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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
(1970) en zijn dochter Billie Slagboom (2001) 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.
Na het verschijnen van hun eerste boek Hier woont alleen de
tijd (voorjaar 2021) besloot het tweetal om zich nog verder toe
te spitsen op huiselijke, intieme locaties waaraan zij zichzelf en
hun eigen levens makkelijk kunnen relateren. Billie Slagboom:
‘’We fotograferen ook nog wel theaters, fabrieken en kantoren,
maar uiteindelijk speelt zich in een woonhuis toch de kern van
het intieme leven af. Doordat we ons daar nu nog meer op
richten, komen we naar mijn gevoel in dit boek nog veel meer
tot de kern: dat wij als twee generaties deel uitmaken van de
eeuwige levenscyclus. De gebouwen die we bezoeken, met al
die sporen van verschillende generaties bewoners, zijn daar de
stille getuigen van.’’
Maarten Slagboom (1970) is journalist en werkt als
eindredacteur voor de VPRO. Billie Slagboom (2001) is student
geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hun eerste
gezamenlijke boek verscheen in 2021 en werd gelanceerd met
een expositie in galerie Serieuze Zaken in Amsterdam en
deelname aan de KunstRAI.

Since they began visiting and photographing
abandoned buildings, Maarten Slagboom (b.
1970) and his daughter Billie Slagboom (b.
2001) have been penetrating ever deeper into a
zone dominated by peeling chalk, pulverised
paint, mouldy wallpaper, and encroaching
weeds. Nowhere is life more present than
where it has disappeared, and nowhere does
life hold up a mirror to you so sharply. Where
the father in the zone sees ever more clearly
what lies behind him, the daughter sees the
choices and contours of the life that stretches
out before her. All they must do is surrender to
it.
After the publication of their first book Hier
woont alleen de tijd (Spring 2021), the pair
decided to focus even more on domestic,
intimate locations to which they could easily
relate themselves and their own lives. Billie
Slagboom: "We still photograph theatres,
factories and offices, but in the end, it is in the
home that the essence of intimate life takes
place. Because we are now focusing even more
on that, I feel we are getting to the heart of the
matter in this book: that we, as two
generations, are part of the eternal life cycle.
The buildings we visit, with all the traces of
different generations of residents, are the silent
witnesses to this.'
Maarten Slagboom (1970) is a journalist and
works as an editor for the VPRO. Billie
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Slagboom (2001) is a history student at the
University of Amsterdam. Their first joint book
appeared in 2021 and was launched with an
exhibition in the Serious Affairs gallery in
Amsterdam and participation in the KunstRAI.
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