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Je suis l’espace ou je suis
[Ik ben de plek waar ik ben]
Noel Arnaud

Inleiding

Ik zie dus dat ik niet alleen leef in dit gestelde tussengebied, maar dat ook mijn
werk zich hierin bevindt; in een gebied waar functionele objecten gelijk zijn aan

Het huis welke men als thuis ervaart is de plek waar men zich elke dag bezint, van

DXWRQRPHREMHFWHQ

waaruit alles op gang wordt gezet en waar alles weer ten einde komt, een plek om

Mijn scriptie begint vanuit de vraag in hoeverre ik eigenlijk beïnvloed word door

DOOHVRSHLJHQPDQLHUWHUHÁHFWHUHQYDQXLWHLJHQSHUVSHFWLHYHQ+HWNDQMHODWHQ

deze ruimte en in hoeverre er een wisselwerking bestaat tussen mijn leefomgeving

KHULQQHUHQZLHMHZLOW]LMQHQZDDUMHQDDUWRHZLOW=RDOV$OODLQGH%RWWRQEHVFKULMIW

HQPLMQZHUN'H]HYUDDJ]DOLNRQGHU]RHNHQGRRUEHLGHQ]RZHOZHUNDOVOHHIRP-

in De Architectuur van het Geluk is de huiselijke architectuur in staat ervoor te

JHYLQJWHEHQDGHUHQYDQXLW0DUWLQ+HLGHJJHU·VEHVFKULMYLQJYDQKHWNXQVWZHUN

1

]RUJHQGDWZHRQ]HZDUHLNNXQQHQJHGHQNHQ

Ik ben mij ervan bewust dat zijn beschrijving al dan niet gedateerd is en dat er
YHHOLVYHUDQGHUGVLQGVKHWMDDUWDOZDDULQGH]HEHVFKULMYLQJYHUVFKHHQ+HW

Sinds twee jaar woon ik in een ruimte die tot de dag van vandaag een grote indruk

kunstwerk heeft zich ontwikkeld tot vele, voor Heidegger waarschijnlijk onher-

RSPLMPDDNW,NEHZRQGHUGHUXLPWH,NEHZRQGHULHGHUNDVWMHHQHONHKRHNQHW

NHQEDUHYRUPHQ7RFKEHQLNYDQPHQLQJGDW]LMQEHVFKULMYLQJYDQKHWNXQVWZHUN

DOVGHWDIHOVHQGHREMHFWHQGLHHUVWDDQ

vooral in het kader van de onderwerpen die ik aansnijd in deze scriptie, relevant is

+HWOLMNWHHQHHQKHLGXLWWHVSUHNHQGLH]LFKSURÀOHHUWLQHONGHWDLO+HWLVYDNPDQschap, met zorg gemaakt en het is gegroeid in en naar het leven van de kunstenaar

Naast het bestuderen van mijn eigen situatie wil ik in deze scriptie ook kijken

GLHKLHUYRRUPLMZRRQGH9DQXLWGH]HEHZRQGHULQJLVGDQRRNKHWRQGHUZHUS

naar andere huizen die op eenzelfde manier zijn gegroeid door de hand en ideeën

YRRUGH]HVFULSWLHRQWVWDDQ,NYLQGKHWLQWHUHVVDQWWH]LHQGDWKHWKXLVZDDULQGH]H

YDQGHHHUVWHEHZRQHU2QGDQNVGDWHUYHOHLQWHUHVVDQWHKXL]HQYDQNXQVWHQDDUV

NXQVWHQDDUOHHIGHDOVHHQGLVSOD\IXQFWLRQHHUWYRRU]LMQZHUN1LHWDOOHHQRPGDWKHW

bestaan, is mijn oog gevallen op twee huizen die in hun vorm tegenover elkaar

vol staat met zijn schaalmodellen en werken, maar ook omdat meubelstukken en

OLMNHQWHVWDDQQHWDOVGHYLVLHVHQZHUNHQYDQEHLGHNXQVWHQDDUVGLHHULQZRRQGH

JHEUXLNVYRRUZHUSHQHHQ]HOIGH¶WDDO·VSUHNHQDOV]LMQZHUN)XQFWLRQHOHREMHFWHQ

Het gaat om het voormalige appartement van Le Corbusier en het voormalige

verduidelijken de keuzes die hij maakte in zijn autonome werken en eigenlijk is de

KXLVYDQ7ULVWDQ7]DUDGLHLN]DOQRHPHQELMKXQ)UDQVHQDPHQ¶$SSDUWHPHQW/H

grens tussen deze utilitaire objecten en de kunstobjecten die in de ruimte aanwezig

&RUEXVLHU·HQ¶0DLVRQ7]DUD·

]LMQYHUYDDJG

Le Corbusier, geboren als Charles-Édouard Jeanneret-Gris2, was als architect,

Dit tussengebied is mijn huis; het is het gebied waar mijn dagelijks leven zich

NXQVWHQDDUHQVWHGHERXZNXQGLJHppQYDQGHSLRQLHUVYDQKHW0RGHUQLVPH,N]DO

DIVSHHOWHQZDDUGHLGHHsQJHYRUPGZRUGHQYRRUPLMQHLJHQNXQVWSUDNWLMN'H

me vooral verdiepen in de architectuur van zijn huizen en niet zozeer in zijn stede-

laatste tijd merk ik dat er niet alleen een wisselwerking bestaat tussen de onderlinge

bouwkundige plannen, omdat deze zich in een radicaal andere schaal bevinden en

UXLPWHVHQREMHFWHQPDDUGDW]LMRRNHHQLQYORHGRSPLMQHLJHQZHUNXLWRHIHQHQ

met andere problemen te maken hebben dan de meer kleinschalige details waar ik

!"
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PLMRSZLOIRFXVVHQ7ULVWDQ7]DUDJHERUHQDOV6DPL5RVHQVWRFN3, was in tegenstelling tot Le Corbusier als dichter, essayist en kunstenaar één van de stichters
van het Dadaïsme en het Surrealisme, twee stromingen die haaks stonden op het
PRGHUQLVWLVFKHJHGDFKWHQJRHG
De huizen van deze twee ogenschijnlijke tegenstanders, zullen dienen als onderzoeksmateriaal voor de vraag hoe een dergelijke wisselwerking van woning en
werk, die ik bij mijzelf ontdek, kan bestaan en op welke vlakken deze zich kunnen
DIVSHOHQ.DQGHZLVVHOZHUNLQJYDQGHZRQLQJYDQGHNXQVWHQDDUPHW]LMQZHUN
verder gaan dan alleen een visuele beïnvloeding?
Gaandeweg zal de vraag wat de invloed is van de huislijke architectuur op de
kunstenaar en vice versa verschuiven naar de vraag waar de grens ligt tussen het
NXQVWZHUNHQGHZRQLQJ]HOI,VHUEHUKDXSWZHOHHQJUHQVWHWUHNNHQ",VKHWKXLV
de woning niet een kunstwerk op zich? Is de woning misschien zelfs meer kunstwerk dan het eigenlijke kunstwerk?
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Een perspectief van m ijn werk en wonen

