: mark zeilstra

Ton van Rooy bezocht vier grondeigenaren in Sint-Michielsgestel die locaties ter beschikking 
stelden voor de ELDERS billboardroute en hij stelde hen twee vragen: Wat doet u met het 
landschap? en Wat doet het landschap met u?



Jan OlijslagersKarel van de Loo Geert & Anita Savelkouls

 Wat doet u met het landschap?____ Karel van de Loo, 

eigenaar van een stuk grond aan de Hoogstraat in Gestel, zit ‘met z’n kop 

in de keien’, maar zijn hart ligt in het landschap. Hij hoopt straks,  als hij de 

vijftig is gepasseerd, meer het accent te kunnen leggen op het boe renbedrijf: 

“Maar dat dacht ik ook al toen ik veertig werd.” Nu is hij boer en eigenaar 

van een bestratingbedrijf. Op de vraag Wat doet u met het landschap? ant-

woordt Van de Loo de stratenmaker: “Mijn kunst is om van puin een mooi 

stukje straatwerk te maken.” En als boer: “Ik onderhoud het landschap. Dat 

landschap hier, rond mijn huis, dat heb ik gemaakt. Elk seizoen zijn er verschil-

lende gewassen, zoals pioenrozen, maïs, lelies, graansoorten en gras. Het 

is een mooi, open, bewerkt landschap. In Gemonde heb ik grasland in een 

bosrijke omgeving. Het gaat in totaal over 80 ha grond. Ik beheer overigens 

ook grond voor het Brabants Landschap. Het is de bedoeling dat wij het 

landschap netjes houden, bijvoorbeeld door er beesten te laten inscharen.” 

Karel verrijkt het landschap verder door er diverse soorten runderen te laten 

grazen. Een mooi weiland is immers pas compleet als er koeien grazen.

Geert en Anita Savelkouls runnen een boerderij aan de Hasseltsedijk in  

Berlicum. Het is meer dan alleen kostwinning. Ze werken en wonen in het 

landschap en genieten daarvan. Als dat zo uitkomt dan willen ze graag het 

boerenbedrijf met de kunst verbinden. “We beheren het landschap, een 

stukje Nederlands landschap. Niet alleen voor het oog, maar ook om ervan 

te bestaan. We zorgen ervoor dat het landschap steeds weer veranderd, de 

ene keer maïs, dan weer gras. Dat beheer is zeker noodzakelijk, anders gaat 

het overwoekeren. Door beheer blijft het behouden. Je kunt het ook ruiken 

dat landschap, bijvoorbeeld wanneer er net gemaaid is. Negen van de tien 

mensen vinden dat lekker. Tja, de geur van mest vinden mensen dan weer 

niet lekker”, aldus Geert. 

De familie Rademaker heeft vanuit hun huis aan de Gemondseweg in Gestel 

een prachtig uitzicht op de Dommel en een molen. Het is de voormalige 

boerderij en ouderlijke woning van de vrouw des huizes. Toon Rademaker is 

verwar mingsmonteur met prepensioen. Rademaker noemt als belangrijkste 

taak het beheren en onderhouden van het landschap. En vult aan: “Het gras 

eraf halen, hooien. Ik laat er paarden lopen, dressuurpaarden. We proberen 

ook regelmatig een veulentje te fokken. ’s Zomers zijn we veel buiten aan 

het trainen. Ik ben elke dag minimaal 2,5 uur buiten bezig.”

Jan Olijslagers tot slot, is melkveehouder aan de Hemelrijkstraat in Ges-

tel en heeft weilanden aan de Bosschebaan in eigendom. Als boer weet 

hij het landschap te beheren, maar hij kan er ook smakelijk over vertellen.  

Als hij verhaalt hoe vroeger soldaten in rode pakken Den Bosch beleg-

erden, dan zie je die mannen over zijn historische landerijen lopen. Wat doet  

Olijslagers met het landschap? “Ik laat daar voer groeien, voor de koeien, maïs 

of gras. Zestig procent van het landschap is in beheer van boeren. Nederland 

is gemaakt door boeren. Elke sloot is gegraven. Door de ruilverkaveling is 

er landschappelijk veel verloren gegaan, maar voor de boeren is het wel 

efficiënter geworden. Nu moet de grond weer natter en de percelen kleiner. 

Tendens is om de boeren uit te kopen, zeker in dichtbevolkte gebieden. De 

overheid is niet zuinig op zijn boeren. Je zult pas weten wat je mist als ze 

er niet meer zijn.”

Wat doet het landschap met u?____Genieten, rust en 

verankering blijken belangrijke elementen te zijn wanneer gevraagd wordt

naar wat het landschap met de grondeigenaren zelf doet.

Karel van de Loo: “Het geeft tevredenheid als het er netjes uit ziet. Het geeft 

rust. Het stoort me als het landschap verruigt. Zoals het Bossche Broek. Daar 

laten ze alles maar groeien en dat kost uiteindelijk een hoop geld. Vroeger 

hielden de boeren het daar netjes bij. Als de natuur zijn gang kan gaan dan 

kun je er zo niet meer in. Wat heb je er dan aan? Zo laten ze ook goede 

landbouwgrond onder water laten lopen, dat steekt. Het eten zou tien keer 

zo duur moeten worden. Onbegrijpelijk die natuurlobby daar in Den Haag.” 

Anita en Geert Savelkouls genieten er dagelijks van. “Van het landschap en 

van dieren als patrijzen, veel verschillende vogels, herten, konijnen. Het is  

een open landschap, het biedt een open blik op Berlicum. Het is een genoe-

gen om dat zo dicht bij huis te hebben.” Anita vervolgt: “Het is goed dat er 

binnen Gestel aandacht besteed wordt aan het landschap. Het is natuur die 

door boeren bijgehouden wordt. De agrarische sector beheert het landschap. 

Prima dat via deze kunstroute het landschap eens anders bekeken wordt.”

 

Toon Rademaker is iedere dag met het landschap bezig. “Ik ga vaak wandelen 

en geniet van de reiger, van hazen en konijnen. In de lente is de natuur het 

mooiste. De knotwilg die steeds verandert, is mooi om naar te kijken. Die 

knotwilgen geven zelf aan wanneer er iets moet gebeuren, dat er geknot moet 

worden. Ik zie ook wel eens gezichten in een stuk hout. Bepaalde takken 

neem ik mee naar huis om het ergens op te hangen. Je hoeft eigenlijk niet 

naar het buitenland om van het landschap te genieten. Elders is het mooi, 

maar hier in Gestel is ook veel te zien.”

“Vooral in het voorjaar, na een lange winter, is het mooi”, vertelt Jan Olijslagers. 

“Dan zie je alles weer groeien. Dan is het prachtig om buiten op het land bezig 

te zijn. Je begint met een lege akker en in september staat de maïs drie meter 

hoog en daarna kun je weer opnieuw beginnen. Dat is een cyclus die nooit 

eentonig is. Het wisselen van de seizoenen.” Hij is trots op zijn familiebezit: 

“Deze boerderij, 28 ha, is ontstaan door samenvoeging van het bezit van 

mijn vader en moeder bij hun huwelijk. Het heeft een hoge waarde voor ons. 

De traditie van het familiebezit komt nu wel in gevaar, er is geen opvolging.”  

Water heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het landschap bij de  

Bosschebaan. In 1995 werd Olijslagers door een oude buurman gewaar-

schuwd voor het opkomende water. Snel legde hij, tegen het advies van 

Rijkswaterstaat in, een dijk aan. Jan: “Vanuit onze slaapkamer zagen we 

alleen maar water. Volgens de berekeningen kan dat nu nog een keer per 

honderd jaar gebeuren.” 

