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De Brabant Bokaal is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-

Brabant. Dit eerbewijs gaat jaarlijks naar drie vrijwilligers die zich excellent 

inzetten voor de cultuur en natuur van Brabant. Zij ontstijgen de reguliere 

connotatie van het woord vrijwilliger. Wat de laureaten met elkaar verbindt, 

is hun gedrevenheid en betrokkenheid bij Brabant. Hun in het oog springende 

inzet inspireert anderen. Om die reden verdienen ze een eerbewijs dat ertoe 

doet: de Brabant Bokaal.

Wie met een meetlat op pad gaat, ontdekt dat Brabant groot is. Maar liefst 5.081 
vierkante kilometer. Onze provincie oogt zelfs groter. Vermoedelijk komt dat door de 
ruimte die cultuur en natuur in Brabant krijgen toebedeeld. Dat levert vergezichten 
op. Niet alleen voor het oog, ook voor de geest.
Om de onmisbaarheid hiervan te onderstrepen, kent het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Brabant jaarlijks de Brabant Bokaal toe aan drie dragers van 
cultuur en natuur. Onvermoeibaar vergroten zij ruimte voor anderen. De ruimte om 
jezelf te verwonderen, te ontwikkelen en te genieten. Dat zijn geen werkwoorden 
van franje. Ze verwijzen naar basisbehoeften van elk mens. Ze vergroten het zicht 
op wie je bent – en waar je bent. Dat komt niet alleen het individu ten goede, maar 
uiteindelijk de samenleving. Cultuur en natuur zijn dan ook geen luxe. Ze zijn lux – 
het Latijnse woord voor licht. Want waar cultuur en natuur verdwijnen, wordt het 
schemerig en uiteindelijk donker. Dat beseffen de drie laureaten volop. Reden om ze 
extra in het licht te zetten.

Ans Buys uit Heusden houdt zich al van kinds af bezig met de overdracht 
van kennis en inspiratie. Vroeger bouwde ze op het erf een klaslokaaltje van 
veilingkisten, waar ze poppen leerde lezen. Het zou de opmaat zijn tot ruim veertig 
jaar onderwijservaring – zowel voor als achter de schermen – met het accent 
op cultuureducatie. Daarnaast verzet ze bergen werk als bestuurder bij talloze 
culturele instellingen, waaronder Erfgoed Brabant, Fonds Cultuurparticipatie 
en Theaterfestival Boulevard. Bij haar afscheid als directeur van Fontys 
Lerarenopleidingen Tilburg in 2014 klonken vijf rake steekwoorden: schooljuf, 
boerendochter, netwerker, familiemens en koninklijk. 

Woord vooraf



Gerard van Esch uit Waalwijk speelde in zijn jeugd vaak op en om het 
Langstraatspoor. Nietsvermoedend, want het zogeheten Halvezolenlijntje zou 
zijn leven later nog lang beheersen. Nadat de NS deze goederenspoorverbinding 
tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch in 1972 had opgedoekt, stoomde Gerard 
verder. Met vier dorpsgenoten richtte hij een stichting op. Oogmerk: behoud en 
herbestemming van het Halvezolenlijntje en haar imposante bruggen. Gerard en de 
andere voorvechters wisten zowel overheden als burgers te enthousiasmeren en 
zagen hun inspanningen veelvuldig beloond. Anno 2018 biedt het Langstraatspoor 
niet alleen fiets- en wandelroutes over bruggen en spoordijken, maar ook 
cultuurhistorische educatie en onvermoede natuur. 

Mark Kapteijns uit Wintelre kreeg de passie voor landschap, flora en fauna met 
de paplepel in gegeven. Zijn vader werkte bij Waterschap De Dommel; zijn moeder 
runde de boerderij. Sinds 2000 is hij boswachter van Brabants Landschap. Zijn 
oog heeft de scherpte van een havik. Dat komt hem van pas: hij maakt natuurfilms, 
waarbij geduld zijn grootste bondgenoot is. In Brabant ondernam hij talloze 
expedities: van wetland Markiezaat bij Bergen op Zoom in het westen tot de 
Maasheggen rond Boxmeer in het oosten. Zijn inspirerende films, meermaals 
bekroond, bereiken een groot publiek en vergroten het besef dat onze natuur 
bescherming verdient. 

Het staat buiten kijf dat deze drie laureaten hun werk voor cultuur en natuur in 
Brabant blijven voortzetten. Dat zit in de aard van het beestje – gelukkig maar. 

Namens het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant dank ik 
de laureaten hartelijk voor hun grenzeloze inzet voor de cultuur en natuur in onze 
leefwereld.

Wim van de Donk
Voorzitter bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant



Haar levensverhaal lijkt op een roman: van boerendochter tot topbestuurder 

in Brabant. De voorstelbare flaptekst? ‘Eind jaren zestig hoort een jonge vrouw 

dat de horizon haar naam mompelt. Zal ze gaan? Haar voeten geven antwoord. 

