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Martin Waalboer, foto's & tekst 

Huiskamer als spiegel 

De kamer van Ries. In deze sw-realislisclie omgeving werkte de be1Voner voor zijn doctoraalexamen. Met succes. 

Op straat zie je de hectiek, de ma.nier
tjes, de omgangsvormen van mensen. 
Er is op straat zó veel te observeren. Als 
je naar de mensen kijkt - hoe ze lopen, 
praten, lachen, wat ze aanhebben -
kun je je een aardig beeld vormen van 
iemand. Maar tegelijkertijd la.ten men
sen op straat bar weinig van zichzelf 
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zien. Veel meer is te zien vlak langs de dierbaarste bezittingen tentoonstellen, 
straat, achter de schijnzekerheid van uiterst zorgvuldig samengesteld: er is 
een dun laagje glas en lappen stof zit- jarenlang aan gesleuteld en er zijn 
ten we in een wereld die helemaal door tochten langs rommelmarkten of 
onszelf gecreëerd is: de huiskamer. woon boulevards voor gemaakt. In 
In de huiskamer zijn we veilig. Daar andere gevallen lijkt een interieur te 
leven we ons uit, daar zijn we onszelf. zijn ontstaan na een middagje spullen 
Vaak is die omgeving, waar we onze vergaren in een tweedehands-winkel. 



van de ziel 

Het eerste eigen huis van 
Eirond. De kachel wordt 's 
zomers van de schoorsteen los
gehaald en achtemitgeschoven. 

Of leeft men tussen vomwerpen die 

helemaal niet gekozen zijn - soms uit 

geldnood, soms door desinteresse. Hoe 

dan ook, na veel huiskamers en bewo

ners gefotografeerd te hebben, wist ik 

zeker dat er grote overeenkomsten zijn 

tussen het inte1;eur en het karakter 

van de bewoner(s). 

De huiskamer als spiegel van de ziel? Ik 
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heb met deze serie in ieder geval aan 

Turken willen laten zien hoe wij hier 

wonen. In Istanbul wordt jaarlijks een 

landenfotoproject georganiseerd en 

vorig jaar stond Nederland op het pro

gramma. Met twee andere Nederlandse 

fotografen was ik hiervoor uitgeno

digd. Om de ·persoonJijk.heid' van de 

huiskamers niet aan te tasten, heb ik 

De bank was de eerste gezamenlijke 
aankoop van Adrie en /nes. 

in alle gevallen gebruik gemaal<t van 

het bestaande licht. Deze negen foto's -

op een na allemaal in Amsterdam 

gemaakt - zijn een klein deel van de 

serie. • 

M.A Waalboer 1s fotograaf 
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Sorayma's zoontje, in de Bijlmer, 
vond mij nóg spannender dan de tv. 
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Al tientallen jaren wonen kun
stenaar Maarten Krabbé en 
zijn echtgenote, vertaalster 
Margreet Reiss, in dit huis. En 
altijd weer is er plaats voor nóg 
een boek. 

Bertus had voor mijn komst taart gekocht, maar zijn zoon had liever chips. 
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Zo'11 beetje posere11 i11 je eigen 
omgeving gaat natuurlijk veel 
makkelijker. Alles in deze huis
kamer was makkelijk. 

Joti11dc houdt niet va11 kale muren. 

On.!::i Amsh:rcl,1111 11ovt>111ber 1 999 
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Dit is 11011 erh! ·camp'. En het hele huis is zo. 
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