
De verschrikkelijke schoonheid van de vernietiging. Deze gedachte dringt zich bij me op 
bij het aanschouwen van de reeks ‘Het huis’ van Karin Borghouts. Foto's van haar 
ouderlijke woonst nadat deze door een felle brand werd geteisterd. Wat sinds haar 
jeugdjaren een vertrouwd en veilig onderkomen was, bood plots een schrikwekkende 
aanblik. Na de emotionele huivering, kwam als verwerkingsproces de creatieve 
verwondering. Dagenlang dwaalde Borghouts met haar camera doorheen de verwoeste 
kamers en gangen waar vuur en water hallucinante sporen achterlieten. Wat resteerde aan 
alledaagse voorwerpen wekte eveneens een bijzondere fascinatie op. Zoals de uitgestalde 
rechtopstaande sierborden onder hun dichte grijze aslaag of de Delfts blauwe porseleinen 
dekselpot die plots het morbide aanzicht verkreeg van een urne. 

Doodse duisternis en beklemmende stilte overheersen deze hallucinante foto's van 
zwartgeblakerde interieurs en verkoolde huisraad. Een inferno waar geen teken van leven 
meer mogelijk is. Op dat ene beeld na: de slaapkamer van de moeder, als bij wonder aan 
de vlammen ontsnapt. Het is de enige foto waar bewoonbaarheid haar oorspronkelijke 
vorm en kleur behield. Dit gaf dan ook aanleiding tot een aangrijpende compositie. Over 
de hele breedte van het beeld zien we een bed met opengeslagen en door as bestoven 
lakens waarover een vaal licht neerstrijkt. Op de achtergrond staat een commode met 
geopende schuiven, een beslagen spiegel en er hangen badjassen naast een gordijn als 
de pregnante getuigen van hoe vredig intiem dit slaapvertrek ooit wel was. Door de 
nadrukkelijke afwezigheid van de bewoonster is dit een beeld dat ons gevoelig raakt. Net 
zozeer als het tegen de zolderwand vastgeprikte, nauwelijks merkbare, maar o zo 
toepasselijke afscheidsgedicht van Hans Andreus: ‘Voor een dag van morgen’.
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