Het is historische grond waar de familie Olijslagers woont. In de punt van 

een stukje grond dat Jan aan de Provincie verkocht, komt de Jufferschans. 

De jufferschans was een aarden verhoging op Gestels grondgebied, een 

onderdeel van de vestigingswerken van Den Bosch in 1629. Jan kijkt over 

het landschap en vertelt: “Toen lagen er mannen met rode pakken te loeren 

op de vijand”. In de nieuwe Jufferschans komt een kunstwerk, een soort 

openluchttheater, bedacht door kunstenaar Matthijs Bosman. Jan vindt het 

overigens wel mooi dat er met de billboardroute ELDERS iets in Gestel ge-

beurt. “Het is goed om mensen aan het denken te zetten.” <<

Ton van Rooy is gelegenheidsjournalist. In een grijs verleden was hij werkzaam 

als correspondent voor het Brabants Dagblad. Na zijn studie dramatherapie 

is Van Rooy manager in de zorg geworden. Als oprichter van het Schijndelse 

(kinder)theatergezelschap Bluf heeft hij invulling kunnen geven aan zijn passie 

voor theater. Hij laat dat graag samengaan met andere kunstvormen. 

‘Het is goed dat er binnen Gestel aandacht 

besteed wordt aan het land-schap. Het is 

natuur die door boeren bijgehouden wordt. 

De agrarische sector beheert het landschap. 

Prima dat via deze kunstroute het landschap 

eens anders bekeken wordt.’ Anita	Savelkouls
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Het leven is een mislukte goochel-
truc. Mensen hebben geen grip op 
hun leven. 
De film geboortegrond koppelt de 
herinnering aan de exotische 
geboortegrond aan de belevings-
wereld van een aantal middelbare 
school leerlingen.

Woon-zorgcentrum Nieuw Beekvliet in Sint-Michiels-

gestel huisvest een bijzondere groep bewoners 

uit de voormalige en huidige overzeese rijksge-

biedsdelen van Nederland (Surinaamse, Neder-

lands-Indische/Molukse en Antilliaanse bewoners).

In de film Geboortegrond staat de herinnering van 

een van hen aan de exotische geboortegrond cen-

traal. Zijn beleving en het gevoel van heimwee 

wordt gekoppeld aan de ideeën en opvattingen van 

een aantal leerlingen van het Beekvliet Gymnasium 

over hun directe leefomgeving en hun dromen van 

elders (zoals die van een 12-jarige leerling die “de 

eerste man op Mars wil zijn om daar een hotel te 

beginnen”).

Op poëtische wijze wordt zo het contrast tussen de 

lokale Brabantse omgeving en de wereld ‘elders’ 

uitgewerkt. 

De film Geboortegrond wordt vertoond op de 

ELDERS filmavond, vrijdag 25 juni. Eveneens 

straks te zien op : www.elderslandschap.nl

Participatieproject

	

Martin	&	Inge	Riebeek	Beeldend kunstenaars (www.martinriebeek.nl)

_Geboortegrond
1
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De participatieprojecten 

gaan over heimwee, asiel, 

souvenirs, vakantie, 

herinnering, ontheemding 

en geboortegrond. 

Begrippen die te maken 

hebben met reizen, ervaren 

van en verblijven in een 

ander landschap.
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Was vroeger een bedevaartstocht 
een ongelofelijke reisbelevenis, 
tegenwoordig worden afstand, tijd 
en plaats anders ervaren. Niet alleen 
is door de ontwikkeling van het 
toerisme het leefgebied uitgebreid, 
ook komen ‘nieuwkomers van elders’ 
de regio binnen.
De persoonlijke reisgeschiedenissen 
van Poolse seizoenarbeiders, bede-
vaartgangers en vluchtelingen spelen 
in Reistijd de hoofdrol. De verhalen 
krijgen vorm in drie installaties. 

Uw reisleidster is Monique Broekman: 

Met grote regelmaat reis ik af naar het Brabantse 

land onder de rook van ’s-Hertogenbosch. Als 

reiziger/toerist in dit landschap heb ik ontmoetingen 

met een Pool, een bedevaartganger en een man 

uit Siërra Leone. Ogenschijnlijk totaal verschillende 

werelden die één ding gemeenschappelijk hebben 

en dat is het landschap van Sint-Michielsgestel.

_Reistijd 1: Bedevaartgangers
Pastoor van Beurden uit  Den Dungen gaat regel-

matig op bedevaart. Hij vertelt mij het verhaal van 

de Heilige Bernadette die Maria zag verschijnen 

in Lourdes, hoe hij de mis heeft opgedragen daar. 

Hij laat de lichtprocessie zien die jaar in jaar uit 

iedere dag wordt gehouden. Met enige scepsis 

verhaalt hij over Elisabeth Sleutjes uit Berlicum 

die ook Maria zag verschijnen. Achter haar huis 

is een kapel gebouwd waar nog steeds – zelfs na 

haar dood in 2007 – gebeden wordt.

En dan de mevrouw die wel 25 keer naar Lourdes 

is geweest. In haar prachtig gelegen huis langs een 

dijk ben ik hartelijk ontvangen door deze dame op 

leeftijd en haar dochters. Onder genot van koffie 

met gebak laten ze me foto’s zien en vertellen 

zij me hun bijzondere en ontroerende Lourdes-

verhalen. 

_Reistijd 2: 
Poolse seizoenarbeiders
De werkende mens in het landschap is een terug-

kerend thema in de schilderkunst. Denk bijvoor-

beeld maar aan Vincent van Gogh. De mens één 

met de natuur. Krachtige eenvoudige mensen 

uit één stuk. Met dat beeld in mijn hoofd ging ik 

op zoek naar de Poolse seizoenarbeider in Sint-

Michielsgestel. Hoe is het om werk te moeten doen 

in den vreemde? Wie zijn ze? 

_De inspiratie
Martin en Inge Riebeek praatten met verschillende 

leerlingen en met bewoners van Nieuw Beekvliet. 

Uit deze gesprekken selecteerden zij uiteindelijk 

het materiaal dat enkele hoofdrolspelers van de 

film zouden gaan vormgeven. 

Alex Fernandes     

Werkte bij zijn vader in de matrassenfabriek in 

Suriname. Werd ziek, kwam in het ziekenhuis  

terecht en werd verliefd op zijn verpleegster. Altijd 

heimwee naar Suriname.

Behzad Aziz    

Herinnering van zijn vader aan Afghanistan: vader 

hield duiven waar Behzad altijd achteraan rende.

Joseph Mampe     

Wil in de toekomst een ruimteschip uitvinden en 

een hotel beginnen op Mars. Wil miljonair worden.

Participatieproject

	

Monique	Broekman	Beeldend kunstenaar (www.puckworks.nl)

_Reistijd2

Ogenschijnlijk totaal 

verschillende werelden die 

één ding gemeenschappelijk 

hebben en dat is het land-

schap van de gemeente 

Sint-Michielsgestel.

Met een Poolse tolk ben ik op bezoek geweest bij 

verschillende Poolse arbeiders. In een groot hu is 

waar vele mannen, werkzaam in de vleesverwer-

kingindustrie, gehuisvest zijn heb ik mijn vragen 

kunnen stellen en opnames gemaakt. 

Zij zijn meer aan het werk in Nederland dan thuis 

in Polen. Op boerderij de Vennenhof worden 

onder andere aardbeien en asperges geteeld. 

Daar worden we hartelijk ontvangen door de boer 

die me voorstelt aan een hippe, Engels spreende 

Pool. Hij zal een hoofdrol spelen in Reistijd 2.
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Ik sta hier en jij daar.
Jij bent anders.

