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Dieper
de zone in

In het voorjaar van 2021 maakten vader Maarten Slagboom en dochter
Billie Slagboom hun debuut met het fotoboek Hier woont alleen de tijd.
Vijf jaar lang exploreerden zij verlaten en vergeten panden. In het vervolg,
Dieper de zone in, duikt het duo niet alleen dieper de bouwwerken in,
maar ook in de gevoelens die deze locaties in hen losmaken.
TEKST CHRISTEL DE WOLFF | FOTOGRAFIE MAARTEN SLAGBOOM, BILLIE SLAGBOOM

W

at een ervaring moet dat
zijn als je van kinds af aan
een hobby hebt om met je
vader te delen. Billie was ongeveer
vijftien jaar oud toen ze voor het
eerst met haar vader Maarten op
stap ging; geen dagje pretpark,
maar leegstaande huizen, kerken
en fabrieken als “speeltuin”. Vijf
jaar aan materiaal werd gebundeld
in hun eerste fotoboek, maar
daarmee was het avontuur nog
niet klaar. Sinds het uitkomen van
het boek, zie ook ons interview in
DIGIFOTO Pro 2.2021, zijn vader
en dochter Slagboom nog verder
de verlaten panden ingedoken en
hebben zij uitgebreid stilgestaan
bij wat dit met hen doet. Anderhalf
jaar na het debuut verschijnt
Dieper de zone in. Dezelfde
mensen, dezelfde passie - maar een
totaal andere levensfase, maakt dat
het eindresultaat helemaal anders
is. Dieper de zone in blijkt niet
zomaar een vervolg op Hier woont
alleen de tijd, maar is echt een
verdieping op het eerdere werk.
GENREOVERSTIJGEND
Wie het fotograferen van verlaten
gebouwen zegt, zegt urbex
fotografie. Toch had het duo
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destijds al niks met dit genre en
de bijbehorende beeldstijlen, en
nu nog veel minder. Maarten legt

uit: ‘Urbex fotografie kenmerkt
zich meestal door een duister en
stoer beeld, dat is juist wat wij
digifotopro.nl | DIGIFOTO Pro 4.2022 | 33

INTERVIEW
MAARTEN EN BILLIE SLAGBOOM

niet willen laten zien. Wij zoeken
kleur, licht en menselijkheid in
de panden die we bezoeken.’ En
wanneer we toch bezig zijn de
clichés de wereld uit te helpen; ook
het veelgebruikte “de schoonheid
van verval” is te oppervlakkig
volgens Maarten: ‘Natuurlijk
vinden wij het mooi, maar ik vind
de schoonheid van verval een te
minimale beschrijving van wat
wij ervaren en beleven. Onze
foto’s zijn bedoeld als een verhaal,
als een gedicht wat je op jezelf
kunt betrekken en wat hopelijk
uitnodigt om er niet alleen naar te
kijken, maar ook te reflecteren op
je eigen leven.’

‘We laten ons
allemaal leiden door
onze eigen interesses
en belevingswereld’
De associaties die een vervallen
woning met zich meebrengt,
staan dan ook centraal in Dieper
de zone in. Maarten vertelt: ‘Het
eerste boek was de weerslag van
vijf jaar lang samen op pad gaan.
Onze beleving, zowel samen als
persoonlijk, was anders. Vooral
voor Billie maakt vijf jaar tijd een
groot verschil; ze was toen vijftien
of zestien en is nu eenentwintig.
Ook zijn we inmiddels vertrouwd
geraakt met het soort omgevingen
die we bezoeken. Het binnengaan
van verlaten gebouwen is nog
steeds spannend, maar het voelt
niet meer als de verkenningstocht
die het in het begin was. In de rust
van een verlaten plek, kunnen
we makkelijker uitzoomen en
nadenken over ons dagelijkse
leven.’ Billie vult aan: ‘We
hebben deze keer met name veel
woningen gefotografeerd en deze
plekken kun je heel erg op jezelf
betrekken. Je ziet dat er mensen
hebben gewoond en je wordt
tegelijkertijd geconfronteerd met
dat deze mensen er nu niet meer
zijn. Je ziet alleen de keuzes die
zij hebben gemaakt, de manier
waarop zij hun huizen hebben
ingericht en wat er uiteindelijk is
achtergebleven.’
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EINDIGHEID ALS MOTIVATIE
Hoewel het tweetal het woord
confronteren meermaals in de
mond neemt, is het erkennen
dat het leven tijdelijk is, volgens
Maarten niet iets om somber
van te worden. ‘We zoeken de
confrontatie met de tijd op, maar
omdat je er toch niks aan kunt
doen, is het ook een manier om
je te verzoenen met het feit dat
het leven eindig is.’ Hij vervolgt:
‘Naarmate ik ouder word, is het
besef steeds sterker geworden.
Ik voel me niet echt oud, maar ik
realiseer me wel dat er steeds meer
keuzes achter me liggen. Dat zie ik
ook in de huizen die we bezoeken,
ik zie de levens die geleefd zijn.
In plaats van hier om te treuren,
nodigt het besef mij juist uit
om iets te gaan ondernemen, te
ontdekken, te maken, creatief te
zijn. Ik wil niet voortsukkelen,
maar nu het maximale uit het leven
halen én blij zijn met wat ik heb.’
Dat laatste mag zeker; er zijn niet
veel vaders die kunnen zeggen
dat ze samen met hun dochter
al meerdere fotoboeken hebben
gemaakt. ‘Ja, ik kan niet genoeg
benadrukken hoe fantastisch
het is. Ik realiseer me dat de
frequentie over tijd zal gaan
afnemen, maar ik hoop dat we dit
nog heel lang samen kunnen doen.
Op pad wisselen we gedachten
uit over de dagelijkse dingen en
problemen, maar we draaien ook
muziek en hebben gewoon heel
veel lol. Dieper de zone in, is ook
een verdieping van onze vaderdochter band.’
VOORUITKIJKEN
Totaal tegenovergesteld aan haar
vader, kijkt de 21-jarige Billie
juist vooral vooruit wanneer ze
leegstaande woningen bezoekt.
Ze vertelt: ‘Door corona zijn
bepaalde processen misschien wat
uitgesteld, maar ik ben inmiddels
aangekomen bij de periode die
volgt op het tiener zijn. Ik ben nu
jongvolwassen en bezig om mijn
eigen keuzes te maken en mijn
vleugels uit te slaan. Veel stappen
die ik nu maak leiden toe naar hoe