LVQDDVWKXQRYHUHHQNRPVWHQYRRUDORRNKXQYHUVFKLOOHQ+HWNDQELMYRRUEHHOG
bijna niet anders dan dat de allegorie, de beeldentaal of symboliek van de huislijke

‘Het lijkt bijna alsof het dingachtige in het kunstwerk de onderbouw is waarin en
4

ZDDUERYHQRSKHWDQGHUHHQHLJHQOLMNHYDQKHWZHUNJHERXZGLV·

Martin Heidegger

architectuur (waarmee ik bedoel het gebouw, zijn ruimtes en objecten) een andere
WDDOVSUHHNWGDQYDQKHWNXQVWZHUN+HWNXQVWZHUNHQYRRUDOGHUXLPWHURQGKHW
NXQVWZHUNLVLQGHPHHVWHJHYDOOHQQRJDOWLMGJHwVROHHUGQHXWUDDOZLWHQDQRQLHP
De ruimte van het huis daarentegen is weliswaar geïsoleerd, maar in geen geval an-

In ‘De Oorsprong van het Kunstwerk’ schrijft Martin Heidegger dat het kunstwerk

RQLHPKHWLVGRRUGUHQNWPHWOHYHQVSRUHQYDQJHEUXLNHQHQV\VWHPHQYDQKDQGHOHQ

zowel een eigenschap van het ‘dingachtige’ heeft als een eigenschap van de allego-

Dit ‘gewone’ van de ruimte, deze dagelijkse realiteit waardeer ik en probeer ik

ULH EHHOGHQWDDORIV\PEROLHN +LHULQ]RXKHW¶GLQJDFKWLJH·GHPRGHUDWRUWXVVHQ

WHJHEUXLNHQLQPLMQZHUN,NEHQKLHULQQDWXXUOLMNQLHWGHHQLJHHQYRRUDOQLHWGH

5

eerste die gebruik wil maken van de ruimte die niets te maken heeft met het tradi-

Deze uitleg van wat een kunstwerk kan zijn lijkt mij - voor weliswaar een gedeelte

WLRQHOHPXVHXPHQGH¶ZKLWHFXEH·=REHVWDDWHUELMYRRUEHHOGDOHHQODQJHJHVFKLH-

LQGHKHGHQGDDJVHNXQVWQRJVWHHGVUHOHYDQW9RRUDOLQGHVFXOSWXXUHQLQVWDOODWLH

denis aan ‘kunst in de openbare ruimte’, waarin ook gebruik wordt gemaakt van

kunst kun je nog steeds spreken van het ‘ding’ (het sculptuur) of de ‘dingen’ in

GH¶JHZRQH·UXLPWH GLHLNDOVYHHO¶RQJHZRQHU·EHVFKRXZGDQGHPXVHDOHUXLPWH 

relatie tot elkaar (installatie) dat de andere betekenis ‘het eigenlijke van het werk’

Maar deze manier van tentoonstellen verschilt van waar ik het voornamelijk over

GXLGHOLMNZLOPDNHQ+HW]LMQMXLVWGH]HGULHGLPHQVLRQDOH¶GLQJHQ·LQGHNXQVWGLH]R

ZLOKHEEHQQDPHOLMNNXQVWLQHHQLQWHULHXUUXLPWHRINXQVWDOVGLWLQWHULHXU]HOI

KHW¶HLJHQOLMNHZHUN·HQGHVSHFWDWRU]LMQ

GLFKWELMLQRQ]HZHUNHOLMNHUXLPWHVWDDQHQGLHPLMGDDURPKHWPHHVWLQWHUHVVHUHQ,N

9HHOLQWHUHVVDQWHUYRRUGLWRQGHU]RHN]RXNXQQHQ]LMQGHYHUVFKXLYLQJYDQGH

VSUHHNGDQRRNLQGH]HVFULSWLHDOVLNKHW¶NXQVWZHUN·EHQRHPVSHFLÀHNRYHUGULHGL-

RPJHYLQJYDQGHPXVHDOHNXQVWGLHLQGHMDUHQWDFKWLJSODDWVYRQG'HQNDDQ-DQ

mensionale werken en laat voor dit onderzoek alle andere velden in de kunst (zoals

Hoet’s tentoonstelling Chambres d’Amis, waarin hij de kunst verplaatste vanuit

SHUIRUPDQFHNXQVWÀOPNXQVW¶UHODWLRQDODHVWKHWLFV·HWF EXLWHQEHVFKRXZLQJ

KHWPXVHXPQDDUHHQDOOHGDDJVHVHWWLQJQDPHOLMNGHVHWWLQJYDQKHWKXLV2RNKLM

Naar mijn mening zouden de twee eigenschappen die Heidegger in het kunstwerk

interesseerde zich in ‘de idee een symbiose tot stand te brengen tussen kunst en

benoemt ook aanwezig kunnen zijn in de architectuur en in de architectuur van

UHDOLWHLW·6 en ook dat er kunst kon bestaan in een reële ruimte en dat zelfs deze

KHWKXLV+HWGLQJDFKWLJHYDQKHWKXLVEHVWDDWQHW]RJRHGDOVLQKHWNXQVWZHUNXLW

UHsOHUXLPWHNXQVWNRQ]LMQ7RFKOLMNWRRNGLWSURMHFWQLHWSUHFLHVWHEHDQWZRRUGHQ

materiaal, vorm en substantie en ook een beeldentaal of allegorie is aanwezig net

aan de wisselwerking die ik zou willen zien tussen het huis de kunstenaar en het

DOVLQHHQVFXOSWXXURILQVWDOODWLH(ONHOHPHQWYDQKHWKXLVSURÀOHHUW]LFK]RDOVLQ

NXQVWZHUN

KHWNXQVWZHUNLQUHODWLHWRWHONDDUHQLQUHODWLHWRWGH¶EXLWHQZHUHOG·
Maar wat mij zo interesseert aan de vergelijking van het kunstwerk en het huis,
D"
"
T"
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project Chambres d’Amis, bestaande uit een keurig gedekte tafel voor vier personen