We zijn in een landschap.
Naar buiten kijken,

Naar binnen kijken.
Ik ben naar buiten,

Jij bent naar binnen.
Begrijp je me?

Loop maar met me mee.
Zie je die boom?

We zijn een boom.
Zie je dat riet?

We zijn het riet.
Zie je die bloem?
We zijn de bloem.

Toen ik je zag wist ik niet 
hoe ik moest praten.

Ik wist niet wat jij zag. 
Weet jij wat ik zie?

We zijn op deze plek.
Op dezelfde plek.

Maar we zijn ergens anders,
In ons hoofd,

In ons gevoel.
Of is er een zelfde plek 

waar we kunnen zijn.

Ik kijk veel naar jou.
Jij kijkt niet veel naar mij.

Ik ben naar buiten,
Jij bent naar binnen.

We zijn een bloem.
Open en weer dicht.

We zijn een vogel,
Ik vind dat je dat goed doet.

Maar je ziet mij niet,
En ik jou wel.

Of komt het door de wereld
Dat ik niet zie dat jij mij ziet.

Zullen we een stukje lopen?
Loop maar mee.

Dit is een weg.
Dat is simpel.

Gewoon rechtdoor.
Grappig dat je naast me loopt.

Blijkbaar wil je dat wel.

Het instituut Kentalis in Sint-Michielsgestel is in-

ternationaal bekend. Kentalis is er voor jongeren 

en volwassenen die doof en/of blind zijn, soms 

in combinatie met een verstandelijke beperking. 

Een aantal van hen verblijft in woongroepen op 

een terrein dat grenst aan het Dommeldal. Het 

spreekt vanzelf dat zij natuur en landschap op een 

heel andere wijze ervaren dan horende of ziende 

personen.

Samen met leerlingen van het plaatselijke Elde 

College nemen een aantal jongeren van Kentalis 

deel aan drie workshops: schilderen, dansen en 

schrijven. Uitgangspunt voor deze workshops 

vormt de vraag hoe deze jongeren het landschap 

ervaren en omzetten in een creatieve uiting. En in 

hoeverre ‘schuurt’ het landschap dat we kunnen 

zien, met het innerlijke landschap dat door ieder 

van ons anders wordt beleefd? Hoe communicer-

en ‘gewone’ en gehandicapte jongeren over dat  

innerlijke landschap? 

 

Hoe het lokale landschap in deze verschillende 

belevingswerelden op een andere, verrassende 

wijze gedefinieerd kan worden, is te zien in deze 

film van Natasja d’Armagnac.

Jongeren van Kentalis en het Elde College zetten hun ervaring van het lokale 
landschap om in beeld, tekst en dans. Schuurt het ‘echte’ landschap dat we 
zien met het door ons beleefde, innerlijke landschap? En hoe communiceren 
jongeren hierover als ‘gewone’ taal niet altijd voor de hand ligt? 

_Reistijd 3: vluchtelingen
De reis van de vluchteling is een gedwongen reis 

en gaat gepaard met traumatische herinneringen. 

Via een vrijwilliger van vluchtelingenwerk in Sint 

Michielsgestel kom ik in contact met een jongeman 

uit Siërra Leone. Hoe anders kan het gaan met 

een mensenleven wanneer je op een andere plek 

in de wereld geboren wordt. Behalve de vreselijke 

geschiedenis van dat land, zie ik tijdens mijn reis 

op internet dat Siërra Leone een prachtige natuur 

heeft met geweldige stranden en groene wouden. 

Een land waar je nooit je jas aan hoeft te doen. 

De jongeman vertelt me over de kou die hij voelde 

aan zijn blote armen, toen hij in Nederland uit het 

vliegtuig stapte. Zoiets had hij nog nooit gevoeld. 

Het was alsof hij in brand stond.

Participatieproject 4
Beeldend kunstenaar	
Marc	Volger

Participatieproject

Regisseur/docent drama 

Natasja	d’Armagnac 

i.s.m.	Kirsti	Pol,	Mariet	Boek	en	Iwan	van	Hierden

_HOREN & ZIEN3

Een land waar 
je nooit je 
jas aan hoeft 
te doen. 

Waar	te	zien:

Reistijd 1: Horziksestraat 2a, (DD)

Reistijd 2: De Vennenhof, Brandsestraat 22 (DD)

Reistijd 3: RK kerk AH Sacrament, Driezeeg 38 (M)

De film Horen en Zien wordt vertoond op de 

ELDERS filmavond, vrijdag 25 juni. Eveneens 

straks te zien op : www.elderslandschap.nl
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‘Censuur’ 

‘Verdwaald’

Plaats stelt de landschapskaart 
centraal. Verstuurd vanuit binnen- en 
buitenland aan kennissen, vrienden 
en familie om een groet te sturen en 
een blik te gunnen op het landschap 
elders waarin men verblijft.
Marc Volger vroef inwoners van Sint-
Michielsgestel naar hun kaarten en hij 
inventariseerde de stand van zaken.

Het woord ansichtkaart is al even vreemd als prent-

briefkaart. Ansichtkaart dan maar: half Nederlands, 

half Duits. Kaarten die worden verstuurd vanuit 

elders. Soms zelfs al wanneer wij ons slechts 30 

km verderop bevinden. Het schrijven en ontvangen 

ervan hoort nog steeds bij de vakantiefolklore, on-

danks de opkomst van e-mail en i-phone. 

De ansichtkaart herbergt een schat aan informa-

tie: de kaart zegt iets over de plaats van verzen-

ding, over de relatie tussen de verzender en de 

Participatieproject 4
Beeldend kunstenaar	
Marc	Volger

Participatieproject

	

Marc	Volger	Beeldend kunstenaar (www.marcvolger.nl)

_PLAATS4

‘Een ansichtkaart: 

fel gekleurd met 

onnatuurlijk hemel-

blauw. En zo hoort het 

ook.’ 

ontvanger. Het weer ter plekke en de gemoeds-

toestand van de schrijver. Een bericht van elders, 

een teken van leven per post. 

De ansichtkaart vertegenwoordigt een eigenaardig 

soort fotografie. Manipulatie en verandering van 

de afgebeelde foto komt vaak voor en de kleuren 

zijn als…., tja, als een ansichtkaart: fel gekleurd 

met onnatuurlijk hemelblauw. En zo hoort het ook. 

De lange traditie van ansichtkaarten sturen aan 

elkaar is misschien aan het verdampen. Wellicht 

worden ze ingehaald door sms-jes en e-mails.

En toch…., wie is er niet blij met een kaart in de 

brievenbus? Vele belanden uiteindelijk in de prul-

lenbak, maar niet na een lang verblijf op bureau, 

op ijskast of als tijdelijke boekenlegger. Er blijven 

er nog vele over. Ansichtkaarten van elders.

Niet alleen het afge beelde landschap, maar ook de 

achterkant speelt een rol in Plaats. Het resultaat 

is te zien op grote fotostickers op de vloer in het 

gemeentehuis van Sint-Michielsgestel (Meander 1).
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Reizende Koffers presenteren de overige vijf par-

ticipatieprojecten. Deze mobiele minitentoonstel-

lingen herbergen onder meer video, beeld- en 

geluidsmateriaal, maar ook informatie over de deel -

nemende fotografen aan de billboardroute. Zo doen 

de kofferinstallaties verslag van alle verschillende 

ervaringen die verzameld zijn door de overige deel-

nemers aan ELDERS. De verhalen worden door de  

Reizende Koffers letterlijk over de gemeente verspreid. 

