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Secrets of Neglected Places



“Door mijn studie voor Interieur Designer ben ik in 2009 in aanraking gekomen met 
fotografie en kocht al snel mijn eerste Nikon spiegelreflex camera. Zo begon het bij het 
fotograferen van landschappen; De ondergaande zon en prachtige winterlandschappen. 
Na een tijdje wekte oude gebouwen mijn interesse. Het betreden van verboden terrein 
en de geschiedenis van de gebouwen, alles waar ik als kleine jongen al in geïnteresseerd 
was. Daar waar ik toen de schoonheid van het verval nog niet kon waarderen leg ik het 
nu door middel van fotografie vast. Een verlaten boerderij waar het meubilair nog van 
aanwezig is of een gesloten fabriek waar de tijd stil heeft gestaan maar de omgeving 
gewoon door gaat. Afbrokkelende plafonds of de klimop dat door iedere kier naar binnen 
groeit. Het vastleggen van deze vergeten plekken, soms net een sprookje. Ik wilde hier 
meer mee gaan doen. Ik wilde de mensen laten zien wat er naast de hedendaagse, 
moderne architectuur, nog verder is. De achtergelaten en vergeten gebouwen waar 
niemand meer naar om keek. De adrenaline van het bezoeken van deze locaties die 
nooit zonder gevaar zullen zijn en het tonen van prachtige beelden waar niemand naar 
om heeft gekeken, zorgen ervoor dat ik juist deze verscholen plekken een mooi gezicht 
wil geven.

In 2014 ben ik begonnen met mijn eerste foto expositie bij het glas-in-lood atelier van mijn 
vader. Ook heb ik toen mijn eerste boek uitgebracht; Journey to Forgotten Dreams. Een 
bundel met de foto’s die ik maakte en stukken tekst over de geschiedenis van sommige 
panden. Men werd nieuwsgieriger waardoor ik steeds op nieuwe plekken door 
Nederland heb geëxposeerd. Ik begon met een andere Nikon camera foto’s te maken 
en focuste me om de gaafste locaties te bezoeken en ook meer op het neerzetten van 
mooie foto’s. Ik wilde kijkers niet alleen maar laten zien wat er zich bevindt in die ver-
vallen gebouwen, ik wilde kijkers de beleving laten voelen hoe het zou zijn geweest 
toen het nog in gebruik was. De ware pracht van een gebouw. In samenwerking met de 
Canadese dichter Heather Beamish heb ik in 2019 het dikke koffietafel boek Secrets of 
Neglected Places uitgebracht. Hierin heb ik de foto’s zodanig vast gelegd zodat je echt 
het gevoel krijgt alsof je er daadwerkelijk bij bent. Je ervaart de sfeer en kunt bijna 
de vers gebakken koekjes, die in het schattige keukentje werden gebakken, ruiken.”

@custersphotography

Volg mij ook op Facebook & Instagram om de nieuwste foto’s te zien en om mij te 
volgen bij mijn volgende fotografie avontuur.

W:
E: 
T:

www.custers-photography.com
info@custers-photography.com 
+316 - 211 71 311



In dit dikke koffietafel boek word je door middel van fotografie en poëzie meegenomen 
op een revolutionaire reis door het verleden. Waar je een wereld ziet die verder gaat dan 
de huidige architectuur. Ik wil je meenemen naar een tijd van ontdekkingen en historie. 
Laat al je gedachten afdwalen en probeer het leven dat zich hier heeft afgespeeld voor 
te stellen. Laat de poëzie, dat per hoofdstuk geschreven is door Heather Beamish, je 
leiden door de gangen vol liefde, leed, verdriet en verval.

€57,50
Hardcover met 202 pagina’s. 27 x 21 cm
Uitgegeven door Pumbo, 2019. ISBN 978-94-6345-522-0

* Te koop bij Black&Blue (Nijmegen) & Boekhandel Dekker v/d Vegt (Nijmegen)
* Online te koop bij Bol.com of www.custers-photography.com

Je droom van vandaag, is het verleden van morgen. Open je ogen en ervaar deze utopie. 
Treed binnen en stap in de wereld van de vergane glorie. Geruïneerde panden, verlaten 
huizen of het karakter van een oud klooster. Een gebouw met een verhaal. De schoon-
heid van verval, de waarde van materialisme welk we zomaar verwaarloosd hebben. 
Afbrokkelende plafonds die tot instorting leiden en verf dat van de muren afbladdert. 
Boomstammen die de vloeren doen bewegen en het klimop door het venster dat het 
plaatje siert. De krachtige maar tegelijkertijd mooie verandering van tijd.