+HW]LMQGH]HEDVLVSULQFLSHVGLHPLMNODDUEOLMNHOLMNEHwQYORHGHQ1LHWRQEHZXVW

LQGHNDPHUYDQHHQKHUHQKXLV 

bedenk ik de lichtval in mijn driedimensionale werken, herhaal ik de kleuren van
materialen en werk ik met de omliggende ruimte die ik als uitgangspunt en basisPDWHULDDOGLHQHQ

‘Misschien bevinden we ons op die tweede verdieping nog steeds in een

Wat deze ruimte zo bijzonder maakt zijn de meubelstukken die geïntegreerd zijn

museum en is die zogezegd echte, tastbare tafel slechts een nieuwe
VFKLMQZHUNHOLMNKHLGHHQVFKDGXZHHQYRRUVWHOOLQJYDQLHWVDQGHUV·

7

LQGHRPKXOOHQGHUXLPWH0XUHQ]LMQWHYHQVNDVWHQHQNDVWHQIXQFWLRQHUHQDOV
PXUHQ'DDUELMLVELMQDDOOHVZDWHULQGHUXLPWHDDQZH]LJLVRSGHSOHNJHPDDNW

Symbiose LV LPPHUV JHGHÀQLHHUG DOV HHQ LQWHUDFWLH WXVVHQ WZHH YHUVFKLOOHQGH
8

ZDDUKHW]LFKEHYLQGW%HQHGHQLQGHKRXWHQPHWDDOZHUNSODDWVHQ]LMQ]HOIVQRJ

organismen, levend in een hecht fysiek verband, in het voordeel van beide De

alle materialen aanwezig om de mogelijke groei van het interieur/oeuvre voort te

YUDDJLVGXVRIHUEHUKDXSWZHOHHQNXQVWYRUPNDQEHVWDDQGLH]LFKLQGH¶ZHUNH

]HWWHQ=RZHOGHZHUNHQYDQGHNXQVWHQDDUGLHKLHUZRRQGHDOV]LMQPHXELODLU]LMQ

lijke ruimte’ kan gedijen, zonder deze opnieuw te vervormen tot een representatie

dus op de zelfde plek ontstaan en zoals te zien is, is de één ontstaan in dienst van de

YDQGLHZHUNHOLMNHUXLPWH,VHUZHOHHQZLVVHOZHUNLQJPRJHOLMNZDDULQKHWNXQVW-

DQGHU.DVWMHVGLHQHQDOVVRNNHOYRRUGULHGLPHQVLRQDOHZHUNHQZDDUELMGHKRRJWH

werk in dienst staat van de werkelijke ruimte (en het werkelijke leven) en waarin

LVDIJHVWHOGDDQKHWZHUNGDWHURSVWDDW2RNLVHUHHQPHWDOHQSODWIRUPRISRGLXP

die werkelijke ruimte (en het werkelijke leven) in dienst staat van dit kunstwerk?

zoals ik het noem, waar werken van hem op staan, naast een grote ronde lamp, naast
een stapeltje boeken en tijdschriften, die daar door mijn toedoen hun plek hebben

Mijn woning bestaat uit een grote ruimte die is opgedeeld in hoeken met verschil-

JHYRQGHQ+HWUDQJVFKLNNHQHQWRQHQPHWDQGHUHZRRUGHQKHWH[SRVHUHQYDQ

OHQGHGRHOHLQGHQ+HWRYHUNRHSHOHQGHGDNLVGDDUELMRYHUDO]LFKWEDDUGRRUGDWGH

HOHPHQWHQLVDOVYDQ]HOIVSUHNHQGDDQZH]LJLQGHRUGHQLQJYDQKHWKXLV+LHUGRRU

LQJHERXZGHZDQGHQQLHWWRWKHWSODIRQGULMNHQ'HUXLPWHLVGXVRSJHGHHOGYDQXLW

ZRUGWGHDDQGDFKW]RUJYXOGLJYHUGHHOGWXVVHQKXLVOLMNHREMHFWHQHQNXQVWREMHFWHQ

GHYORHUHQYDQXLWPHQVHOLMNSHUVSHFWLHILVGHLQGHOLQJLQHHQRRJRSVODJGXLGHOLMN

Alleen het moment van de dag kan, door toedoen van de lichtval, uitmaken welk

Het is een ‘plan libre’ zoals Le Corbusier het zou noemen, die vanuit de midden-as

REMHFWHUPHHUDDQGDFKWWUHNWGDQGHDQGHU

LVRSJHGHHOG6LPSHOHEDVLVSULQFLSHVHQFRQVWUXFWLHVYDQUXLPWHOLMNHQYHUVWHUNWWH

De laatste maanden ben ik bezig geweest met het aanleggen van een beeld-archief

ZRUGHQLQKHWLQWHULHXU=R]RUJHQKHUKDOLQJHQYDQPDWHQPDWHULDOHQNOHXUHQHQ

YDQ]RZHOPLMQKXLVDOVPLMQZHUN%LMGHLQKHWEHJLQWRHYDOOLJHYHUJHOLMNLQJYLHO

verhoudingen ervoor dat er een ritme ontstaat in het interieur, dat geaccentueerd

PLMPHWHHQHHQJHOLMNHQLVRS+RHODQJHULNQDDUGHDIEHHOGLQJHQNLMNKRHPHHU

ZRUGWGRRUKHWOLFKWGDWLQGHUXLPWHYDOW2RNLVYDQELMQDHONPHXEHOVWXNHHQVHULH

ik ervan overtuigd raak dat de beeldentaal van mijn (weliswaar gedocumenteerde)

aanwezig, net zoals de verschillende kunstwerken van de voormalige eigenaar, die

ZHUNHQGHWDDOYDQPLMQZRQLQJLQSULQFLSHLQZLVVHOEDDU]LMQ

ELMQDDOWLMGLQHHQVHULHVWDDQRSJHVWHOG
O"
N"
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ELMQDLGHQWLHN'HULWPLVFKHFRQFHQWUDWLHORRSW]RZHOYDQOLQNVQDDUUHFKWVDOV