Maar de Reizende Koffers zijn meer! Het project 

wil ook reacties ontlokken en krijgt een ‘postbus-

functie’: iedereen wordt uitgenodigd in een van 

de koffers een reactie achter te laten. In beeld of 

in tekst – dat kan een foto zijn of een filmpje, een 

opmerking of een verhaal. Eens in de drie weken 

wordt de post verzameld en voor een groter  

publiek toegankelijk gemaakt via de ELDERS web-

site. 

_Bijzondere vormgeving
Allemaal koffers, ieder met een eigen verhaal, 

worden boven elkaar op een vloerplaat gemon-

teerd. Zo gaat Reizende Koffers eruit zien. In een 

van de koffers wordt op ooghoogte een LCD- 

scherm geplaatst. Er is dus werkelijk wat te beleven 

en te horen.

_Waar te zien? 
In alle woonkernen van de gemeente Sint- 

Michielsgestel zullen de Reizende Koffers opdui- 

ken. 

Zo geven de dorpshuizen De Kei en De Moerkoal, 

sociaal cultureel centrum De Blauwe Scholk,  

bibliotheek De Brenthof en de Wereldwinkel in 

Berlicum vanaf 18 juni tot eind juli onderdak aan 

een Reizende Koffer installatie. Voor een plek in 

de maand augustus zijn enkele bejaarden- en ver-

zorgingstehuizen benaderd.

Houdt voor de definitieve locaties en bijbehorende 

data de website in de gaten: www.elderslandschap.nl.

_Laat uw ideeën reizen! 
Deze koffer wordt eens in de 3 weken geleegd. 

Vervol gens worden uw ideeën, verhalen of aange-

leverde beeldmateriaal, indien u dat wilt, geplaatst 

op de website van ELDERS: 

www.elderslandschap.nl

                                           

_Reizende KoffersParticipatieproject

In het project Uit en Thuis met 
basisschoolleerlingen van diverse 
scholen uit Sint-Michielsgestel 
staat het begrip souvenir centraal.  
Souvenirs van ver, van elders, maar 
ook souvenirs van recht onder je 
neus, van dichtbij. 

Een souvenir kan een voorwerp zijn, een foto, maar 

ook een gedachte of tekst. Het zijn dierbare herin-

neringen aan andere plaatsen die je mee terug 

neemt en die een plek krijgen in je huis en je hart. 

Vakantieervaringen spelen hierbij een belangrijke 

rol. Waar komen die souvenirs vandaan en hoe 

‘gedragen’ ze zich in onze huizen?

Naast souvenirs van ‘ver weg’, is er ook aandacht 

voor ‘souvenirs van dichtbij’: vondsten langs de 

weg of in het veld. Met een plaatselijke natuurgids 

gaan de kinderen op pad om deze te verzamelen 

in het landschap rondom de school. 

Het totaal aan souvenirs van dichtij en ver weg  

wordt in kijkdozen  gepresenteerd in een speciaal 

hiervoor door architect Luuk Fennis ontworpen 

tijdelijk gebouwtje. Vlakbij de boerderij van de 

overleden beeldend kunstenaar Leon Adriaans 

in het Sterrebos (een van de locaties van de bill-

boardroute).

Participatieproject

	

Fieke	Barten	Beeldend kunstenaar

_UIT & THUIS

>>

5

6

Beeldend kunstenaar 
Ank	van	Engelen	i.s.m.	Werner	Evers

‘Het zijn dierbare herinneringen aan 
andere plaatsen die je mee terug 
neemt en die een plek krijgen in je 
huis en je hart.’

Reizende Koffers zijn installaties waar men allerlei informatie over het kunst-
project ELDERS kan zien en horen.
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Hoog, hoger, hoogst____De enkele keer dat op de landelijke 

radio melding wordt gemaakt van Sint-Michielsgestel, wordt deze plaatsnaam 

uitgesproken als betrof het de gezondheidstoestand van deze heilige. Zoals 

je ook wel eens aan iemand vraagt: ‘Hoe is het met je gestel(d)?’, waarmee 

je blijk geeft van belangstelling voor iemands lichamelijk functioneren. Dit 

misbegrijpen en bijgevolg verkeerd uitspreken, heeft alles te maken met het 

ontbreken van Gestels in het boven-Moerdijkse. Wij in Brabant zijn er daaren-

tegen mee gezegend. Zo was tot 1922 het stadsdeel Gestel in Eindhoven 

een aparte gemeente. Dorpen als Moergestel en Luyksgestel heetten oor-

spronkelijk allemaal tout court ‘Gestel’. Omdat dit verwarring opriep, besloot 

men er voorvoegsels aan toe te voegen. ‘Gestel van Luik’ werd Luyksgestel 

en ‘Gestel bij het moer(as)’ Moergestel, terwijl ons Gestel er de naam van 

de parochieheilige bij kreeg. Juist op hoge plaatsen wordt de aartsengel 

Michael vereerd, zoals op het eiland Mont Saint-Michel voor de Bretonse 

kust. Volgens etymologen – die de oorspronkelijke betekenis van woorden 

nagaan – komt ‘gestel’ van het Germaanse ‘gaistu’, wat staat voor ‘hoger 

gelegen zandtong’ en ‘lauha’ of ‘bosje’. ‘Gestels’ zijn derhalve begroeide 

zandruggen langs beekdalen.

Bergen te kust en te keur____Slaat de naam van ons dorp 

al op een verhoging, ook onder de veldnamen of ‘toponiemen’ binnen onze 

gemeentegrenzen wemelt het van de ‘bergen’. Zoals de Genenberg met 

daarop de gelijknamige korenmolen en de Schoonberg op de rechteroever 

van de Dommel die inderdaad een prachtig uitzicht over deze rivier biedt. 

Buurtschap Hogert spreekt voor zich. Dit is een al vroeg bewoonde berg/

hoge wal aan de rechteroever van de Dommel. Bij opgravingen in de jaren ’50 

kwamen resten van een Romeinse nederzetting naar boven. Met een hoogte 

van maar liefst 7,4 meter +NAP zat je hier hoog en droog.

Tot slot heb je landgoed de Ruwenberg, waar begin negentiende eeuw Cor-

neille Hipolithe Berail neerstreek, een kind van een Nederlandse moeder en 

Franse vader. Van zijn geboorteplaats Montpellier nam hij de kennis van de 

zijdeteelt mee. Hij wilde deze teelt ook in Brabant op poten zetten en liet eerst 

tientallen, later honderden en zelfs duizenden exemplaren van de witte moer-

beiboom overkomen, de voedselplant van de zijderups. Deze spint bij het ver-

poppen – om vlinder te worden – de zozeer begeerde zijde. Het was Berail niet 

zozeer om persoonlijk geldelijk gewin te doen, maar eerder om de plaatselijk 

bevolking, waaronder veel paupers, een zeker inkomen te verschaffen. Omdat 

de rupsen grote hoeveelheden moerbeiblad verorberen, wilde Berail dat de 

HOE GAAT HET
        MET JE GESTEL?

EEN	BEKNOPTE	LANDSCHAPSGESCHIEDENIS	VAN	SINT-MICHIELSGESTEL

mensen langs hun perceelsgrenzen in plaats van de gebruikelijke populieren, 

moerbeibomen plantten. Ze kregen van Berail 5 cent per pond blad en de helft 

voor het snoeisel. Wevers en andere ambachtslieden zouden zich thuis voor 

een deel van het jaar kunnen toeleggen op de zijdeteelt. Het leek allemaal heel 

mooi: boeren en ambachtslieden in de dorpen zouden tot een leuke bijverdien-

ste kunnen komen. Toch lukte het deze sociaal bevlogen man niet de Gestel- 

naren te overtuigen: ‘wat de boer niet kent, dat vreet ie niet’. De ingewortelde  

gewoonten waren te sterk. 

