
  
                                                     Een ver afgelegen huis 

 
 
 
Ver weg in een afgelegen streek. Liefst daar waar een andere taal wordt gesproken. En waarvoor je 

een goede verrekijker nodig hebt om het van verre te kunnen zien liggen. Waar je dagen over doet om het 
te bereiken, onder barre omstandigheden… of anders gewoon met de trein en dan de bus en daarna nog 
een stukje lopen. 

 
Ik was twee jaar geleden op het Duitse eiland Rügen. Daar had ik een appartement gehuurd in het 

havenstadje Sassnitz. Bovenop een heuvel lagen daar drie huizen uit de Russische tijd, verlaten en vervallen 
en omsloten door een hoge afrastering van houten planken. Na er wat omheen gewandeld te hebben en de 
afrastering te hebben geïnspecteerd, ontdekte ik, verhuld achter struiken, twee loszittende planken. Die 
leken daar voor mij zo losjes aangebracht… daar móést ik doorheen. Dat vond ik eerst wel een beetje eng, 
moet ik bekennen. Ik was als de dood dat er ineens grote honden op me af zouden stormen. Een volstrekt 
irreële angst, dat realiseer ik me inmiddels ook wel. 

De plek was van een fascinerend dreigende schoonheid. Het was er doodstil, op het ruisen van de 
bomen na. De drie huizen en de enorme overwoekerde tuin eromheen zagen eruit alsof ze in geen dertig 
jaar bezocht waren. Onwillekeurig moest ik denken aan scènes uit de legendarische film Stalker van Andrei 
Tarkovski. De tijd had er stil gestaan en het terrein voelde als een mystieke verboden zone. 

 
Ver afgelegen huizen lijken op een geheimzinnige manier buiten de tijd te staan maar hebben soms 

ook iets onheilspellends, iets naargeestigs. Toch hebben ver afgelegen huizen op mij altijd een enorme aan-
trekkingskracht gehad. 

Er bestaan boeken en films over ver afgelegen huizen en er bestaan gedichten en liedjes waar ik me 
direct een afgelegen huis bij voorstel, ver weg. Laatst zag ik een ouwe Hitchcock film, Jamaica Inn uit 1939. 
Over een ver afgelegen herberg aan de kust van Wales, waar slecht volk schepen op de rotskust lokte om 
die daarna te plunderen. Overlevenden werden gedood. Een duistere onheilsplek.  

Ook het speelhuis uit de beroemde song The house of the rising sun heb ik me altijd als een afgelegen 
huis gevisualiseerd. Een sinister oord, ver van het gewone dagelijkse leven. 

 
In 2014 huurde ik een kamer in een voormalig hotel aan de opaalkust van Normandië, vlakbij 

Fécamp. Niet ver van dat voormalig hotel lag een verlaten huis, pal aan de rand van de krijtrots. Het huis 
stond op het punt om langs die torenhoge rotswand naar beneden te storten. Dat stond op waarschuwings-
borden te lezen en ik denk dat het inmiddels ook gebeurd is.  

Het huis was omgeven door manshoge struiken vol vlijmscherpe doornen en ik hoorde dat er ergens 
een raam naargeestig stond te klepperen. Niet echt aanlokkelijk… maar dit huis fluisterde tegen mij, zacht 
doch dwingend: ‘Kom, kom naar mij, trotseer die doornen, kom kijken’. Uiteindelijk ben ik gezwicht en heb ik 
gehoor gegeven aan die lokroep, maar de nabije aanblik van dit –niet verre doch afgelegen– huis vond ik 
buitengewoon verontrustend. De kamers zagen eruit alsof er een orkaan van geweld had plaatsgevonden 
en het kwaad nog steeds ergens verscholen op de loer lag. Ik ben er niet binnengegaan maar heb alleen 
door de kapotgeslagen ramen naar de moedwillig aangerichte ravage binnenin staan kijken. Ver afgelegen 
huizen kunnen soms iets angstaanjagends en kwaadaardigs hebben… en dit huis had dat. 