Op naar het onbekende, waar ze recht van overpad vermoedt.’ Turn the pages. 

De cliffhangers komen nog. Maar het begint bedaard. Ans Buys (69) is de oudste 
uit een boerengezin in Herpt bij Heusden. “Drie jongens, vijf meisjes. Wat vee en 
wat grond.” Zonder zich dat zo te beseffen, zijn haar ouders emancipatorisch. Hun 
motto: of je nu jongen of meisje bent; je doet mee. Op het land werken, koeien 
melken, aanpoten in stal en studie. “We mochten leren wat we wilden. Dat gold ook 
voor de meisjes. De drie oudsten gingen bij de nonnen op kostschool.”  Dat was een 
dure aangelegenheid. Van de twaalf koeien moest haar vader er eentje verkopen. 
Achthonderd gulden, het kostgeld voor zijn dochters. “Het dorp sprak er schande 
van: een koe verkopen. En dat voor meisjes.” 
Het leverde Ans ook een extra les in wederkerigheid op: moeder deed de werkster de 
deur uit. Voortaan konden haar dochters op zaterdag poetsen. “Ons ma was bang dat 
wij kakmadammen zouden worden. Wekelijks schoonmaken stelde waarschijnlijk 
gerust.” Op die poetsdagen maakt Ans met de vanzelfsprekendheid van de 
gezinsoudste het takenlijstje: grote, middelgrote en kleine klussen. Wie haar latere 
stijl van leven en werken bekijkt, ziet meer eerstekindgedrag: ze belichaamt een 
natuurlijk leiderschap en neemt vaak het initiatief. Tegelijkertijd zorgt Ans ervoor 
dat anderen niet over het hoofd worden gezien. Vanuit dat vogelperspectief beheert 
ze ook haar agenda. Ze benut haar tijd optimaal.

Moed

Haar kostschooljaren liepen voorspoedig. Wel herinnert ze zich de gebiedende 
wijs van de slaapzaalzuster: handen boven de dekens. In haar onschuld zag Ans het 
als een ritueel. Ze hield zich eraan. Tot ze haar tintelvingers in de winter beu was. 
Overtreding van een verbod? Dan maar een vierkante meter minder verblijfsruimte 
in de hemel.
Het is een katholiek nest, waaruit ze komt. Ter kerke, bidden voor het eten, kaarsje 
opsteken. “Mijn vader was een vrome man. Ooit kreeg hij een zware longontsteking 

Ans Buys, drager van kennis en cultuur 
Roodkapje zonder angst





en ontsnapte aan de dood. Sindsdien bezocht hij jaarlijks Lourdes. Hij is er vijftig 
keer geweest, wat hem zelfs een lintje van de paus opleverde. Maar hij ging ook op 
bedevaart naar Portugal, Israël en Polen. Toen wij klein waren, ging pa alleen. Ons 
ma deed dan de boerderij, ze assisteerde zelfs de veearts bij een keizersnede van een 
koe.”
In het verhaal schuilt een les: zorg ervoor dat je als vrouw je eigen boontjes kunt 
doppen. Ze praktiseert die wijsheid elke dag. Mensen in haar nabijheid noemen haar 
autonoom, authentiek en doortastend. Wat van pas komt, is haar moed. Ze staat te 
boek als een bestuurder die niet wegloopt voor lastige dossiers of gesprekken. Met 
glimlach: “Het is niet zo Brabants, maar ik kan nogal rechtstreeks zijn.” In die zin lijkt 
ze op Tiny Muskens, oud-bisschop van Breda en familie-in-de-verte. Zijn boek ‘Wees 
Niet Bang’ nam Ans mee naar het hospice waar haar vader in november 2005 op de 
dood wachtte. Het boek bleef dicht. Liever had hij dat Ans een weesgegroetje voor 
hem bad. 
Van wijwater naar spraakwater: de Nederlander spreekt gemiddeld honderdtien 
woorden per minuut. Bij Ans ligt dat aanzienlijk hoger, dankzij haar wakkere geest. 
Slechts eenmaal valt ze stil: of zij de mater familias is? Aarzelend: “Ik voel wel de zorg 
voor de familie, zeker nu mijn moeder vorig jaar is overleden. Elke eerste zondag van 
de maand komen alle broers en zussen nog bij elkaar. Binnenkort trouwt mijn neef 
Pete in Florida. Ga ik ook heen. Verder bewaak ik graag tradities. Sinterklaas voor 
neefjes en nichtjes, nachtmisbezoek, worstenbroodjes.”