Dit weerhield de enthousiaste Berail niet om kweekdependances te stichten 

in de omringende dorpen Dinther, Schijndel en Sint-Oedenrode. Hij deed 

dit uit oogpunt van risico-spreiding, want het geplukte blad diende immers 

vers te zijn, anders vraten de rupsen het niet. In 1847 werd zijn maatschap-

pij uiteindelijk toch geliquideerd. Men had zich verkeken op het feit dat het 

opzetten van zijdeteelt een zaak is van de zeer lange adem.

 

Door	Thijs	Caspers
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Met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis is het jaar 1629 het meest bepa-

lende voor deze contreien. Stadhouder Frederik Hendrik, de ‘stedendwinger’, 

wist Den Bosch te veroveren op de Spanjaarden en zo beslag te leggen op 

(een deel van) de Zuidelijke Nederlanden. Dat ging niet zonder slag of stoot.

De stad gold als onneembaar dankzij de moerassige omgeving en ontleende 

er haar bijnaam de ‘Moerasdraak’ aan. Met de inzet van 24.000 soldaten en 

10.000 boeren werd rond de stad in drie weken tijd een linie aangelegd van 40 

km, met dijken, grachten en op regelmatige afstand forten en kampementen. 

De linie leidde het water van Dommel, Aa en Dieze om de stad heen, waardoor 

de moerassen niet langer met vers beekwater werden gevoed. Rosmolens 

maalden de omgeving verder droog. Tijdens het beleg verbleef Frederik 

Hendrik zelf op kasteel Maurick, terwijl hij zijn gasten (die kwamen genieten 

van het krijgstoneel) onderbracht op de kasteeltjes Oud en Nieuw Herlaer. 

In het veld niet meer als zodanig te herkennen, maar op de kaart rudimentair 

nog wel, is het achttiende-eeuwse sterrenbos van Haanwijk.  

Sterrebossen____In een sterrebos lopen vanuit een centraal punt 

straalsgewijs lanen die samen een ster vormen. Het zijn er meestal 6 of 8, 

maar in sommige gevallen slechts 4 (in dat geval slechts een bleek sterretje 

vormend). Sterrebossen kwamen op in de zeventiende eeuw als onderdeel van 

de Franse Formele Stijl. Deze tuin- of parkstijl  raakte in ons land pas ingeburgerd 

na de inval van de Fransen in 1672 en beleefde haar hoogtepunt in de eerste 

helft van de achttiende eeuw, de cultuurperiode van de Barok. 

Een sterrebos gaf niet alleen allure aan je buitenplaats, maar was tevens 

functioneel voor de jacht en de houtteelt. De drijvers jaagden het wild uit de 

tussenliggende bosvakken op naar de lanen. Daar vormden ze een makkelijk 

doelwit voor de jagers, die zich verzamelden op een heuveltje in het midden 

van de ster. In de vakken werd hakhout geteeld en de lanen werden cyclisch 

gekapt en opnieuw ingeplant. 

Overal in ons land verrezen sterrebossen, honderden in totaal. In de literatuur 

van die tijd werd het sterrebos met overgave bezongen. Veel sterrenbossen 

hebben hun oorspronkelijke lanenpatroon – hun ‘ster’ – verloren, maar hun 

naam behouden. In onze provincie liggen er nog slechts enkele. Als je oude 

kaarten bekijkt, schrik je ervan hoeveel er in de loop der tijd ‘voor de bijl’ 

zijn gegaan.

Een ode aan de knotwilg____In de ruime omgeving van Sint-

Michielsgestel, waartoe je ook Schijndel, Liempde en Sint-Oedenrode moet 

rekenen, wordt alleen al het aantal knotwilgen op 30.000 geschat. Voor deze 

en andersoortige ‘kleine landschapselementen’ is in 2007 een convenant 

gesloten tussen Brabants Landschap en de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuin-

bouw Organisatie) om ze duurzaam te onderhouden. Agrariërs en overige 

particulieren in het buitengebied krijgen er een geldelijke vergoeding voor. 

Dit convenant geldt voor 10 jaar en zal, naar het zich laat aanzien, worden 

verlengd. 

Een ode aan de knotwilg is hier op zijn plaats.

In ons malse landschap is een boom planten zo’n beetje het simpelste wat 

er is. De ‘makkelijkste’ boom is wel de wilg. Je steekt gewoon een tak in de 

grond en er groeit gegarandeerd een boom uit. Wil je er over 10, 20, 30 jaar 

een mooie knotwilg voor terug krijgen, dan vraagt dat wel enige begeleiding 

in de vorm van regelmatig snoeien en hakken. Naarmate een knotwilg ouder 

 

De witte moerbeiboom, een snelle groeier die ook in ons klimaat gedijt, had 

vele zegeningen kunnen brengen voor het Brabantse platteland: de takken 

leverden brandhout; het hout was geschikt als (scheeps)timmerhout; de 

vruchten waren uitstekend veevoer voor varkens, ganzen en kippen; het 

herfstblad leende zich als stalvoer voor runderen; de struik was ideaal voor 

aanplant in houtwallen en ging verstuiving van akkers tegen; de boom, die 

niet breed maar diep wortelt, mergelde aangrenzende delen van akkers en 

weiden niet uit. 

In het huidige Sint-Michielsgestel rest niets meer van de zijdeteelt die ons dorp 

al in een vroeg stadium roem en welvaart had kunnen brengen. Of toch wel? 

Wie weet er nog ergens een moerbeistruik of -heg te staan? In een achtertuin 

of op een braakliggend stuk land? Niet wegdoen! Meld zo’n interessante 

vondst meteen bij Brabants Landschap, ondergetekende is er tuk op.

Met reuzenstappen door de geschiedenis____Sint-

Michielsgestel en omgeving behoren sowieso tot de vroegst (permanent) be-

woonde en in cultuur gebrachte plekken van onze provincie. Al in de prehistorie 

vonden onze verre voorouders deze omgeving de moeite van het vestigen 

waard en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Vanaf de veertiende eeuw werd 

over het eeuwenoude cultuurlandschap een reeks van landgoederen gelegd, 

op harmonieuze wijze zich verzoenend met het bestaande. 

wordt, vraagt het fatsoeneren van zijn pruik steeds meer tijd. Tegenwoordig 

raak je het takhout aan de straatstenen niet meer kwijt, maar het materiële 

bestaan van onze voorouders was (tot vóór twee generaties) bijna ondenkbaar 

zonder de goede gaven van de knot. Er werden huizen van opgetrokken, 

tuinen mee omheind en brood op gebakken. Het graven, het binnenhalen van 

de oogst en het omkeren van hooi hadden niet gekund zonder – de stelen 

van! – schop, zeis en hooivork. Je zou zelfs niet kunnen zitten, want ‘stoel’ 

hangt niet toevallig samen met ‘steel’: ook stoelpoten waren van wilgentakken. 

Toen 40 jaar geleden de overbodig geworden knotwilgen in het landschap 

werden opgeruimd of door achterstallig onderhoud uit elkaar dreigden te 

scheuren, greep de bevolking spontaan in. Overal verrezen knotgroepen van 

bevlogen mannen en vrouwen die in hun vrije tijd in genoeglijk samenzijn 

energiek de handen uit de mouwen staken. Deze belangeloze en enthousiaste 

beweging betekende de geboorte van het vrijwillig landschapsbeheer, een 

van de peilers waarop de moderne natuurbescherming rust; zeker ook in 

Sint-Michielsgestel en omgeving.   