Over het boek

Hier woont alleen de tijd
- Dieper de zone in
Sinds ze zich hebben toegelegd op
het bezoeken en fotograferen van
verlaten gebouwen, zijn Maarten
Slagboom en zijn dochter Billie
steeds dieper doorgedrongen in een
zone die gedomineerd wordt door
afbladderende kalk, verpulverde
verf, beschimmelde behanglagen en
oprukkend onkruid. Nergens is het
leven meer aanwezig dan waar het
is verdwenen, en nergens houdt het
leven je zo haarscherp een spiegel
voor. Waar de vader in de zone steeds
duidelijker ziet wat achter hem
ligt, ziet de dochter de keuzes en
contouren van het leven dat zich voor
haar uitstrekt. Het enige wat ze beiden
moeten doen is zich eraan overgeven.
Het boek is verkrijgbaar
in de (online) boekhandel.
Meer info: kyosei.nl

‘We hebben plekken
gekozen die passen bij
ons, onze band en ons
eigen leven op dit moment’
mijn leven wordt gevormd. Dat zie
ik terug in de huizen die we hebben
gefotografeerd. Ik zie de keuzes
die zijn gemaakt en de resultaten
daarvan.’
Het vooruitkijken is volgens haar
het grootste verschil in hoe zij de
afgelopen anderhalf jaar heeft
ervaren in vergelijking met de vijf
jaar ervoor. ‘Als vijftienjarige zag
ik vooral pracht en praal en was
ik niet bezig met de keuzes die
mensen hebben gemaakt en hoe
die uiteindelijk hun huizen hebben
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gevuld. Van de ansichtkaarten tot de
kastjes met keukengerei waarvan
je de helft toch nooit gebruikt, daar
zie ik nu de schoonheid van in. Ik
herken het menselijke, het leven
wat mijn ouders tot nu toe al geleefd
hebben en ik ook ga hebben. Ik sta
mezelf toe na te denken over wat ik
wil en moet doen om ook zo’n soort
leven te hebben, of juist helemaal
niet.’
In het eerste boek was het duo ook
al bezig met hun gevoel, maar dat
gevoel was anders. Billie vervolgt:
‘We voelden toen vooral hoe nietig
wij als mens zijn. We stonden
dan met zijn tweeën in grote
fabriekshallen waar duizenden
mensen hebben gewerkt en voelden
ons heel klein.’ Het was een minder
persoonlijk verhaal en hield geen
spiegel voor zoals Dieper de zone in
wel doet. Maarten vertelt: ‘Er staan
natuurlijk geen teksten bij de foto’s,
maar deze serie voelt persoonlijker.
We hebben plekken gekozen die
passen bij ons, onze band en ons
eigen leven op dit moment.’ Bij het
selecteren van de foto’s, een van
de moeilijkste en belangrijkste
taken bij het maken van een goed
fotoboek, heeft het tweetal dan
ook vooral gelet op het thema dat
ze wilden belichten. ‘We hebben
foto’s die technisch of esthetisch
beter zijn, maar die minder goed
het verhaal overbrengen,’ vertelt
Maarten. Billie vult aan: ‘De foto’s in
dit boek zijn nog lichter, kleurrijker
en komen daardoor nog dichter bij
hoe wij de plekken zien en beleven.’
DIEPER DE ZONE IN
In dit boek zien we dan ook
voornamelijk de huiselijke setting.
Maarten vertelt: ‘Het concept is niet
van tevoren uitgedacht, we waren in
eerste instantie niet eens van plan
een tweede boek te maken, maar
het kwam vanzelf. We zijn letterlijk
dieper de zone ingegaan omdat we
op meer plekken zijn geweest die
moeilijk zijn om te vinden. Maar
thematisch zijn we ook veel dieper
gegaan, we duiken het persoonlijke
leven in. We fotograferen nog wel
eens kantoren, fabrieken, hotels
en theaters - want die zijn ook
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onderdeel van het persoonlijke
leven. Maar we hebben geen grote
kathedralen of loodsen meer
gefotografeerd, dat staat voor ons te
ver af van het dagelijkse leven.’