Toosje

Sinds 1971 is haar naam onverbrekelijk met de onderwijswereld verbonden. In 
Den Bosch werkte ze onder meer als lerares Nederlands en rector van het Sint-
Janslyceum. Tussen 2002 en 2014 was ze directeur Fontys Lerarenopleidingen 
Tilburg. Voorlopig slotakkoord: drie jaar strategisch adviseur van het ministerie 
van OCW. Ze verdient een tien met een griffel, oordelen bronnen in het onderwijs. 
Haar sterke troeven: kennis van zaken, betrokkenheid en doortastendheid. Ans 
Buys verbindt graag disciplines, maar kunstzinnige vorming is haar het meest 
dierbaar. Al in haar kinderjaren kwamen onderwijs en verbeeldingskracht samen. 
Van veilingkisten maakte ze een klaslokaaltje in de open lucht. “Ik speelde schooltje, 
met m’n poppen op een rij, en leerde ze lezen. Voor elke pop gebruikte ik een andere 
stem. Maar Toosje stotterde, dus dat deed ik ook. ‘Wâ bènde gij aon ’t doen?’ hoor ik 
ons ma nog vragen.”



Spelen is leren, wist Hieronymus van Alphen al. De Brabant Bokaal ontvangt Ans 
Buys dan ook voor haar onvermoeibare inzet en gedrevenheid voor cultuureducatie 
in Brabant – en ver daarbuiten. Tegelijkertijd dankt ze hem aan haar bestuurlijke 
werk bij talloze culturele instellingen, waaronder Erfgoed Brabant, Bureau Babel, 
Fonds Cultuurparticipatie, Theaterfestival Boulevard, Factorium Podiumkunsten 
Tilburg en Erasmusfestival Brabant. Die trits illustreert haar ontwikkeling, want 
thuis gingen koe en kip vóór kunst. Wel deelde ze met haar vader de liefde voor 
het zingen. “Ik was tweede stem in de hoogmis en bij het melken.” Tijdens een 
vergadering van ‘Meer Muziek in de Klas’ op Paleis Noordeinde in 2015 nodigde 
Koningin Máxima de aanwezigen uit om een mooie jeugdherinnering aan muziek op 
te halen. Ans, die evenals de vorstin muziekambassadeur is, noemde de melodieuze 
uren met haar vader. Zo klonk zijn naam in een paleis. “Wat zou hij trots zijn 
geweest”, zegt ze. Het tekent Ans Buys: recht doen aan wie het verdient.

Lift

Op de begane grond van haar woning hangen vijf vanen aan de muur. Bij haar 
afscheid van Fontys gaven ze extra kleur aan de zaal. Elke vaan draagt een 
sleutelwoord. Het oog ziet: schooljuf, boerendochter, netwerker, familiemens en 
koninklijk. In dat rijtje zouden de bijwoorden zuidelijk, zinnelijk en zorgzaam niet 
misstaan. Driemaal een Brabantse Z, waarin velen Ans herkennen. Of die kenmerken 
een erfelijke kwestie zijn, is de vraag. “Boven het bidprentje van mijn vader staat ‘Ora 
et labora’. Dat vind ik te streng. Ik werk graag, maar plezier en gezelligheid vind ik 
ook belangrijk. Ik ben vaak om vijf uur ’s morgens opgestaan om ’s avonds nog leuke 
dingen te kunnen doen.” Een herinnering: haar redactiejaren bij het didactische blad 
Moer. “Supergezellig. Hele zaterdagen vergaderen. Maar na afloop wel in Antwerpen 
eten, het café in of blijven logeren. Het leven moet ook leuk zijn.”
Midden in haar huis is een lift. Een grote, waar de rolstoel van haar moeder in paste. 
Enkele jaren woonden haar ouders in het aangrenzende pand. Zelf stapte Ans Buys 
zelden in die lift. Dat hoefde ook niet. Ze zat er al in. Sociaal, maatschappelijk en 
bestuurlijk bereikte ze plezierige hoogtes. Toch schrikt ze niet terug voor trappen. Ze 
is gezond, energiek en ordentelijk – nooit met lege handen naar boven.
Ze laat een klein geheimpje zien. Gaat de trap op, haar ogen glinsteren ondeugend. 
Deur open. De bezoeker kijkt met open mond naar de Roodkapjeskamer. Zo’n tachtig 
objecten verwijzen naar het sprookjesmeisje met het biezenmandje: poppen, boeken, 
gipsen beeldjes. Zonder uitzondering kijken de Roodkapjes vrolijk en ondeugend 
– geen wolf te bekennen. Pronkstuk is de collectiekast, afgebiesd met geborduurde 



wijsheden van Vadertje Cats. Eind jaren zeventig kreeg ze die textiele huisvlijt 
cadeau van een leerlinge. Aanleiding: Ans had ingestemd met het verzoek van het 
verlegen meisje om aanwezig te zijn bij een gesprek met haar vader. Hij zou ongewild 
gaan horen dat zijn dochter lesbisch was. “In die tijd heb ik geleerd dat je kinderen 
met één opmerking kunt vernederen of vleugels kunt geven. Vandaag dook weer 
een andere oud-leerlinge op. Ze stuurde me een Facebookberichtje: dat ze nooit 
verdwaald was in het leven. Ze bedankte me dat ik daaraan had bijgedragen. Dat 
raakte me. Nog steeds.” 