NOHXUGXVRRNHONHHQDQGHUHKRHN+LHUJDDWKHWQLHWPHHURYHUREMHFWHQRIRYHU

YDQERYHQQDDUEHQHGHQ,N]LHHHQKHUKDOLQJLQREMHFWHQLQGLQJHQLQYODNNHQ

het gefotografeerde, het gaat hier meer om het niet gefotografeerde; namelijk de

De hoeveelheid van die ‘dingen’ of vlakken geeft een productie aan van een bijna

DIVWDQGHQGHUXLPWHHQYRRUDOGHUXLPWHEXLWHQHQDFKWHUKHWJHIRWRJUDIHHUGHZDW

PDFKLQDOHSUHFLVLH=LMQGH]H¶GLQJHQ·JHSURGXFHHUGRPLHWVWHGRHQRIPHHWH

bevindt zich daar?

GRHQ"'LWLVQLHW]HNHU0HHU]HNHULVGDWKHWVWDWLVFKHEHHOGRRNVWDWLVFKZDVLQ
]LMQGULHGLPHQVLRQDOHYRUP$OVRIGH]HUDQJVFKLNNLQJDOOHHQPHWPRHLWHHQGXUI

Het valt op dat de gedocumenteerde details uit mijn woning niet meer zozeer als

YHUDQGHUW]RXNXQQHQZRUGHQ'LWLVRRNWH]LHQELMGHDQGHUHDIEHHOGLQJHQ,,,WP

HOHPHQWHQYDQHHQZRQLQJRIKXLVQDDUYRUHQNRPHQ+HWKXLVWUDQVIRUPHHUW]LFK

9,=HKHEEHQHHQVWDWLVFKHXLWVWUDOLQJ/HHJDOVRIZDWHUJHIRWRJUDIHHUGLVDOODQJH

op de foto in iets heel anders en daarbij draagt mijn werk niet zozeer het karakter

WLMGQLHWPHHULVEHZRJHQRIJHEUXLNW+HWOHYHQGLJHHQHFKWHYDQKHWKXLVZDDULN

YDQHHQNXQVWZHUN'HHQHDIEHHOGLQJOLMNWGHDQGHUFRQWH[WWHJHYHQPDDUKHWLV

HHUGHURYHUVSUDNOLMNWRQKHUNHQEDDUWH]LMQ0LVVFKLHQKHHIWKHWWHPDNHQPHWKHW

niet meer duidelijk welke zijn oorsprong in de huislijke architectuur vindt en welke

‘oog van de camera’, het frame dat het levendige uitsluit binnen zijn grenzen (waar

GDDUYDQLVDIJHOHLGRI]HOIVYHUGDDUYDQDIVWDDW9DQGHHFKWHUHsOHZHUNHOLMNH

LN]HOIQDWXXUOLMNGHRYHUKDQGLQKHEJHKDG 2IPLVVFKLHQKHHIWKHWWHPDNHQPHW

ruimte is niet meer te spreken; zowel mijn gedocumenteerde huis als mijn gedocu-

het gefotografeerde object dat deel is van de architectuur waar het in bestaat; het

PHQWHHUGHZHUNLVLQJHGDFKWHHYHQZDDUDOVRQZDDU

JHIRWRJUDIHHUGHGDW]HOIHHQDUFKLWHFWRQLVFKHVWUXFWXXULV$UFKLWHFWXXULVLPPHUV
VWDWLVFKHQRQEHZHHJOLMN(QDOVKHWEHZHHJOLMN]RXOLMNHQGDQEHZHHJWQLHWGH
architectuur, maar de factoren rondom de architectuur; zoals het licht en wijzelf,
GLHWHONHQVHHQDQGHURRJSXQWKHEEHQ
,QDIEHHOGLQJ,,,HQ,9LVHUQRJVWHHGVVSUDNHYDQHHQKHUKDOLQJLQYODNNHQHQ
¶GLQJHQ·1RJVWHHGVLVHUHHQULWPHDDQZH]LJDOZRUGWGLWULWPHRSJHYRHUG:HONH
YDQGHWZHHLVHHQZHUNHQZHONHLV¶JHZRRQ·HHQIXQFWLRQHHOREMHFW"2I]LMQ]H
het beide, of geen van beide? Al zouden ze beiden functioneren, dan zouden ze niet
JHZRRQ]LMQ(ULVHHQFRQFHQWUDWLHDDQZH]LJHHQRUGHQLQJGLHQLHWVWHYHHOKHHIW
HQQLHWVWHZHLQLJ " 
$IEHHOGLQJ9HQ9,VWUDOHQUXVWXLW*HSOHLVWHUG]R]RXGHQGH]HDIEHHOGLQJHQHQ
RRNGHDIJHEHHOGHUXLPWHVJHQRHPGNXQQHQZRUGHQ5LWPHLVDDQZH]LJLQEHLGHQ
PDDUKHWOLFKWQHHPWGHRYHUKDQG'HEHVFKHQHQYODNNHQKHEEHQHONHHQDQGHUH
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Tw e e We r e l d e n

Le Corbusier was een architect, stedebouwkundige en kunstenaar, die onder andere
zijn bekendheid genereerde met zijn pleidooi voor het nieuwe bouwen van het

In de voorafgaande beelden heb ik een visuele vergelijking kunnen maken tussen

0RGHUQLVPH,QEHJLQWZLQWLJVWHHHXZPHFKDQLVHHUGHGHIDEULHNHQPHWHHQJURRW

PLMQZHUNHQPLMQZRQLQJ0DDUGHYUDDJKRHGH¶HFKWH·ZHUHOGYDQKHWKXLV]LFK

HIIHFWRSKHWGDJHOLMNVOHYHQ/H&RUEXVLHUYRQGGDWGHZRQLQJQLHWDFKWHUNRQ

tot de representatieve en imaginaire wereld van het kunstwerk verhoudt blijkt onop-