 
Tegelijk zijn begrippen als ‘ver’ en ‘afgelegen’ in zekere zin relatief. Nieuw-Zeeland is ver, maar niet 

voor de inwoners van dat land zelf… voor hun is Nederland juist weer ver. Een kwestie van ‘hier’ en ‘daar’ 
en definitie van afstand. Begrippen als ‘ver’ en ‘afgelegen’ kun je op verschillende manieren interpreteren. 
Een afgezonderd huis in een afgelegen buurt kan zich middenin een stad bevinden.  



- 
 
 
 

Soms is een ver afgelegen huis werkelijk onbereikbaar, eenvoudigweg omdat het buiten je sociale 
mogelijkheden ligt. Banken, verzekeringskantoren, financiële adviesbureaus, vaak gevestigd in grote 
oude stadsvilla’s, zijn in die zin ook ver afgelegen huizen… althans, wel voor mij. Ik voel me daar 
nooit welkom of thuis, net zomin als in een chique sociëteit. Je bent op dat soort plekken alleen welkom 
onder bepaalde voorwaarden. Heel exclusief. Daar laten ze zich ook vaak op voorstaan. Niks 
‘inclusive’, wat nu zoveel terechte aandacht heeft in de kunst en daarbuiten. Nee, gewoon ouderwets 
‘ons kent ons’, eigen volk eerst. Voor ‘inclusive’ moet je bij heel andere ver afgelegen huizen zijn… 
psychiatrische ziekenhuizen of penitentiaire inrichtingen. Daar zijn ze altijd heel ‘inclusive’ geweest, 
tegen het bedenkelijke af. 

 
Op de een of andere manier associeer in ver afgelegen huizen ook met huizen waar het binnen altijd koud 

en vochtig is. Niet gewoon koud maar stervenskoud. Koud en eenzaam en ongezellig. Waarvan je na verloop van 
tijd chagrijnig wordt omdat het in je lijf gaat zitten, als een virus dat stilletjes naar binnen sluipt.  

Het is ook logisch dat het er koud is, want ver afgelegen huizen zijn per definitie alleenstaande huizen en in 
alleenstaande huizen betaal je je scheel aan stookkosten. Die lopen tegenwoordig toch al de spuigaten uit, dus daar 
moet op bezuinigd worden… en al helemaal als zo’n ver afgelegen huis in de geografische nabijheid ligt van dun 
bewoonde bitterkoude streken. 

 
Het enige echt aangename ver afgelegen huis, zonder ballotage, kou of andere boosaardigheid –en dan 

alleen nog als je redelijk onbeschadigde je jeugd bent doorgekomen– ligt in de herinnering. De herinnering is ook 
een ver afgelegen huis… en tegelijk voelt het zo dichtbij.  

De herinnering is een oud huis volgestouwd met enthousiaste maar nooit uitgevoerde plannen en nooit 
ingeloste beloften. Vol verdwenen dromen en vervaagde geborgenheid. Vol reizen die net zo ver zijn in de tijd als 
in afstand. Vol kleine gebaren die zijn vergeten of zijn opgelost en verkleurd met de jaren… soms mooier geworden 
dan wat ze in werkelijkheid waren. 

 
Toen mijn beste vriend van de lagere school ging verhuizen naar een andere stad –ik was toen twaalf– ben 

ik na hun verhuizing stiekem het huis waar zij hadden gewoond binnen geslopen, door de achterdeur die niet op 
slot bleek te zijn. Het was voor het eerst dat ik in hun huis was zonder dat iemand van hun erbij was. Ik ben het 
hele huis doorgegaan. De woonkamer en keuken die ik kende en die er nu zo vreemd anders uitzagen. Speciaal 
kan ik me hun badkamer nog goed herinneren. Die had ik in al die vriendschapsjaren met hem nooit eerder gezien. 
Er stond een vrijstaande geëmailleerde badkuip op potsierlijke roestige leeuwenpootjes. Die krankzinnige pootjes 
maakte grote indruk op me. Ik zie ze nog zo voor me. 
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