Bloempjes

Homo homini lupus – de mens is een wolf voor zijn medemens. Maar cultuur kan 
het goede in je aanwakkeren. Ze geeft vertrouwen, maakt nieuwsgierig en rijker. Ze 
laat je de veelkantigheid van de werkelijkheid zien, grenzen verkennen en bloempjes 
plukken buiten de paden. Ans heeft het zelf ondervonden, ver buiten het Brabantse 
erf. Het sprookje van Roodkapje kent twee sterk uiteenlopende versies. Die van de 
Franse schrijver Perrault loopt miserabel af. Die van de gebroeders Grimm heeft een 
vrolijk einde. Herzliche Glückwünsche, Frau Buys!





Van nature is hij geen dwarsligger. Eerder inschikkelijk, verzoenend. 

Maar kom niet aan het Halvezolenlijntje. Dan zet hij zijn hakken in het zand. 

Ontmoeting met Gerard van Esch [74], de sympathieke voorzitter van Federatie 

Behoudt de Langstraatspoorbruggen.

Oorlogskind op de valreep was hij. Acht maanden na zijn geboorte werd Waalwijk 
bevrijd. Maar niet van de armoe. Gerard groeide op in een arbeidersgezin dat 
twintig voeten telde. Die van zijn ouders en hun acht kinderen. Vader werkte in 
de schoenfabriek als opzoler, een functiebenaming die vrijwel onder spinrag is 
verdwenen. “Bijna alle schoenen komen nu uit Oost-Europa.” Zelf belandde Gerard 
bij kinderschoenenfabrikant Jimmy Joy. Als vijftienjarige ging hij aan de slag op 
de afdeling verkoop en planning. Tot hij de kinderschoenen ontgroeide en laarzen 
aantrok: zes jaar was hij sergeant-instructeur bij de Luchtmacht. Maar ook kistjes 
kunnen knellen. Zijn ware roeping vond hij in het sociale domein. Zesendertig jaar 
werkte hij als begeleider en docent maatschappelijke vorming in Emmen, Hedel en 
Den Bosch.

Hand

Najaar 2018. Koffie in zijn Waalwijkse huiskamer. Op tafel liggen boeken over het 
Langstraatspoor uitgestald. Gerard: “Tussen 1882 en 1890 heeft de Nederlandse 
Staat het aangelegd. Beginpunt: Lage Zwaluwe, eindpunt: Den Bosch. Zevenenveertig 
kilometer spoor voor goederen- en reizigersvervoer.” De ingebruikname blijft 
niet onopgemerkt. ‘De dageraad van een nieuw tijdperk’, jubelt nieuwsblad Echo 
van het Zuiden. De half trotse en half spottende bijnaam van de spoorverbinding? 
Halvezolenlijn, want de schoen- en leerindustrie in de Langstraat maakt intensief 
gebruik van het enkelvoudige c.q. halve spoor. 
Als het reizigersvervoer in 1950 eindigt, is Gerard zes. Maar zijn geheugen rust op 
stevige bielzen: “Ik herinner me een oom uit Helmond, die met de trein kwam. Op het 
station van Waalwijk stonden mijn moeder en ik hem op te wachten. Stoomwolken, 
lawaai. Dat herinner ik me. Maar vooral de hand van moeder, die me angstig 
wegtrok.” 

Gerard van Esch en het Langstraatspoor 
Strijder voor het Halvezolenlijntje



Wat eng is, blijft trekken. In zijn jeugd zou Gerard nog vaak met vriendjes op de 
spoordijk spelen. Wegschietende hagedissen, een naderende locomotief in de verte: 
stof voor een jongensboek. Soms legden ze stuivers op de rails. De na-ijlende pret: 
“Echt plat als een dubbeltje!” Toch mooi vijf cent winst.
Het Halve Zolenlijntje bracht nog meer vermaak. “De spoorbrug stond op pijlers. 
Daaronder lag het Drongelens Kanaal. Vanaf de brugreling sprongen we erin. We 
speelden ook sluipertje in het riet, dat anderhalve meter hoog was.”