EOLMYHQELMGH]HQLHXZHWHQGHQV'HZRQLQJPRHVWGHJHHVWYDQGHWLMGYHUWHJHQ-

JHORVW'HWZHHZHUHOGHQOLMNHQLQPLMQYHUJHOLMNLQJRPHONDDUKHHQWHGUDDLHQ(Q

ZRRUGLJHQKHOGHUWUDQVSDUDQWHIIHFWLHIHQOR\DDO11 De ratio en helderheid van het

GLWLVQLHWDOOHHQ]RLQGHYHUJHOLMNLQJPDDURRNLQPLMQZHUNHQHQLGHHsQRS]LFK

PHQVHOLMNGHQNHQPRHVWUHÁHFWHUHQRSGHGLUHFWHOHHIRPJHYLQJ]RRRNRSKHWKXLV

,NEHQDOWLMGLQVWULMGWXVVHQGH]HWZHHZHUHOGHQLN]LHPLM]HOIDOWLMGKHWOLHIVWDOV

GDWHHQSURGXFWYDQRQ]H]LHO]RX]LMQ12

HHQDDQKDQJHUYDQGHUDWLR,NKRXGHUYDQPDWHULDOHQLQPLMQKDQGHQWHQHPHQHQ

Het werk van Le Corbusier bestond naast de tal van andere activiteiten vooral

]HWHZDDUGHUHQLQKXQVLPSHOVWHYRUP,NZLOGHGLQJHQ]RKHOGHUPRJHOLMN]LHQ

uit het ontwerpen van woningen en daarom ook uit het ontwerpen van de indeling

]RQGHUKXQ¶PHQVHOLMNHLQWLPLWHLW·]RDOV*DVWRQ%DFKHODUGKHW]RXQRHPHQ KLHU

YDQKHWOHYHQ+HWULWPHHQGHVWUXFWXXUYDQKHWGDJHOLMNVOHYHQZDVGDQRRNHHQ

NRPLNODWHURSWHUXJ ,NZLO]HLQKXQUDXZHZHUNHOLMNKHLGNXQQHQEHQRHPHQ

YDQGHEHODQJULMNVWHRQGHUZHUSHQLQGHUHDOLVDWLHYDQ]LMQRQWZHUSHQ1HWYRRUGH

Maar twijfel over wat die werkelijkheid eigenlijk is begint wanneer ik deze probeer

SHULRGHGDWKLM]LMQHLJHQZRQLQJ]RXRQWZHUSHQ]HLKLMLQ

WHEHVFKULMYHQ¶$OOHVNORSW·WRWGDWPHQEHJLQWWHEHVFKULMYHQGDQEHVWDDWHUJHHQ
ZHUNHOLMNKHLGPHHUYRRUDOJHHQZHUNHOLMNHUXLPWH2PVFKULMYLQJHQEOLMNHQVXE-

‘The house is a shelter, an enclosed space, which affords protection against

MHFWLHIWH]LMQHQJHVFKUHYHQPHWDIRUHQVOXLSHQKHWSDSLHURS=RDOV*HRUJH3HUHF

FROWKHDWDQGRXWVLGHREVHUYDWLRQ,WLVIRUPHGRIÁRRUVZDOOVDQGURRI,W

laat zien in Ruimte Rondom is de enige waarheid van ruimte die er bij het schrijven

FRQWDLQVYDULRXVFRPSDUWPHQWVLQZKLFKDUHSHUIRUPHGGHÀQLWHGDLO\DQG

EHVWDDWGHUXLPWHYDQKHWDQDORJHSDSLHU9

UHJXODUIXQFWLRQV/LIHZLWKLQWKHVHFRPSDUWPHQWVLVFDUULHGRQLQDFFRUGDQFH

Het is daarom ook niet voor niets dat ik Le Corbusier en Tristan Tzara kies om

ZLWKDVHULHVRIUDWLRQDOGHÀQLWHGDLO\DQGUHJXODUDFWLRQV7KHGD\FRQVLVWV

WHEHVWXGHUHQ$OVWZHHWHJHQSROHQYHUWHJHQZRRUGLJHQ]HDDQGHHQHNDQWNDQW

RIWZHQW\IRXUKRXUVRQO\7KLVUHJXODWHVWKHVL]HRIWKHKRXVHDQGWKHUROHLW

de rationele ruimte en het werkelijke leven (Le Corbusier) en aan de andere de

KDVWRIXOÀOO·13

imaginaire ruimte en misschien wel de representatieve wereld van het kunstwerk
7]DUD :DQWZDWYRRUGH6XUUHDOLVWHQHQ7ULVWDQ7]DUD¶REMHFWVWURXYpV·RIYRRU-