Vroeger nog véél fijnmaziger____Kleinschalige ontginning 

van het broek- en heidelandschap leidde in deze omgeving al in de late mid-

deleeuwen (1150-1500) tot een zogenaamde ‘streepjesverkaveling’. Hierbij 

werden de toch al kleine kavels ten behoeve van ontwatering door middel 

van slootjes en greppels steeds verder opgedeeld. Dit resulteerde in extreem 

smalle perceeltjes van ten hoogste 25 meter breed. De randen van die per-

ceeltjes werden beplant. Het moet een zéér intiem landschap zijn geweest. 

Hoewel de omgeving van Sint-Michielsgestel gespaard bleef van ruil-

verkaveling, trad vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw toch een 

aanzienlijke schaalvergroting op van het landschap. Dat valt je in ieder geval 

direct op wanneer je de huidige topografische kaart legt op die van 1900. 

Knotwilgenrijen, elzenhagen en houtwallen werden qua strekkende meters 

teruggebracht tot, zeg maar, één tiende. Ze waren niet langer nodig als 

veekering en als leverancier van geriefhout. Toch vinden we in onze omge ving 

nog fraaie relicten van de streepjesverkaveling, zoals bij de Wielse Kamp en 

het Spierkesbos. <<
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De Dommel____Tot slot kan een verhaal over het Gestelse landschap 

niet voorbijgaan aan de Dommel. De Gestelnaren en de inwoners van de 

overige dorpen aan de Dommel hebben altijd in een haat-liefdeverhouding 

tot deze rivier geleefd. 

Enerzijds leverde zij schoon drink- en waswater en bovendien vis, om nog 

maar te zwijgen van de heerlijke inheemse rivierkreeftjes. Van Den Bosch 

stroomopwaarts tot Boxtel was de rivier bevaarbaar voor kleine bootjes, 

verder kon je niet over het water. Anderzijds zorgde de Dommel voor veel 

wateroverlast, dat was al vroeg in de negentiende eeuw zo. Door ontginning 

van woeste grond en begreppeling van cultuurgrond werd het hemelwater 

versneld afgevoerd, waardoor de beemden aan de Dommel regelmatig blank 

stonden. Vanaf 1850 nam de wateroverlast toe door de aanleg van vloeiweiden 

in de Belgische Kempen, waar de Dommel ontspringt. 

Al in 1863 werd Waterschap de Dommel opgericht om deze beek te be-

teugelen. Dit kwam neer op onder meer het afsnijden van bochten. Voor het 

oost-westverkeer bestonden bruggen, alleen al Gemonde telde er drie, alle 

zogenaamde ‘hooibruggen’. De oudste, waarvan al melding wordt gemaakt 

in 1339, lag aan de ‘Waaistap’ (doorwaadbare plaats – toch zeker voor kar 

en paard). De tweede lag iets verder op (en werd afgebroken bij beeknor-

malisatie in 1970). Beide hooibruggen waren speciaal aangelegd voor het 

_VRIJDAG	3	SEPTEMBER_ 
Studiedag over fotografie en landschap i.s.m. 

met het bkkc in Tilburg. Lezingen van o.a. 

Nils van Beek (SKOR), Levi van Veluw, Paul 

Bogaers, LJAD Creyghton, Gerco de Ruijter 

o.l.v. Flip Bool (Senior Collecties & Onderzoek 

Nederlands Fotomuseum Rotterdam en lector 

AKV/St.Joost Breda).

Bustoer langs ELDERS billboardroute en lezing 

over dit project.

Voor meer info over deze dag: 

zie vanaf 25 juni www.elderslandschap.nl of 

www.bkkc.nl 

Locatie: ochtend bkkc Tilburg, Spoorlaan 21

middag gemeentehuis Sint-Michielsgestel

_VRIJDAG	3	SEPTEMBER_	
Finissage ELDERS

Uitreiking eerste exemplaar van de publicatie 

ELDERS. Met o.m. geluidssculptuur van Jack 

van de Ven over landschapsbeleving.

 

Locatie: gemeentehuis Sint-Michielsgestel 

(Meanderplein 1) 

Aanvang: 16.00 u

Zie voor meer informatie over de aktiviteiten, 

fietskaarten en fietsverhuur:

www.elderslandschap.nl

_VRIJDAG	18	JUNI_
Opening ELDERS edoor Ben Leenen, 

wethouder Cultuur

Locatie: gemeentehuis Sint-Michielsgestel 

(Meanderplein 1) 

Aanvang: 16.00 u

Dresscode: ‘With a touch of landscape’

_VRIJDAG	25	JUNI_
Filmavond met ELDERS films ‘Horen en Zien’ 

en ‘Geboortegrond’ en enkele korte films uit 

de collectie ‘Filmschatten’ van Schatten van 

Brabant.  

Locatie: manege De Aula 

(Gemondseweg 4/8, Sint-Michielsgestel) 

Aanvang: 20.00 u

Toegang: gratis, graag aanmelden via 

info@elderslandschap.nl 

_ZONDAG	18	JULI_
Fietstocht vanuit Sint-Michielsgestel langs 

billboardroute, incl. tussenstop en verfrissing 

bij theehuis ’t Haantje.

Verzamelpunt: Petrus Dondersplein 

(bij de toren)

Aanvang: 13.00 u (duur tocht ca 4 uur)

Deelname: gratis, graag aanmelden via 

info@elderslandschap.nl 

_ZATERDAG	7	AUGUSTUS_ 
Fietstocht vanuit ’s-Hertogenbosch langs 

billboardroute, incl. tussenstop bij ‘Even Fruit 

Halen’ in Den Dungen.

Verzamelpunt: hoek Parade-Lange Putstraat 

(bisschoppelijk paleis, Parade 11)

Aanvang: 13.00 u (duur tocht ca 4 uur)

Deelname: gratis, graag aanmelden via 

info@elderslandschap.nl 

_Activiteiten 
                 AGENDA 

overzetten van hooi met boerenkarren. De derde brug kwam in de jaren ’90 

gereed voor het recreatieve verkeer. 

Door gerichte aankopen van Dommelbeemden komt Brabants Landschap 

tot steeds grotere aaneengesloten stukken Dommeldal en dat biedt perspec-

tieven voor een effectiever beheer. Zo stonden we wat de visfauna betreft 

lange tijd machteloos tegenover de verstuwing van de Dommel. Dit riviertje 

is door stuwen opgedeeld in een aantal compartimenten waar de vissen als 

het ware geen kant uit kunnen. Hieraan is een einde gekomen na de aanleg 

van een circa 1 kilometer lange vistrap over ons landgoed Zegenwerp. Hul-

de hiervoor aan Waterschap de Dommel! De barrièrewerking van de stuw is 

opgeheven en stroomminnende vissen als kopvoorn en rivierprik kunnen hun 

trektochten weer ondernemen. Dit geeft de natuurminnende burger moed.<< 

Thijs Caspers is als schrijver/redacteur verbonden aan Brabants Landschap, waar 

hij het kwartaalschrift en overige publicaties verzorgd. Naast ‘natuurlijke’ zaken 

wordt in dit tijdschrift ook veel aandacht besteed aan cultuur(historie), aan het 

zichtbaar maken van de hand van de mens in het landschap. 

Iedereen van harte welkom!
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De wandeling is zowel fysieke actie als verhalend gegeven, zowel een daad 

als een metafoor met verstrekkende gevolgen voor de dialoog tussen de 

mens en zijn cultuur en de stad, het landschap, de natuur en de tuin om 

hem heen. “De cartografie van Europa is ontstaan uit de mogelijkheden, de 

waargenomen horizonten van mensenvoeten”, schreef George Steiner in 

zijn essay De idee Europa (2004). “Dit gegeven is bepalend voor de relatie 

die van meet af aan tussen de Europese bevolking en haar landschap heeft 

bestaan. Metaforisch maar ook feitelijk gesproken is dat landschap gevormd, 

vermenselijkt door handen en voeten”, zo vervolgt hij. 