Vandalen

In 1972 doekt de NS ook het goederenvervoer op het traject op. Het is niet meer 
levensvatbaar. Voortaan groeien gras en stilte op de spoordijk. “Toen ging het rap 
achteruit”, zegt Gerard. “Vandalen braken de brugpijlers af en stalen zogeheten 
traanplaten.” Ook de Baardwijkse spoorbrug moet het ontgelden. Bar en boos, 
vinden metselaarszoon Peter Claassen en Hubert Brokken. Vijftien jaar oud zijn ze. 
In 1984 rollen de vrienden hun mouwen op en beginnen de brug te herstellen. Eigen 
initiatief, zonder budget. Al hun vrije tijd stoppen ze in hun restauratiewerk. Na twee 
jaar hebben ze de spoorbrug volledig opgekalefaterd. Honderdvijfenzestig meter 
daadkracht.
Maar in 1987 klinkt een vijfletterwoord: sloop. De gemeentes Waalwijk, Den Bosch, 
Vlijmen en Drunen verlenen de NS vergunning om vijf Langstraatspoorbruggen af te 
breken. Opnieuw begint jong bloed te koken. In korte tijd haalt de elfjarige Chantal 
van Esch uit Waalwijk vijftienhonderd handtekeningen tegen de gewraakte plannen 
op. Ook bestookt ze lokale politici en media met redding verzoeken. Hulp krijgt ze 
van haar klas. 
Terzijde: hoe heette Chantal met haar achternaam? Gerard met logische trots: “Ze 
is m’n dochter. Maar echt: ze heeft indertijd zelf besloten om spontaan actie te gaan 
voeren. Ik gaf haar geen schijn van kans. De overheid was in die tijd almachtig. Tegen 
een sloopvergunning kon je nauwelijks op.” Maar het zou anders lopen. Mogelijke 
verklaring: Gerard en dochter komen uit Baardwijk. Dat dorp hoort al bijna een 
eeuw bij Waalwijk. Veeg ze echter niet op één hoop: Borruk is gîn Wolluk. Met 
glimlach: “Baardwijkers staan te boek als nogal eigengereid en volhardend.” Met 
vier dorpsgenoten richt Gerard de Stichting Redt de Waalwijkse Spoorbrug op. Nu 
verlies van het gehele cultuurhistorische tracé acuut dreigt, komt het op steviger 
actie aan. Ook in andere gemeenten leeft verontwaardiging. In 1987 verenigen vijf 
lokale stichtingen – van Den Bosch tot Waalwijk – zich in de Federatie Behoudt de 
Langstraatspoorbruggen. Tot op de dag van vandaag is Gerard voorzitter. Meer dan 



een voetnoot: de vechtlust van zijn elfjarige dochter bleek geen oprisping. Ze is 
bestuurslid.

Crescendo

“We wilden meer dan louter de bruggen behouden”, benadrukt Gerard. “Het 
ging ons ook om restauratie en herbestemming. Waar we aan dachten? Fiets- en 
wandelroutes. Versterking van de flora en fauna. Maar ook educatie. Het spoor is 
sterk met de cultuur en historie van het gebied verbonden. Erg leerzaam.”
Zo bergafwaarts als het met het Halvezolenlijntje ging, zo crescendo verlopen de 
daaropvolgende jaren. Gerard en de andere spoorredders ontwikkelen het plan voor 
aanleg van een fietspad Waalwijk-Drunen over de spoordijk. Grootste uitdaging: 
herstel van de 165 meter lange Waalwijkse Brug en de twee Drunense bruggen. 
“Een ambtenaar die op onze hand was, adviseerde om het aan de wethouder voor 
te leggen. Zo gezegd, zo gedaan: zij werd steeds enthousiaster. In de wandelgangen 
hoorden we dat ook de burgemeester kansen zag. Wat hielp, was dat we geen 
subsidie voor onszelf vroegen. Als stichting houden we onze eigen broek op. Nog 
altijd, trouwens.”
Van meet af aan konden de spoormannen en -vrouwen op veel sympathie 
rekenen. De notaris maakte hun stichtingsakte ‘om niet’ op. In het zicht van Open 
Monumentendag besloot een Waalwijkse bakker spoorbrugjes te verkopen: 
gelegenheidsgebakjes, die enkele reis mond gingen. Inkomsten kwamen 
hoofdzakelijk uit wervingsacties en manifestaties. Wat nog in Gerards oren nagonst: 
de twee benefietconcerten in het lokale danscentrum annex restaurant Lido. “Onze 
medeoprichter Ad van Mierlo zat in de muziek. Hij belde jongens uit het hele land, 
die vervolgens kwamen spelen. Ook de schoonmoeder van Ad gaf een legendarisch 
concert op haar trekharmonica, nadat ze zich de nodige moed had ingedronken. 
Artiesten kregen gratis peeënstamp.” 

Bonk roest

Toch dreigde het fietsplan te ontsporen. Aanleg en restauratie zouden één miljoen 
gulden kosten. “In eerste instantie was de gemeenteraad zeer afwijzend. Of zoals 
een raadslid zei: ‘Ginnen stuiver veur diejen bonk roest.’ Maar van onverwachte 
kant kregen we hulp. In die tijd zat Hanja Maij-Weggen op Verkeer & Waterstaat. 
Als minister zette ze de schouders onder het Masterplan Fiets. Ze vond het 
onverteerbaar dat er in het verkeer zoveel fietsers om het leven kwamen. Het 
masterplan viel prachtig samen met onze plannen. Een fietsroute over het 