Je zou kunnen zeggen dat dit een vrij koele benadering is van wat het huis moet

werpen van droom-verlangens waren, waren voor de Modernisten en Le Corbusier

voorstellen en waaruit het moet bestaan, vooral als je bedenkt in welke tijd het

¶REMHFWVPHPEUHVKXPDLQV·RIZHOGHI\VLHNHH[WHQVLHVYDQKHWOLFKDDPPHWHHQ

JHVFKUHYHQLV+HWOLMNWHU]HOIVRSGDWGHXLWHLQGHOLMNHEHHOGHQGHYRUPYDQKHWKXLV

10
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Maar is dat ook zo? Ik heb het idee dat de uitwerking van bijvoorbeeld de compartimenten van de woning en het interieur van deze compartimenten wel degelijk een
VLJQLÀFDQWHZDDUGHKHEEHQHQGDW/H&RUEXVLHUGLWQLHWRQWJDDQPRHW]LMQ/DDW
ik kijken naar het appartement dat hij tussen 1931 en 1934 voor zichzelf ontwierp
HQZDDUKLMVLQGVGLHQWRWDDQ]LMQGRRGJHOHHIGKHHIW+RHJLQJKLMKLHURPPHWKHW
beeldende aspect van zijn eigen woning?
,QKHWDSSDUWHPHQWHQFRPSOH[DDQJHNRPHQDDQGHUDQGYDQ3DULMVOHLGKHWVPDOOH
en sobere trappenhuis naar de zevende verdieping waar de voormalige woning
YDQ/H&RUEXVLHU]LFKEHYLQGW(HQNOHLQHEUXLQHGHXUIXQFWLRQHHUWDOVHQWUHH'H
overgang van het smalle, vrij donkere voorportaal naar de hal van het appartement
is groot; een zee van licht komt zowel van links, van rechts als van boven op me af
]RGUDLNGHGHXUGRRUJD'HURQGHPDVVLHYHZHQWHOWUDS ]LHDIEHHOGLQJ,; LQGH
KDOGLHQDDUKHWGDNWHUUDVHQGHORJHHUNDPHUOHLGWYDOWPLMPHWHHQRS,NYLQGKHW
een prachtig abstract object, waarin zowat alle grijze kleurschakeringen aanwezig
]LMQ9DQERYHQZRUGWGHWUDSGRRUGDJOLFKWEHOLFKWZDDUGRRUGHLQWHQVLWHLWYDQKHW
EORNEHWRQDDQNOHXUHQYROXPHZRUGWYHUVWHUNW+HWOLMNWWHIXQFWLRQHUHQDOVHHQ
VFXOSWXXUGDWGHERYHQHQEHQHGHQYHUGLHSLQJPHWHONDDUYHUELQGW
Aan de rechterkant van de hal wordt mijn aandacht naar een hoge ruimte getrokken; het is de atelierruimte waar Le Corbusier naar zeggen elke dag in de
RFKWHQGVFKLOGHUGH147ZHHHLNHQKRXWHQODGHNDVWHQVWDDQDOV¶VKRZH[HPSODUHQ·
RSJHVWHOG'HHQHRQEHZHUNWGHDQGHUZLWJHYHUIGHQEHLGHQRSHHQYHUKRRJG
YRHWVWXNJHSODDWVW=HVWDDQSRPSHXVLQGHKRJHUXLPWHQHWDOVGHH]HOGHNUXNHQ
GHUDGLDWRUGLH]RDOVGHDQGHUHREMHFWHQORVLQGHUXLPWH]LMQJHSODDWVW'HREMHFWHQ
werken nu als symbolen die vertellen wat hier plaatsvond, maar ik betwijfel of het
anders was toen Le Corbusier hier woonde!
9UHHPGJHQRHJLVGHJURRWVWHPXXUYDQGHDWHOLHUUXLPWHRSJHERXZGXLWNDONVWHHQ
!D"
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HHQPDWHULDDOGDWQHUJHQVDQGHUVLQKHWDSSDUWHPHQWLVWHUXJWHYLQGHQ+HWEOLMNW

misschien verkozen zou worden boven de rechte trap, maar hoe deze wenteltrap

GHRQEHZHUNWHPXXUWH]LMQRSJHWURNNHQXLW)UDQVHNDONVWHHQ KHWERXZPDWHULDDO

ZRUGWYRUPJHJHYHQLVRSWDOYDQPDQLHUHQPRJHOLMNPHWWDOYDQPDWHULDOHQ

waarmee een groot deel van de Parijse huizen in de 19e en begin 20e eeuw is

Juist in dit gat, dat zich bevindt in Le Corbusier’s theorie van het rationele ont-

JHERXZG YDQKHWKXLVZDDUKHWDSSDUWHPHQWDDQYDVWVWDDW+HWYDOWPHRSGDW

ZHUSHQNULMJWGHORVVHKDQGYDQ/H&RUEXVLHUYULMVSHO'HYULMHVFKLOGHUVKDQG

alleen in het interieur van Le Corbusier’s Appartement de kalksteen ‘onaangetast’

die weliswaar geoefend maar (waarschijnlijk bewust) niet perfect en machinaal

is gelaten (weliswaar met glad afgewerkt voegwerk van cement) en dat aan de

LVRQWZHUSWRSVSHFLÀHNHSOHNNHQURQGLQJHQHQYUHHPGVRRUWLJHYRUPHQGLHWHJHQ

DQGHUHNDQWYDQKHWJODVKHWH[WHULHXUYDQGH]HOIGHPXXUKHWRSSHUYODNGDDUHQWH-

KHWUHFKWOLMQLJHHQUDWLRQHOHJULGLQJDDQ'LWYLQGLNHHQLQWHUHVVDQWJHJHYHQ:DQW

gen wel gestuukt en wit afgewerkt is zoals de andere muren ook binnen zijn bewerkt

dit is het gebied waar een onderscheid gemaak kan worden tussen bouwwerken

]LHDIEHHOGLQJ9,, +HWHIIHFWLVGDWHUELQQHQHHQZDUPHUHOLFKWWRRQRQWVWDDW

GLHHHQFRQFHQWUDWLHXLWVWUDOHQHQERXZZHUNHQGLHGLWQLHWGRHQ 2QGHUERXZ-

GDQEXLWHQ'HPXXUVWUDDOWLHWVEHKDDJOLMNVXLWLHWVPDDNWKHWGDWMHHUQDDUEOLMIW

ZHUNHQYHUVWDLNKXL]HQJHERXZHQHQYDQPLMQSDUWNXQVWZHUNHQ ,QGLWJHELHG

NLMNHQ+HWLVppQYDQGHRQUHJHOPDWLJKHGHQYDQKHWDSSDUWHPHQWQHWDOVGHURQGH

zou ‘het’ allemaal moeten plaatsvinden; in dit gebied kan de autonomie gevormd

PDVVLHYHWUDSHQWDOYDQDQGHUHYUHHPGYRUPLJHHOHPHQWHQ

ZRUGHQ+LHUNDQKHW]LFKJDDQRQGHUVFKHLGHQYDQGHPDVVD ZDWYUHHPGJHQRHJ

Het is half twaalf in de ochtend en duidelijk is te zien dat de ochtendzon begint
ZHJWHWUHNNHQXLWGHUXLPWH+HWZHUNWDOVHHQQDWXXUOLMNHNORNGHOLFKWFRQFHQWUDWLH

QLHWEHSDDOWSDUDOOHOVWDDWPHW/H&RUEXVLHU·V0RGHUQHJHGDFKWHJRHG HQEHJLQW
het bouwwerk te spreken!

vertelt dat het tijd is je naar de volgende ruimte te begeven, om het volgende deel

In Le Corbusier’s appartement durf ik te zeggen dat een dergelijke concentratie

YDQGHGDJWHVWDUWHQ=RLVKHWKHOHDSSDUWHPHQWRQWZRUSHQKHW]RQOLFKWNRPWLQ

DDQZH]LJLV+HWEHHOGRIZHOGHYLVXHOHXLWZHUNLQJVSHHOWGXVZHOGHJHOLMNHHQJURWH

de ochtend binnen in het atelier en zal eindigen in de avond bij het terras, de eetka-