‘Als wij er niet meer
zijn, neemt de natuur
het weer over’
FRAGMENTARISCH EN
UNIVERSEEL
Het is echter niet zo, dat Maarten
en Billie gefascineerd zijn door
de individuele levens van de
voormalige bewoners van de panden
die ze bezoeken. Juist doordat
er in de verlaten panden slechts
een fractie is terug te zien van
de levens die individuen hebben
geleefd, lukt het zo goed om het
op jezelf te betrekken, vinden de
fotografen. Billie vertelt: ‘In een van
de panden zagen we zo’n typische
basisschoolfoto aan de muur
hangen. Dat deze een prominent
plekje heeft aan de muur, is voor mij
erg herkenbaar. Bij ons thuis hangt
mijn schoolfoto er ook nog steeds.
Zulke dingen laten een alledaags
liefdevol gezin zien.’ Maarten
vult aan: ‘Stel dat de mensen nog
aanwezig waren in de panden, dan
zou de beleving helemaal anders
geweest zijn. Dan zouden we veel
meer bezig zijn geweest met de
ontmoeting, of we ons wel goed
gedragen, of we onze schoenen uit
moeten doen…’ Het zijn volgens
Maarten die onbenulligheden in
sociale omgang, waardoor we geen
oog hebben voor het universele.
‘Omdat we alleen de restanten
zien - het behang dat ze kozen, de
schilderijtjes aan de muur - zijn we
niet bezig met één individu, maar
zien we juist de overeenkomsten
tussen alle plekken waar we komen
én onze eigen levens.’ Maarten
en Billie proberen dan ook niet te
achterhalen met wie er ooit woonde
en wanneer. ‘Wat we zien is van alle
tijden en van alle mensen en dat
willen we graag zo houden.’
Gevoel en besef staan centraal
in de foto’s, bekeken door twee
verschillend gekleurde brillen.

Toch is het niet zo dat de fotoserie
een bepaalde tegenstelling laat
zien. Billie vertelt: ‘We weten niet
eens meer welke foto door wie is
gemaakt. We proberen juist in één
foto onze perspectieven terug te
laten komen.’ Daarnaast zijn de
foto’s, juist omdat ze zonder tekst
worden gepresenteerd, open voor
eigen interpretatie. Ze vervolgt:
‘Iedereen ziet er weer iets anders
in. Zoals mijn vader al vertelde,
kun je onze foto’s vergelijken met
gedichten en ook de betekenis
van een gedicht is voor iedereen
anders.’ Deze verschillende
belevingswerelden kunnen
enorm uiteen lopen, realiseerde
het duo zich toen ze hun foto’s
aan kennissen lieten zien. ‘De
één ziet een esthetisch beeld, de
ander, met een technisch beroep
als achtergrond, vraagt zich af
waarom de stopcontacten laag
zitten of de pijpleidingen raar lopen.
Een kunsthistorica herkende een
boekenreeks die in een verstofte
kast stond aan de kleur van hun
rug.’ Maarten vult aan: ‘Het is
toch fantastisch dat verschillende
mensen naar verschillende details
kijken? We laten ons allemaal
leiden door onze eigen interesses
en belevingswereld en dat is precies
wat wij hebben ervaren en willen
delen.’
DE NATUUR ALS KLOK
Wie de foto’s verder in zich
opneemt, valt waarschijnlijk ook
op dat er een grote rol is weggelegd
voor de natuur. Een aantal panden
lijkt nog niet zo lang leeg te staan,
bij andere panden staat het onkruid
al tot aan de keukentafel. Maarten
legt uit: ‘Als er geen gaten in het
dak of de muren zitten, kunnen
er decennia voorbij gaan en zie je
alleen wat stofvorming. Dan lijken
de panden nog relatief “nieuw”. Er
moet best wel wat gebeuren voordat
kalk gaat verpulveren en verf
afbladdert.’ Billie vult aan: ‘En dat
de natuur op een gegeven moment
naar binnen komt, is ook deels wat
ons boeit en ook weer onderstreept
dat het leven gewoon door zal gaan.
Als wij er niet meer zijn, neemt de
natuur het weer over.’
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