Langstraatspoor zou veilig, attractief en comfortabel zijn. Voor scholieren, maar ook 
voor recreanten.” Dat inzicht deelden velen. Rijk en Provincie legden elk vier ton op 
tafel; de gemeenteraden van Waalwijk en Drunen ieder een ton. In mei 1992 opende 
Maij-Weggen de fietsspoorroute.
Meer herstel- en restauratiewerken volgden. Een van de meest spraakmakende is de 
Moerputtenbrug, die westelijk van Den Bosch een drassig natuurgebied doorsnijdt. 
Zeshonderd meter lang is het gevaarte. Aan de feestelijke ingebruikname in 2011 
ging veel strijd vooraf. Staatsbosbeheer kocht de unieke brug in 1997. Met kopzorg, 
want de verf bladderde ervanaf. “Die loodmenie was een bedreiging voor water en 
natuur. Dankzij de inspanningen van Hein Bergé en zijn Bossche stichting, maar ook 
die van Waalwijk, Drunen, Vlijmen en Geertruidenberg, kon de brug toch behouden 
blijven. ‘Het is een natuurboulevard zoals je die nergens in Europa vindt’, zei Hein. Hij 
had gelijk.” Wel moest dertienduizend kilo aan oude verf- en teerlagen van de brug 
worden gestraald. Ook wilde het sloopbedrijf waar NS ooit mee in zee was gegaan, 
een vergoeding van zeventigduizend gulden. Nu de brugconstructies behouden 
bleven, liep het bedrijf al het oude welijzer mis. Een kostbaar materiaal, hadden 
Vlijmen, Drunen en Waalwijk eerder ondervonden. De afkoopsommen van hun 
bruggen: drie, tien- en zevenentwintigduizend gulden.

Gezamenlijk

Een van de kronen op zijn werk is de totstandkoming van het Halvezolenpark in 
2007: ruim vier kilometer flora en fauna, poeltjes en fiets- en wandelpaden in 
Waalwijk. Trots is hij ook op de toegekende Europa Nostra Award 2013. En nu de 
Brabant Bokaal. Uit de grond van zijn hart: “Erg eervol. Maar echt: ik heb ’m zeker 
niet in mijn eentje verdiend. Ik draag hem op aan mijn vrouw, dochter, kleinkinderen, 
leden van de Federatie en alle helpers. Het is en blijft een gezamenlijke inspanning.” 
De ware woorden van een hoofdmachinist.



Als hij de kap van zijn lens haalt, weten ze dat het menens is. De dieren, de 

bomen, de planten. Niet dat ze boswachter Mark Kapteijns vrezen. Integendeel. 

Zijn natuurfilms onderstrepen de noodzaak om flora, fauna en landschap te 

beschermen. Close up van een man die niet zonder Brabant kan. 

Waar de passie begon? De pap, de lepel en de hongerige mond: zijn ouders brachten 
hem van kinds af liefde voor het Brabantse land bij. Nog altijd woont hij in het groen 
van Wintelre, waar hij opgroeide. “M’n vader werkte bij waterschap De Dommel. 
Regelmatig mocht ik mee op sjouw. Thuis kweekte hij wildzangers: putters en 
goudvinken in een volière. Mijn moeder had de zorg voor de dertig zeugen op onze 
boerderij.” Zelf haalde Mark ook dieren in huis. Dode vogeltjes, die hij in bos en berm 
vond. Ze intrigeerden hem. “Ik kookte ze thuis uit. Stinken! In diezelfde pan gingen 
’s avonds weer de aardappels. Ach, natuur is natuur.” Zijn collectie vogelschedeltjes 
groeide uit tot zo’n vijftig exemplaren. 
Na de Bosbouwschool in Velp belandde Mark bij een houtbedrijf in Eersel. Dertien 
jaar trok hij met kettingzaag en kapzin de bossen in. Naaldbomen vellen. “Elke 
dag zo’n twintig kuub hout. Mooi werk, veel vrijheid. Maar fysiek zit er een grens 
aan. Toen de kinderen kwamen [hij heeft twee dochters – red.] wilde ik ook meer 
vastigheid.” Dat lukte in 2000, na een open sollicitatiebrief aan Brabants Landschap. 
Mark hoefde niet lang op antwoord of bos te wachten: hij kreeg ze allebei.

Pixelpassie

Zijn werkgebied is De Mortelen en Scheeken, een cultuurlandschap van 1.500 
hectaren tussen Best, Boxtel en Oirschot. Veel kleine weitjes, omzomende 
houtwallen. Na vijfenzeventig seizoenswisselingen loopt Mark nog altijd met gulzige 
ogen rond. “Vooral in de lente. Dat is het prille begin van alles. Minst favoriete 
seizoen? Hoogzomer. Bij hitte houden dieren zich bedekt en koest.” Maar zelfs dan 
ontsnappen ze nauwelijks aan Marks scherpe oog. Dat komt van pas tijdens de jacht 
op flora en fauna. In onschuld: zijn vangmiddel is een filmcamera. Als mènneke van 
dertien ving hij de natuur al in beelden. Indertijd leverde het een acht millimeterfilm 
over de vier jaargetijden op. Lachend: “Zelf gemonteerd, met plakbandjes. Ik kan 
me de vertoning voor de familie nog herinneren.” Een medestraatbewoner, Harry 