€40,00
* Hardcover met 80 pagina’s. 27 x 20 cm
* Uitgegeven door Pumbo, 2015. ISBN  978-94-9247-541-1



Open edities

60 x 40cm 
90 x 60cm 
120 x 80cm 

€95
€175
€245

De foto’s worden gedrukt op Dibond en UV-gedroogd. Na het 
bedrukken wordt de foto voorzien van een premium matte 
afdeklaag. Bij de foto wordt een ophangsysteem geleverd 
dat eenvoudig te bevestigen is. Iedere afdruk is geschikt 
voor zowel particuliere als zakelijke doeleinden en er zijn 3 
standaard maten: 60x40cm, 90x60cm en 120x80cm. 
Wenst u andere afmetingen, is dit op aanvraag mogelijk. 
Wanneer u kiest voor een foto met een afwijkende maat, wordt 
deze gedrukt op Decaux Quality doek, dat in een 17mm 
aluminium frame zit gespannen. Doordat het frame bestaat 
uit losse delen dat gemonteerd dient te worden, is vrijwel 
ieder formaat mogelijk van klein formaat tot muur vullend op 
ware grootte.

Gelimiteerde oplage

90 x 60cm
120 x 80cm
150 x 100cm
180 x 120cm

€400
€650
€950
€1350

Deze foto’s hebben een gelimiteerde oplage van 5 stuks, in-
clusief certificaat met serienummer.
Iedere foto wordt geprint op Fuji Crystal Ultra-HD fotopapier. 
Deze exclusieve papiersoort voldoet aan de hoogste eisen voor 
een uitmuntend beeldkwaliteit. Correcte details, sterke kleuren 
en een duurzame afwerking. Onder het fotopapier komt een 
3mm dikke Aluminium Dibond laag inclusief een aluminium 
frame om de foto op te hangen. Door de combinatie van het 
kwaliteit papier en de Dibond ondergrond ,worden de foto’s 
tot een nieuw niveau gebracht. Beleef Ultra-HD briljanter en 
contrastrijker dan ooit tevoren.
Naast de 4 maatvoeringen, kan er ook een keuze gemaakt 
worden tussen een glanzend of matte afwerking. De meeste 
expositie uitvoeringen hebben nog geen extra afwerking.

*afwijkende maatvoering mogelijk prijs op aanvraag

* Boek “Secrets of Neglected Places” cadeau



The Temple of Bandar-Log

Voluntary Madness
Open edition 

90x60cm 
€175

Mental hospital 
Italy

Open edition 
90x60cm 

€175

The office from a metal factory 
France



Mademoiselle Amelie

Tiredness
Open edition 

90x60cm 
€175

The bedroom of a big castle 
Italy

Open edition 
90x60cm 

€175

A farmhouse 
Luxembourg



Between Heaven and Hell

Scars of History
Open edition 

120x80cm 
€245

Former Soviet hospital 
Germany

Open edition 
90x60cm 

€175

Inside a decayed church
Italy



Mother Earth, Stop digging!
Open edition 

120x80cm 
€245

By earthquake demolished villa 
Italy

Black Raven
Open edition 

Custom size. 225x150cm 
€600

The stairs of a mental hospital 
Italy



Fabulous Singers

Passionate
Limited edition

90x60cm. Unfinished
€400

A music school 
Ukraine

Limited edition 
90x60cm. Glossy 

€400

Inside a textile factory 
Italy



Superior Sickness

Funghi Infection
Limited edition

90x60cm. Unfinished
€400

Pripyat’s hospital 
Ukraine

Limited edition 
90x60cm. Unfinished 

€400

Pripyat’s hospital 
Ukraine



I saw you through a broken window

The empire of the Gladiator
Limited edition

120x80cm. Unfinished
€650

The main entrance of an amazing villa 
Italy

Limited edition 
90x60cm. Unfinished 

€400

Dormitory in a hospital 
Italy


