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Plattelanders

Bewoners in een veranderende omgeving

Drie fotoboeken waarin de sfeer van het onversneden platteland op onnavolgbare wijze 
is vastgelegd. De serie is ontstaan in het tijdschrift Landleven, als ode aan de 

oorspronkelijke bewoners, daar buiten de bebouwde kom. We proeven de sfeer van het 
verleden, maar we zien ook hoe boeren werken aan een nieuwe toekomst met respect 

voor mens, dier en omgeving. 
Verhalen in woord en beeld van boeren en boerinnen die er toe doen, op sublieme wijze 
in zwart-wit beelden neergezet en beschreven op een eerlijke en uiterst innemende en 

somtijds zelfs ontroerende wijze. Een fascinerende serie portretten over het authentieke 
boerenleven, stand houdend in de dynamiek van alledag



Margreet Welink (1969) volgde haar opleiding aan de 
Landbouw Hogeschool Larenstein en is sinds 1996 als     
redacteur aan het tijdschrift Boerderij verbonden. Op haar 
persoonlijke blog houdt ze zich vooral bezig met haar visie 
op het leven van boeren en boerinnen.

Lode Greven (1967) is sinds 15 jaar zelfstandig fotograaf. Hij reisde 
over de hele wereld en publiceerde in onder meer Cosmopolitan, 
Villa d'Arte, Columbus en AvantGarde. Hij heeft een voorkeur voor 
fotografie waarbij de mens centraal staat.











Bewoners in een veranderende omgeving

Authentiek als deze oorspronkelijke bewoners van het platteland zijn, laten ze zich niet 
afleiden door de waan van de dag. Mobiele telefoons, snelle auto's, internet en luxe, ze 
geven er niet om. Voor hen zit de waarde van het leven in andere zaken. Ze zijn in hun 
element als ze eindeloos kunnen sleutelen aan een oude trekker. Ze genieten van het 
samenleven en -werken met de natuur en de dieren om hen heen.

De dagindeling van deze mensen wordt bepaald door het ritme van de seizoenen. 
Daartegen ingaan, heeft geen zin. 

Juist het gewone maakt deze mensen bijzonder.











http://www.lodegreven.nl/portex_portfolio/portraits/

https://www.pf.nl/lucky-shots-of-niet/

http://www.happy-pixels.com/2012/04/22/countryside/

https://www.landleven.nl/inspiratie/buitenwonen/2017/mei/plattelanders-3

http://www.happy-pixels.com/2012/04/22/countryside/
http://www.happy-pixels.com/2012/04/22/countryside/
http://www.happy-pixels.com/2012/04/22/countryside/
https://www.landleven.nl/inspiratie/buitenwonen/2017/mei/plattelanders-3