Boswachter en natuurfilmer Mark Kapteijns
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Hoppenbrouwers, wakkerde zijn pixelpassie aan. Harry, die indertijd gemeentelijk 
bosbeheerder van Vessem was, maakte smalfilms over de lokale natuur. “Bij ons op 
de lagere school gaf ie een lezing met beelden. Machtig mooi. Bij hem liep ik ook 
stage vanuit de Bosbouwschool.” 
De liefde voor de camera zou Mark niet meer kwijtraken, ontdekte ook zijn 
werkgever. In 2010 gaf Brabants Landschap hem carte blanche om voortaan twee 
dagen in de week natuurfilms te maken. Het vormde het begin van talloze expedities 
met camera: van het wetland Markiezaat bij Bergen op Zoom en de drassige 
Groesplaat aan de Boven-Merwede tot aan het dasrijke landgoed Tongelaar bij Mill 
en de stekelige Maasheggen rond Boxmeer. “Het blijft me verbazen hoeveel variatie 
de Brabantse natuur kent. Je komt hier van alles tegen. Stuifduinen, hei, rivieren, 
zand en klei. Ik wil dat m’n films bijdragen aan het besef dat we onze natuur moeten 
beschermen.” 

Troostrijk

De condities voor een goede film? Grondige kennis van flora en fauna, maar vooral 
doorzettingsvermogen. Filmen is een langgerekte oefening in geduld: “Ik ga vrijwel 
altijd rond zonsopkomst en -ondergang op pad. Dan is de kans dat je dieren ziet 
het groot. Af en toe zit je uren achter een camouflagescherm te wachten. Soms voor 
niks.” Maar troostrijk is het vooruitzicht: zijn films trekken een groot en geestdriftig 
publiek. Dat is plezierig voor Brabants Landschap, maar ook voor Mark. “Ik wil 
mensen vooral een verhaal over de samenhang in de natuur vertellen. Mijn films 
laten verbanden zien: dat ene plantje trekt die-en-die insecten, die op hun beurt 
belangrijk zijn voor dat-en-dat vogeltje.” Bedaard: “Schoonheid vind ik bijzaak. Het 
is fijn als mensen het mooi vinden, maar de ochtendzon die boven de mist uitkomt: 
daar ga je geen film mee vullen.”
Regelmatig wint hij prijzen. Op het NOVA-festival van de Nederlandse Organisatie 
Van Audiovisuele amateurs behaalde hij tweemaal brons, vijfmaal zilver en tweemaal 
goud. Ook sleepte hij prijzen in de wacht op internationale festivals in Zwitserland 
en Engeland. Een van zijn successen is de film over de Valkenhorst bij Valkenswaard. 
In dit uitgestrekte bos- en heidegebied – maar liefst achthonderd hectaren – liggen 
grote visvijvers die begin vorige eeuw zijn gegraven. De bevolking kweekte hier 
karpers als voedsel. Nu zijn de vijvers een openluchtrestaurant annex zwemparadijs 
voor vogels, waaronder de roerdomp. Mark: “Toen de film in Valkenswaard 
in première ging, liep het zo storm dat hij uiteindelijk viermaal is vertoond. 
Veertienhonderd mensen in twee dagen. Trots? Ja.”



Zorgwekkend

In de hal van zijn huis vormen drie opgezette dieren een tafereel: een havik met 
een gevangen eekhoorntje, waar een kraai hongerig naar kijkt. “Dit bedoel ik met 
verhalen vertellen”, zegt Mark. “Die dieren hebben onderling een verband. Dat wil 
ik in m’n films laten zien.” Toch vertelt de natuur niet alleen paradijselijke verhalen, 
weet Mark. Hij maakt zich zorgen om de klimaatverandering. “De hitte van 2018 is 
geen toevallige uitschieter, maar het begin van een patroon. Zorgwekkend vind ik 
het. De vennen staan al drie à vier maanden droog. Padden en kikkers overleven dat 
wel, maar libellelarven nauwelijks. Hoe heet het was, kon je ook aan de bomen zien. 
Ze lieten al in de zomer blaadjes vallen. We lopen nog steeds driehonderd millimeter 
achter op de normale regenval. Voor een oude kwijnende eik kan dat de genadeslag 
zijn.”
Meer bedreigingen van de natuur? “Intensieve landbouw doet landschap en milieu 
geen goed. Het is vaak gras en maïs wat de klok slaat.” Tegelijkertijd is hij blij dat 
de belangen van de natuur bij recente herverkavelingen meewegen. Waar mogelijk 
worden houtwallen hersteld. 
In zijn werk merkt hij ook een afname van insecten: “Nee, Deet hoef ik echt niet elke 
dag op.” Weliswaar hebben insecten een veel lagere aaibaarheidsfactor dan konijnen 
of reeën, maar Mark kijkt verder dan emotie. “Insecten vormen de basis van ons 
bestaan, want we zijn afhankelijk van bestuiving. Als bijen het loodje leggen, zitten 
we echt in de problemen. In China komt het nu al voor dat boeren met een kwastje 
zelf de appelbomen moeten bestuiven.”