Op pelgrimage, tijdens een volksverhuizing, op een zwerftocht, als noodzaak 

of als ontspanning, telkens weer hebben mensen bossen, velden, heuvels 

en bergen verkend, gezien en ervaren. In lente en winter, beelden en erva-

ringen opgeslagen in geheugen, achter ogen en in het hart. Als dagmars, als 

langdurige veldtocht, als wandeling alleen of als onderdeel van een groep, 

telkens heeft de reis naar elders het belang van plek en plaats bepaald en 

onze ontheemding of ons thuisvoelen tot stand gebracht. 

Twee metaforen uit de zeventiende eeuw____Een 

wandeling kan beginnen in de tuin. Schrijver en diplomaat Constantijn  

Huygens combineert in zijn boek Hofwijck (1653) fysieke ontspanning met 

een verfrissing van zijn ziel. Terwijl hij wandelt onder de bomen van zijn 

eigen tuin, overdenkt hij de loop van de hemellichamen, het klimaat, de 

zee, de aarde en haar metalen, planten en dieren en ‘last but not least’, de 

mens in het algemeen en de functies van zijn lichaam in het bijzonder. Huy-

gens levende lichaam verplaatst zich niet alleen, al wandelend, maar brengt  

Door Erik A. de Jong

hem door deze activiteit in contact met de mentale aspecten van denken, 

beschouwen en herinneren. Tijdens de wandeling wordt ook zijn fysieke en 

morele bewustzijn gevoed. 

Al waarnemend, ontdekt en realiseert de wandeling tuin en landschap als 

plek en plaats. Tegelijkertijd brengt de wandeling de herinnering voort aan 

tuin en landschap. Hij zorgt ervoor dat we ons natuur en landschap als iets 

onmisbaars herinneren, als een belangrijk onderdeel van onszelf gaan be-

schouwen. Als iets dat zuiver en goed is, dragen natuur en landschap door 

de wandeling bij aan ons geluksgevoel en daarmee aan onze identiteit. Deze 

functie had de wandeling niet alleen in de zeventiende eeuw, maar heeft hij 

ook nu nog. Al zijn we ons er vaak niet bewust van. 

De wandeling kan ook plaatsvinden in het ruime landschap. In 1685 schrijft de 

Haarlemmer Jan van Westerhoven in zijn boek Den Schepper Verheerlijckt over 

wandelingen die hij ondernam in de streek rond Haarlem. Zijn boek heeft de 

vorm van een gesprek tussen de twee Haarlemmers Paulus Verus en Petrus 

Novus, en Johannes Rotgans uit Amsterdam. Westerhovens boek behandelt 

alles dat men op een dergelijke wandeling kan tegenkomen. Duinen, planten, 

bomen, dieren en bijzondere plekken worden geobserveerd en bestudeerd. 

De Amsterdammer Rotgans is teleurgesteld in het Haarlems landschap. Hij 

geeft de voorkeur aan amoureus avontuur, het eten van vis, lachen en muziek 

maken. Sociale bezigheden die nog geen enkele kracht verloren hebben als 

we kijken naar toeristische praktijken in onze wereld. 

Coenraad Deckers grote gravure in Westerhovens boek toont ons de drie 

mannen na de wandeling op de top van de duinen, met het weidse land-

schap aan hun voeten. Een vierde zit te tekenen: het aanwezige landschap 

is tegelijkertijd de aanleiding voor verbeelding. 

Het silhouet van Haarlem rijst centraal op, met Amsterdam verder weg aan 

de horizon. Het landschap is een groots platform, een theater. De gravure 

maakt iets bijzonders duidelijk: namelijk de omkering die degenen die in de 

stad leven op dat moment ondergaan. Want de stad vanwaar zij wandelen, 

is slechts één van de elementen in het grotere landschap: het landschap 

draagt de stad, in plaats van de stad die het landschap als ondergeschikt 

aan zichzelf beschouwt. Dit leidt Rotgans, vanaf de duintop, tot het inzicht 

dat hij nu op een andere wijze naar de wereld kan kijken. Het is Verus die 

hem uitlegt dat de meeste mensen kijken met hun ogen open, maar dat ze 

met hun gedachten elders zijn. Met andere woorden: dat zij weliswaar de 

dingen en hun verschijningsvorm zien, maar niet zoeken naar hun betekenis. 

Coenraad Decker, Gezicht op Haarlem, ets in Jan 

van Westerhoven jr, Den Schepper verheerlijckt in den 

Schepselen (..), Haarlem, Jan Gerrit Geldrop, 1685

Casper	David	Friedrich (1774-1840), Der Wanderer über dem Nebelmeer, 

1817/1818, collectie Hamburger Kunsthalle 

ZIJN WIJ
EEN VERUS 
OF EEN
ROTGANS?

Wandelen	is	een	actieve	dialoog	tussen	

stilstaan	en	bewegen.	De	opeenvolging	van	

tijd	doet	ons	ruimten	achter	ons	laten,	

grenzen	overschrijden	en	nieuwe	horizonten	

betreden.	Moderne	theorieën	over	toerisme	

en	reizen	zien	wandelen	als	een	ritueel:	

de	routine	van	het	alledaagse	wordt	

veranderd	in	een	ongebruikelijke	ervaring,	

bepaald	door	specifiek	tijdelijke	en	

ruimtelijke	voorwaarden.	Maar	de	kracht	

van	de	wandeling	kan	ook	liggen	in	het	

dagelijkse	‘ommetje’,	mits	onze	moderne	

stedenbouwkundige	omgeving	dat	toelaat.

De essentie van de landschapswandeling is volgens Verus om het karakter 

en de natuur der dingen te observeren en hun doel en reden van bestaan 

te leren begrijpen. 

Als het lichaam loopt en dan weer stilstaat, komt de geest in beweging. 

Dit was een van de essenties van de nieuwe natuurwetenschap in de zeven-

tiende eeuw, die zich vaak verbond met een beroemde uitspraak van de 

Romeinse dichter Vergilius: aarde en hemels uitspansel verschaffen de voor-

waarde om de ‘oorzaak der dingen te leren kennen’ (boek II van de Georgica). 

Dat immers brengt het meest wezenlijke geluk. 

We vinden deze spreuk daarom ook boven de ingang van de Temple de la 

Philosophie in het landschapspark van Ermenonville (Frankrijk, bij Senlis). 

Hier bracht de achttiende eeuwse Franse filosoof Jean Jacques Rouseau 

tijdens zijn vele wandelingen deze natuurfilo sofie in praktijk. Zijn ‘rêveries 

d’un promeneur solitaire’ (‘dagdromen van een eenzame wandelaar’) verwi-

jzen dan ook niet naar de droom zoals die in onze slaap verschijnt, maar de 

rêverie staat hier voor een intense  ervaring tijdens het wandelen door het 

landschap die ons bewust maakt van plek en plaats. 

De dialoog tussen Verus, Novus en Rotgans en het landschap waarin ze 

wandelen betreft eveneens zo’n belevenis. Ook hun gesprek is van betekenis 

als onderdeel van het ritueel van de wandeling, waarvoor een stedelijk pers-

pectief wordt ingeruild voor een landschappelijk. Hun ervaring lijkt nog altijd 

modern te zijn in de dilemma’s die een wandeling stelt: hoe willen wij ons 

tot het landschap te verhouden en vooral: hoe beschouwen, ervaren en 

begrijpen wij het landschap?

