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Na al die jaren staat de villa nog altijd leeg. Binnen hangt een 

kille, muffe geur. In de vestiairekast bij de trap hangen ouderwetse 

jassen. Bij het raam staat een oude zetel, op de vensterbank 

eeuwig bloeiende rozen. Foto’s tegen de muur kijken me zwijgend 

en streng aan. Ben ik hier welkom?

Waarom zijn de bedden boven al jaren onbeslapen? Welke vloek 

rust op dit schattige villaatje? Jozef op de schoorsteen weet het 

ongetwijfeld wel, maar hij geeft het geheim niet zonder meer prijs.

Henk van Rensbergen (Brussel, 1968) is piloot, gezagvoerder van 

een Boeing 767.  Terwijl zijn collega’s ergens aan een zwembad 

uitrusten, trekt hij op expeditie. Vandaag is hij wereldwijd bekend 

als fotograaf en ‘urban explorer’.

In verre steden zoekt hij naar verlaten ziekenhuizen, overgroeide 

industriële complexen, of door insijpelend water verteerde 

stadspaleizen: de ruïnes van de moderne wereld. Daar neemt hij 

foto’s, in het verval zoekt hij schoonheid.

Voor zijn tweede boek bleef hij niet enkel in België, maar reisde hij 

ook naar New Jersey en Detroit, Noord-Frankrijk en het voormalige 

Oost-Duitsland
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After all these years the house has remained empty. Inside is a 

damp, musty smell. Old-fashioned jackets hang in the wardrobe 

next to the staircase. By the window is an old armchair, on the 

window ledge eternally flowering roses. Photos on the wall stare 

at me sternly and silently. Am I welcome here? 

Why have the beds upstairs remained unslept in for years? 

What curse lies on this well-shaded little villa? Joseph on the 

mantelpiece no doubt knows, but is not about to reveal the secret.

Henk van Rensbergen (Brussels, 1968) is an airline pilot, 

Captain on a Boeing 767. While his colleagues are relaxing 

at the pool, he sets out on his expeditions. Today he is 

known across the world as a photographer and urban explorer. 

In distant cities he seeks out vacated hospitals, overgrown 

industrial complexes and city mansions devoured by water 

seepage: the ruins of the modern world. There he takes his 

photos, looking for beauty in decay.

For his second book he also travelled outside Belgium, 

to New Jersey and Detroit, northern France and former 

East Germany.


