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Staalfabriek, Clabecq (B)

Schommelende staalprijzen bepalen het ritme 

waarop de gebouwen worden ontmanteld. 

Het lijkt onbegonnen werk om dit reusachtige 

monster van staal en klinknagels af te breken. 

Toch is er bij ieder bezoek weer een stuk 

verdwenen en wordt de roestige stad stilaan 

een kale, onvruchtbare vlakte.

Henk van Rensbergen (Brussel, 1968) is piloot, 
Gezagvoerder op de Boeing 767. Terwijl zijn 
collega’s aan het zwembad uitrusten, trekt hij op 
expeditie. 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. 
Hij publiceert het verslag van zijn tochten op 
het internet, waar zijn site is uitgegroeid tot een 
cult-hit.
De Standaard, 2006

TEn GELEIDE

Vandaag is Henk van Rensbergen wereldwijd bekend 

als fotograaf en ‘urban explorer’. Deze urban explorers of 

stedelijke ontdekkingsreizigers zoeken de duistere kant 

van de stad op. Ze wringen zich in rioleringen, tunnels, 

lege torens, afgesloten huizenblokken, afgedankte 

fabriekssites, verlaten gekkenhuizen.

Dat zijn niet zomaar de vergeten en over het hoofd 

geziene plekken in de stad, achteropgebleven terwijl de 

rest moderniseerde, maar meestal ook verboden plekken. 

Ze zijn dichtgemetseld of met hekken en kettingen 

verzegeld. Soms bewaken conciërges met honden de 

toegang. 

Ooit waren dit glorieuze gebouwen. Om heel 

verschillende redenen haalde de tijd ze in en werden 

ze overbodig. De foto’s vormen een indrukwekkende 

catalogus van een verweerd en afgetakeld verleden. 

Het gaat soms om enorme complexen waarin tientallen 

jaren is gewerkt en gewoond, waarin generaties hun 

zieken of gekken verzorgden. Maar evengoed gaat het 

over het vervallen boerderijtje waar de sporen van een 

hard en eenvoudig leven nog zichtbaar zijn.

Deze abandoned places zijn door iedereen vergeten, 

ook al staan ze soms in het midden van de stad. 

Tot ze worden afgebroken en misschien nog een 

laatste keer in het nieuws komen. De prachtige foto’s 

gecombineerd met korte verhalen brengen die ruimtes 

waar iemand de deur achter zich heeft dichtgetrokken en 

waar sindsdien niemand meer is geweest, weer tot leven.

Magisch!

‘Ik kan in zo’n verlaten fabrieksgebouw neerzitten 
en luisteren naar de stilte. Ik probeer mij dan 
voor te stellen hoe het moet zijn geweest, 
toen die fabriek nog in bedrijf was.’

Henk van Rensbergen speurt in de wereld 
naar verlaten gebouwen, waar hij de prachtigste 
stillevens maakt ... Het Nieuwsblad, april 2007

‘Enkele jaren geleden 
was deze plek nog het toneel van 

een zwaar sociaal conflict.
Toen het stof neerdaalde bleef er

 eensoort spookstad over.’ 



Adam’s Theater, New York (USA)

Het ijzer van de brandtrap verpulvert onder onze voeten. Ik ga

voor, want ik weeg het minst. De deuren op de eerste en tweede

verdieping zijn dicht. Van de trap naar de derde verdieping breken

twee treden af en vallen kletterend naar beneden. Ik klamp me

vast aan de reling en vraag me af wat ik aan het doen ben.

Langzaam gaat de deur open. Een koele, muffe lucht komt me tegemoet. Naarmate mijn ogen wennen aan de 
duisternis, tekenen zich de contouren af van het gigantische theater ...



Electriciteitscentrale, Philadelphia (USA)

Binnen lijkt het wel de filmset van ‘Modern Times’: een web 

van buizen, loopbruggen en trappen met beneden monsterlijke 

machines, die te groot lijken om door mensenhanden gemaakt 

te kunnen zijn. Hoog aan de zijwand hangt een klok, en boven die 

klok zitten de ramen van de controlekamer. Van hieruit werd 

met duizenden knoppen en metertjes de power plant gestuurd … 

en uiteindelijk stilgelegd.

‘We lopen langs de transportband 
omhoog, tot op het dak van de fabriek.’ 

New Jersey Eastern State 

Penitentiary (USA)

Huis van ‘Slick Willie’ Sutton 

en ‘Scarface’ Al Capone. 

Deze gevangenis moest de 

criminelen inspireren tot 

‘penitence’, echte spijt. Zo 

niet was er nog altijd Cellblock 

Fifteen, Death Row.



Vragen en informatie: 

E-mail > henk.vanrensbergen@telenet.be

www.abandoned-places.com/salvator

M > 0495 / 26 30 27

De tentoonstelling toont recent werk van urban 

explorations in Detroit, New Jersey, België en 

voormalig Oost-Duitsland.

Het boek ‘Abandoned places 2’ verschijnt bij 

Lannoo op 9 september en is ook verkrijgbaar op 

de tentoonstelling.

Informatie sponsors / afspraak groepen

Alec Nierinck - Life is Art: M > 0487 / 10 32 57

Francine Delava: M > 0474 / 06 31 98

Locatie tentoonstelling

Salvator-huis

Ambtmanstraat 3-5

2000 Antwerpen

Over Het Salvator-huis

Het Salvator-huis wordt het eerst omschreven 

in 1529 als zijnde ‘een huysinge metten poerte, 

plaetse, stalle, hoven, borneputte en gange’.

Vijf eeuwen later wordt dit sprookjesachtige 

herenhuis, in lichtjes vervallen toestand, 

grondig gerestaureerd.

Een bezoek aan de tentoonstelling is ook de 

laatste kans om dit historisch gebouw te zien 

voor de werken beginnen...

Data, openingsuren en 

praktische info

www.abandoned-places.com/salvator

Vormgeving boek en brochure

Paul van der Groen, Antwerpen

www.pcvdg.com / info@pcvdg.com

Villa Sainte Marie (B)

(Coverserie) In de vestiairekast bij de trap hangen ouderwetse jassen. De keuken is in de 

kelder. Er staat een stoof, het bestek en de borden zijn opgeborgen in een kast. 

In de woonkamer staan de plastic bloemen op tafel, in een vaas op een borduurseltje [...] 

Foto’s tegen de muur kijken me zwijgend en streng aan. Boven staan de bedden er 

opgemaakt bij. Ben ik hier welkom?