Rare tijd

Een andere kopzorg is de oprukkende verstening. “Ik zie dorpen en steden aan elkaar 
vastgroeien. Dat leidt tot nieuwe bedrijventerreinen en extra wegen, waardoor de 
natuur nog meer versnippert.” Nog een dossier: dumpingen van drugsafval zijn voor 
veel Brabantse boswachters vertrouwde kost. Maar in De Mortelen en Scheeken is 
het nog niet voorgekomen. Mark klopt het af op de houten eettafel. Toch versnelde 
zijn polsslag dit voorjaar: in een natuurgebied bij Valkenswaard passeerde hij rond 
vijven ’s ochtends een stilstaande wagen-met-inzittende op een zandpad. Verderop 
manoeuvreerde een wit busje. Rare tijd voor een picknick. Maar wat ze precies in 
hun schild voerden? De onbekenden wensten klaarblijkelijk geen pottenkijkers: ze 
zetten de achtervolging op Mark in. Een week later vond er een grote dumping plaats.
Drugsafval valt in de categorie majeure incidenten. Maar de natuur ondervindt 
vooral kleinere verstoringen: loslopende honden, motorcrossers, wildkampeerders, 



grofvuildumpingen. “In mijn gebied werkt een BOA [buitengewoon 
opsporingsambtenaar – red.] die waarschuwingen uitdeelt en eventueel boetes 
uitschrijft. Het is plezieriger dat hij het doet dan ik. Regelmatig zijn de overtreders 
bekenden wiens hulp je ook weer in je werk nodig hebt. Dat kan botsen.”

Regie

De toekenning van de Brabant Bokaal had hij nooit verwacht. “Tijdens m’n werk 
kreeg ik een telefoontje. ‘Anoniem’ zag ik op het scherm. Ik dacht: laat maar. ’s Avonds 
hoorde ik Wim van de Donk op m’n voicemail. Dan schrik je even. Maar ik ben er erg 
blij mee.”
Afscheid in Wintelre. Zijn eigen natuur bestaat uit een wilde tuin met vijver, waarin 
kikkers en salamanders leven. Naast de waterpartij staat een roerdomp. Gracieus, 
drie meter hoog. Mark zaagde hem eigenhandig uit de stam van een reuzenspar. De 
sierlijkheid van de roerdomp doet een figuurzaag vermoeden. Fout. Mark laconiek: 
“Met een kettingzaag.” Goed teken. Wie zo’n knappe regie over zijn hand voert, kan 
een Brabant Bokaal vasthouden.



over bruggen

in behoud
ligt de volgende stap besloten
in het verleden
ligt het verschiet

eenmaal op het spoor
overbrug ik de jaren
overdenk ik de paden
die ik nam 
die ik liet

eenmaal op het spoor
verken ik de keuzes
verbind ik de kansen
die ik greep
die ik niet

daar op die brug
voort en weer terug 
ligt nu
onvoltooid
verleden tijd onder je zolen
stappen klinken 
zo ver je ziet

daar in het groen
in ooit, in toen
ligt nu 
kilometerslang 
de wereld aan je voeten
het verleden
in het verschiet

in behoud
ligt de volgende stap besloten

Merel Morre





De Brabant Bokaal vormt een elk jaar groeiende slinger van zilveren bokalen die alle 
laureaten in Brabant met elkaar verbindt. Met elke slag van de voorzittershamer gaat 
er een volgende puls via de eerder uitgereikte bokalen naar de nieuwste ontvangers. 
De laureaten vormen samen het geweten en de betekenis van de bokaal.
De zilveren bokalen en de bijpassende draagspeld zijn in opdracht van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ontworpen en vervaardigd door de Brabantse 
kunstenaar Eelco Veenman.

De slinger van de Brabant Bokaal bestaat nu uit:

Zij vormen samen het Hoederschap van de Brabant Bokaal. Dit gezelschap kiest jaarlijks, in samen-

spraak met het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, een Brabant-breed cultuurproject  

dat zij samen gaan realiseren. Zo ontstaan nieuwe netwerken en nieuwe vormen van samenwerking. 

Het project wordt op de dag van de uitreiking van de Brabant Bokaal gepresenteerd.

2008 Ton Biemans
 Bert van Leijsen
 Frits Speetjens
2009 Jac. Biemans
 Puck Böhm
 Paul Spapens
2010 Pien Storm van Leeuwen
 Jo Timmermans
 Theo Wouters
2011 Harry Peeters †
 Ferd Quik
 Rob de Vrind
2012 Johan Brosens
 Marius Grutters
 Jan Verspaget
2013 Frans Bakermans
 Ido Cranen
 Jos van der Ven †

2014 Cees de Gast
 Lilian Grootswagers
 Harry van der Loo
2015 Wim Daniëls
 Wies van Leeuwen
 Willem de Weert
2016 Gerard en Corrie van Beurden
 Peter Dictus
 Cor Swanenberg
2017 Anna UitdeHaag
 Harry Verhoeven
 Peter-Louis Vrijdag
2018 Ans Buys
 Gerard van Esch
 Mark Kapteijns


