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Vader en dochter 
Maarten en Billie 
Slagboom fotograferen 
plekken waar de 
mens zich heeft 
teruggetrokken en de 
natuur probeert de 
overhand te krijgen.

Door Jeroen Bos









Billie: ‘We zijn 
in de gebouwen 
heel voorzichtig 
en testen bij 
elke stap of de 
vloer het houdt.’

Z
e noemen het ‘de 
zone’, een koos-
naam voor plekken 
waar de menselijke 
hand nog zichtbaar 
is, maar waar die 

langzaam wordt uitgevaagd door 
de natuur en de elementen. ‘De 
zone staat buiten het leven, maar 
zegt veel over het leven’, vertelt 
Maarten Slagboom (50).

Samen met zijn dochter, Billie 

(19), glipt hij graag die verstilde 
en fascinerende zone binnen. Ze 
reizen er Noord-Europa voor af, 
maar vlogen ook al naar Taiwan 
en de Verenigde Staten, steeds 
op zoek naar verlaten, vervallen 
gebouwen. Of zoals Slagboom het 
zegt: ‘Gebouwen die hunkeren 
naar overgave, die van zichzelf niet 
meer zo nodig hoeven.’

De fascinatie voor verlaten plek-
ken hadden ze al langer, maar het 

idee ze te fotograferen ontstond 
nadat Maarten in een krant gele-
zen had dat de Waalse stad Char-
leroi was uitgeroepen tot lelijkste 
stad ter wereld. Slagboom vond het 
een vreemde verkiezing. Hij dacht 
bovendien: dat maak ik zelf wel 
uit. ‘We wilden de stad meteen met 
eigen ogen zien’, vertelt Billie. ‘Op 
een zaterdag reden we erheen.’ 

Charleroi, met zijn verlopen 
en afgebrokkelde industriële 



Billie: ‘Het vinden 
van de locaties is 

detectivewerk, 
uren met de 

laptop op tafel.’ 

FOTOBOEK
Hier woont 
alleen de 
tijd, van 
Maarten 
en Billie 
Slagboom, 
verschijnt 1 maart bij 
uitgeverij  Kyosei.

glorie, maakte indruk op de twee. 
‘We zijn daar begonnen met het 
fotogaferen van enorme fabrieks-
hallen’, vertelt Maarten. ‘In latere 
foto’s zijn we meer op zoek gegaan 
naar intimiteit.’

Het vinden van verlaten plekken 
is een klus. In Nederland vind je 
ze vrijwel niet, daarvoor zijn we 
een te opruimerig volk. In de ons 
omringende landen zijn ze er wel, 
maar je moet ze zelf ontdekken. 

Maarten en Billie zien ze soms 
voorbijkomen op een foto of in een 
tekst. ‘Dan achterhalen we waar 
dat gebouw precies staat’, vertelt 
Billie. ‘We speuren ook met Google 
Earth. Dan zoeken we bijvoorbeeld 
naar ingestorte daken.’  

Voor de lens van Maarten en Bil-
lie worden de huizen en fabrieken 
personages, die zich soms ternau-
wernood staande weten te houden 
onder het gewicht van de vele ver-
halen die ze met zich meedragen. 
Wat er tussen die muren allemaal 
is voorgevallen, van familieruzies 
tot slemppartijen, moet je er als 
kijker zelf bij bedenken. Dat is 
voor Maarten en Billie de charme 
van ‘de zone’, het is een plek om je 
fantasie de vrije loop te laten. Ze 
vermelden daarom geen details 
over de locatie en geschiedenis van 
de gebouwen die ze fotograferen. 

‘Je wordt op deze plekken gecon-
fronteerd met de nietigheid van 
het bestaan. Dat is geruststellend, 
doordat je wordt opgetild boven 
je eigen bestaan’, zegt Maarten. 
‘Juist de eindigheid geeft het leven 
betekenis.’ o