URO1LHWDOOHHQYRRUPLMLVGH]HYLVXHOHXLWZHUNLQJLQWHUHVVDQWPDDURRNYRRU/H

PHUHQGHVODDSNDPHU'HKHOHZRQLQJOLMNWQHGHULJDDQGHPHQVHQ]LMQGDJHOLMNVH

&RUEXVLHUPRHWKHWYDQJURRWEHODQJ]LMQJHZHHVW:DDUVFKLMQOLMNVSHHOGHKHW]HOIV

ritmes te zijn en zelfs het licht van de zon wordt ingezet om deze ritmes ongestoord

HHQQHW]REHODQJULMNHURODOVGHIXQFWLRQHOHVWUXFWXXUYDQGHZRQLQJ:DQWMXLVW

WHODWHQHQ]HOIVWHDFFHQWXHUHQ

door op verschillende plekken tegen het grid in te gaan ontstaat er een bewustzijn

Je zou kunnen zeggen dat elk element in zijn huis een functie dient voor één van

van het grid; juist door tegen het gewone en meest logische in te gaan ontstaat er

de regelmatige dagelijkse acties waar Le Corbusier in zijn omschrijving van het

HHQEHZXVW]LMQYDQKHWGDJHOLMNVOHYHQ'HPDVVLHYHZHQWHOWUDSGLHGRHWGHQNHQ

huis over spreekt, maar de manier waarop deze elementen zijn vormgegeven en het

DDQHHQVFXOSWXXU]DOMHH[WUDEHZXVWPDNHQYDQKHWEHWUHGHQHUYDQ=RLVKHWEHHOG

EHHOGGDW]HJHQHUHUHQLVQLHWDOWLMGUDWLRQHHOYHUNODDUEDDU:DQWZHUNWHHQUHFKWH

belangrijk omdat het kijken belangrijk is; het kijken naar het ‘gewone’ dagelijks

trap niet net zo goed als een wenteltrap? Natuurlijk kan hierop geantwoord worden

OHYHQ

dat de wenteltrap minder oppervlak in beslag neemt dan de rechte trap, en daarom

28
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We zouden volgens Le Corbusier altijd bewust moeten zijn wat we zien, we zouden

YRUP]RXGLHQHQYDQGHKXLVOLMNHKDELWDW+LM¶GURRPGH·ELMKHWEHQRHPHQYDQ]LMQ

moeten zienZDWZH]LHQ

argumenten, terug naar onze kindertijd, wanneer we in donkere hoeken of onder
WDIHOVHQEHGGHQRQ]HEHVFKHUPLQJ]RFKWHQ%HVFKHUPLQJ]RDOVPHQGLHLQKHW

¶:HPXVWDOZD\VVD\ZKDWZHVHHEXWDERYHDOODQGPRUHGLIÀFXOWZHPXVW
DOZD\VVHHZKDWZHVHH·15

EHJLQYDQGHPHQVKHLGLQVSHORQNHQHQJURWWHQ]RFKW19
Het beeld dat hij schetst is sterk, veel mensen zullen dit sentiment waarschijnlijk
KHUNHQQHQ]RDOVLNKHW]HOIKHUNHQ,NPRHWGHQNHQDDQPLMQJHQRHJHQGDWLN

,QWHJHQVWHOOLQJWRW/H&RUEXVLHUGDFKW7ULVWDQ7]DUDKLHUKHHODQGHUVRYHU'LW

schepte om tussen kast en muur tegen de verwarmen te zitten en de onderkant van

bewustzijn van onze omgeving en van ons dagelijkse leven was voor Tzara juist iets

WDIHOVHQVWRHOHQDOVXLW]LFKWWHKHEEHQ2IRPKXWWHQLQGHKXLVNDPHUWHERXZHQPHW

RPWHYHUJHWHQHQWHYHUZHUSHQ+LM]RXZDDUVFKLMQOLMNRSGH]HTXRWHJHUHDJHHUG

GRQNHUEODXZHGRHNHQ HQZDVNQLMSHUV (QGHJHGDFKWHDDQGHERRPKXWJHPDDNW

hebben met de woorden dat ‘zeggen wat we zien en zien wat we zien’ ondergeschikt

van takken onder de beschutting van een oude seringeboom geeft hetzelfde senti-

is aan de ervaring en het gevoel en dat deze niet onderdrukt maar gestimuleerd

PHQW$OOHQZDUHQQDwHYH¶ZRQLQJHQ·SURYLVRULVFKLQHONDDUJH]HWRPHHQPRPHQW

PRHWHQZRUGHQPHWGDWJHQHZDWZH]LHQ

LQWH¶]LMQ·0DDUDDQZDWYRRUZRQLQJPRHWLNGHQNHQDOVKHWQLHWRPHHQWLMGLJ

Tristan Tzara behoorde als dichter, essayist, kunstcriticus met nog vele andere

verblijf gaat? Aan wat voor objecten moet ik denken als men meer moet doen

DFWLYLWHLWHQLQEHJLQHHHXZWRWGHRSNRPHQGH'DGDwVWHQ=RDOV.XUW6FKZLWWHUV

dan alleen zitten en ‘zijn’? Hoe wordt deze naïeve kinderwereld vertaald naar een

bezig was met het verzamelen van vreemde objecten van de straat om zijn Merzbau

verblijf dat regen en wind moet doorstaan en daarbij comfort moet bieden met de

op te bouwen, was Tzara bezig woorden te verzamelen als een collage-techniek

PDDWVWDYHQGLHZLMWHJHQZRRUGLJVWHOOHQ"0RHWLNGHQNHQDDQGRQNHUHLQWHULHXUV

YRRU]LMQJHGLFKWHQ16 Later zou hij het Dadaïsme verruilen voor het Surrealisme,

YDQ%UDEDQWVHERHUGHULMHQRIWDSLMWHQRSYORHUHQPXXULQ$PVWHUGDPVHDSSDUWH-

GDWKLMXLWHLQGHOLMNRRNGHUXJWRHNHHUGH+HWGURPHQKHWRQGHUEHZXVWHHQGH

PHQWHQ":DWLVGHYRUPGLH7]DUDDDQ]LMQLGHHsQZLOJHYHQHQLVKHWEHUKDXSW

LQWXwWLHZDUHQVWXGLHRQGHUZHUSHQZDDUKLM]LFKPHHEH]LJKLHOG$OVGRHOVWHOGH

mogelijk deze droombeelden in de realiteit te plaatsen, met materialen en construc-