Zijn wij een Verus of een Rotgans? <<   

Erik A. de Jong is Artishoogleraar voor Cultuur, Landschap en Natuur aan de 

Universiteit van Amsterdam en doceert Geschiedenis en Theorie, Vakgroep 

Landschapsarchitectuur, Wageningen Universiteit. Dit jaar verscheen zijn nieuwste 

boek Die Seeuferweg in Zürich, eine Spazierlandschaft der Moderne aus 1963 (met 

Brigitt Sigel, 2010).

Door	Erik	A.	de	JongDE	WANDELING
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Als je met Michel van de Langenberg praat over de natuur in Gestel, dan 

zie je hem veranderen. Hij wordt weer het jongetje dat vroeger uren bij een 

waterloop zat, met kikkervisjes in de weer: “Als kind was ik al helemaal weg 

van de natuur. Dat was een tijd lang niet meer het geval, maar het komt later 

weer helemaal terug. De bewondering en verwondering blijft.” 

Van de Langenberg is als IVN gids gespecialiseerd in natuur- en milieu-

educatie, bestuurslid van Natuurgroep Gestel en initiatiefnemer van Jeugd 

Natuurgroep Gestel. Het is een actieve club met 180 leden en 10 IVN gid-

sen. Natuurgroep Gestel werkt mee aan het participatieproject Uit en Thuis, 

onderdeel van het kunstproject ELDERS.

Zegenwerp: idylle ____“…. je treft er idylle en frictie dicht naast 

elkaar”. Dit is te lezen in een folder over het kunstproject ELDERS. Wat 

ervaart Van de Langenberg als idylle en frictie hier in de omgeving van Sint-

Michielsgestel?

Van de Langenberg laat zich graag betoveren door de natuur. De bewondering 

en verwondering die hij als kind al had, probeert hij nu aan anderen door te 

geven. Van de Langenberg: “Natuuropvoeding is belangrijk, dat wil ik kinderen 

graag meegeven. Onderzoek heeft bewezen dat het zo ook werkt. Je zaait 

iets en op den duur komt het uit. De natuur doet dat zelf. Er gaat een wereld 

voor je open. Er is niks zo trouw en eerlijk als de natuur.”

‘DIE BEWONDERING EN 
        VERWONDERING 
kOMT LATER WEER TERUG’ Door	Ton	van	Rooy

Het landgoed Zegenwerp met zijn bijzondere bomen roept idyllische gevoe-

lens op bij Van de Langenberg. De bomen, waaronder de Sequoiadendron 

giganteum, zijn rond 1850 gepland door mevrouw Van Landschot, dendro-

loge (boomkundige) en de toenmalige eigenaresse van het park. Een park 

in Engelse Landschapsstijl met exotische bomen was in die tijd overigens 

een statussymbool voor landeigenaren.

Van de Langenberg: “Als ik daar naar toe ga, hangend op het stuur van mijn 

fiets, en er komt dan zo’n prachtig blauw ijsvogeltje voorbij, tja dan kan mijn 

dag niet meer kapot.”

NATUURGROEP GESTEL

De Dommel: blijvende frictie____Welke fricties ziet Michel 

van de Langenberg in het landschap rondom Gestel? “De grootste frictie 

is hoe er vroeger met de Dommel is omgegaan. Het ‘normaliseren’ zoals 

dat toen genoemd werd. De meanders zijn er uitgehaald; dat is geen 

frictie, maar een verkrachting.  Het streven nu is om zoveel mogelijk de 

bochten weer terug te brengen. Dat kan gelukkig op sommige plaatsen, 

zoals in het park Ruwenberg. We kunnen ook de oevers minder stijl maken, 

dan krijgt het riet meer kans. Maar een flink gedeelte van het voormalige  

Dommeltraject is nu bebouwd, een soort blijvende frictie.”  

Verborgen in de bodem van de steeds schoner wordende Dommel zit overi-

gens nog een flinke ‘frictie’: “Die is zo vervuild met zware metalen, daar 

durven ze nog niet naar te wijzen.”

Jeugd Natuurgroep Gestel____Je hoeft niet naar Zuid-Afri-

ka te gaan, in drie minuten ben je bij de Dommel”, zo pleit Van de Langen-

berg voor de rijke natuur van Gestel en omgeving. Na een aantal pogingen 

is het hem gelukt om samen met Stefanie Muskens een Jeugd Natuurgroep 

Gestel te starten.

Van de Lagenberg vertelt: “Het wordt een groot succes, dat weet ik zeker. In 

april zijn we met de paashaas van start gegaan. Er zijn toen meteen 8 kinderen 

lid geworden.” In mei heeft de groep een opruimactie voor zwerfvuil in het 

bosje Beekvliet georganiseerd. Van de Langenberg stelde de kinderen de 

vraag: Wat doe je het liefst? Vuil oprapen of vuil maken? “We willen kinderen 

bewust maken hoe lang dat vuil soms blijft liggen. Het duurt 40 jaar voor 

een blikje is vergaan!”

De Natuurgroep organiseert bovendien jaarlijks een educatief project voor alle 

basisscholen van de gemeente Sint-Michielsgestel (2500 kinderen). Liefde 

voor de natuur bijbrengen is het motto van de Natuurgroep en dat begint bij 

de jeugd. Daarom is Van de Langenberg blij met de nieuwe jeugdafdeling.<< 

Ton van Rooy is gelegenheidsjournalist. In een grijs verleden was hij werkzaam 

als correspondent voor het Brabants Dagblad. Na zijn studie dramatherapie is Van 

Rooy manager in de zorg geworden. Als oprichter van het Schijndelse (kinder)

theatergezelschap Bluf heeft hij invulling kunnen geven aan zijn passie voor theater. 

Hij laat dat graag samengaan met andere kunstvormen.

Meer info over Natuurgroep Gestel: www.natuurgroepgestel.nl
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A N T W O O R D K A A R T L I D M A A T S C H A P B R A B A N T S L A N D S C H A P

Steun natuur 
     dichtbij huis!

Ik steun Brabants 

Landschap en betaal een 

jaarlijkse bijdrage van  

(voor het hele gezin)

en gebruik daarvoor de

acceptgirokaart die wordt

toegezonden.

Ik ontvang het schitterende

handboek, 4 keer per

jaar een natuurtijdschrift 

met excursieprogramma's

en gratis toegang tot het

Natuurmuseum Brabant.

€ 15,-

Naam en voorletters

Adres

Postcode / woonplaats

Handtekening

Ik knip deze bon uit en stuur hem in een ongefrankeerde envelop 
naar: Brabants Landschap, Antwoordnummer 13005, 5060 VE  Haaren.

Ondergetekende, dhr./Mw.:

Colofon
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Vragen of reageren? Mail naar info@elderslandschap.nl.

ELDERS wordt mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds 

voor plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn 

platteland.

Schatten van Brabant is een initiatief 

van de provincie Noord-Brabant i.s.m. 

diverse partners over de betekenis 

van het verleden voor nu.’

Vitaal, mooi en schoon Brabants plat-

teland POP.413.36727 en ‘ELDERS’ maakt 

onderdeel uit van de herinrichting van het 

platteland, ook wel reconstructie genoemd. 

Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurge-

bieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, 

blijven dorpen leefbaar en kan landbouw 

zich ontwikkelen op duurzame locaties. 

Samen dragen alle projecten bij aan een 

vitaal, mooi en schoon platteland voor alle 

inwoners en recreanten. Aan de uitvoering 

werken overheden, maatschappelijke organi-

saties en particulieren, onder de regie van 

provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn 

zij verenigd in de reconstructiecommissie 

Maashorst en Meijerij| gebiedscommissie 

Maashorst en Meierij.
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