17

hij onder andere ‘de diepste lagen van de menselijke gedachte’ te verroeren; dit

ties? Het lijkt alsof het beeld dat hij schetst, zo simpel en bekend niet uitgevoerd

LQKHWJHELHGYDQGHWDDO+LHULQVWHOGHKLMHFKWHUGHNXQVWZHUNHQ YRRUKHP]LMQ

NDQZRUGHQ+HWLVSXXULQ]LMQSRs]LHPDDUYHUGZLMQW]ROLMNWPLM]RGUDKHW

gedichten) op een lager niveau dan de kunstenaar en de mensen voor wie het werk

PHQWDOHEHHOGREMHFWZRUGWWHQ]LMKHWGHUXZVWHHQUDXZVWHYRUPDDQQHHPWGLH

18

EHGRHOWZDV3Rs]LHPRHVWQDPHOLMNJH]LHQZRUGHQDOVHHQ¶VWDWHRIPLQG·

Het is daarom niet vreemd dat hij zich uitliet over tal van onderwerpen en zo ook

Met dit idee in mijn hoofd stond ik voor de façade van Maison Tzara, een

RYHUKHWKHWZRQHQHQGHZRQLQJ+HWZRQHQ]RXYROJHQV7]DUDKHWSUHQDWDOHFRP-

immens gebouw met twee ingangen in de schaduw van een ingebouwd voorpor-

fort symboliseren, waarbij het beeld van de moederlijke uterus als fundamentele

WDDO$OOHHQHHQVWHQHQSODNNDDWRSGHJHYHOKHULQQHUWQRJDDQGHDUFKLWHFWHQ]LMQ

!T"



30

KLMDDQKDDOWGHJURW]HOI




G)"H+.F1:&).5"G)"H+.F1:&)."]%$4:"M&,0"e,1()',: 1HZ<RUN3ULQFHWRQ$UFKWHFWXUDO
"
3UHVV 9RRUKHWHHUVWXLWJHJHYHQLQ4XRWHGRRU"
G)"H+.F1:&)."2++.%^=%%'()"%%'"0),"F+)4(OPHU3HWHUVRQ].&:,%'"]_%.%-"V%(%"%'("e1..%,&+'%$",0)+.&:,"97)M"6).:)c;"P1,=).:"

<'&2).:&,c5"!SO!E"B-"C
3HWHUVRQRSFLWS
3HWHUVRQRSFLWS

!S"

"',0+'c"\&($)."`U+8):"^+."HcF+.=:[5"&'"7+,"%,"U+8)"9G+'(+';"]0%8):"%'("U1(:+'5"
#
!SSAE"`]_%.%"B+:)(",0)"8%,).'%$"%'(":0)$,).&'="&8%=):"+^",0)"f1,).&')g"/+':,.1/J
,&+':"M0&/05"^.+8",0)"/%2)",+",0)"=.+,,+"%'(",0)",)',5"/+8B.&:)(",0)"^1'(%8)',%$"
^+.8:"+^"018%'"0%F&,%,&+'--["B-"!AC"b"!AT

31

HHUVWHEHZRQHUYRRUGHUHVWOLMNWKHWYHUJHWHQGDWGLWKXLVHQLJV]LQVELM]RQGHUZDV
Tegenwoordig is het opgedeeld in kleine studio’s en niet alles is overgebleven van
GHLQGHOLQJGLH$GROI/RRVLQVDPHQZHUNLQJPHW7]DUDLQOLHWUHDOLVHUHQ
Ik werd op goed geluk binnengelaten door een student die er woonde (weliswaar
WHJHQGHUHJHOVLQYDQGHVWUHQJHKRVSLWDGLHRSGHERYHQYHUGLHSLQJZRRQGH +HW
WUDSSHQKXLVPRFKWLNEHNLMNHQZDWYRRUPLMDOHHQJHZHOGLJHHUYDULQJZDV'HWUDS
]LHDIEHHOGLQJ9,,,HQ;, OHLGGHDOVHHQSDGGRRUKHWKXLVGRQNHU]RQGHUUDPHQ
NUDNHQGHWUHGHQHQGRQNHUEUXLQJHEHLWVWHKRXWHQEDONHQ0LMQRULsQWDWLHZDVYHUORUHQQDDUPDWHLNKRJHUHQKRJHUNZDP'HHQHWUDSZDVODQJHUGDQGHDQGHU]RGDW
RRNJHYRHOYRRUKRRJWHYHUGZHHQ'HYHUGHOLQJYDQGHYHUGLHSLQJHQZDVDDQGH
IDoDGHDOPRHLOLMNDIWHOH]HQQXZDVKHWQLHWHHQVPHHUDDQGHRUGH=HYHQKRHNHQ
JLQJLNRPWRWDDQGHODDWVWH¶GRRGORSHQGH·WUDSPHWDOVXLWHLQGHHHQGLFKWHGHXU
Huis Tzara zou in zeker opzicht een realisatie moeten zijn geweest van zijn opvattingen over het wonen en daarbij een eerlijke ‘praktijk versie’ zijn van zijn poëtische
EHHOGHQ0LMQHHUVWHLQGUXNYDQKHWKXLVLVHUHHQYDQOLFKWHYHUED]LQJHHQYHUED]LQJGLHZRUGWRSJHURHSHQGRRUPHWQDPHGHIDoDGHYDQKHWKXLV9DQDIKHW
grond oppervlak tot aan de horizontale middellijn is de straatzijde van het huis
opgebouwd uit grove natuursteen Ik moet denken aan de woorden van Tzara, die
YHUZLM]HQQDDUGHJURWHQGHVSHORQNGHHQWUHHKHHIWHUDDUGLJYHHOYDQZHJ+HWLV
ELMQDHHQLOOXVWUDWLH7ZHHLQJDQJHQGRQNHUGRRUGHVFKDGXZYDQKHWQDDUELQQHQ
JHZHUNWHSRUWLHUJHYHQ7]DUD·VEHVFKULMYLQJZHHU¶WKHFRQLFDORUKDOIVSKHULFDO
KXWIXUQLVKHGDWLWVHQWUDQFHZLWKDSRVWRIVDFUHGFKDUDFWHU·20
2SYDOOHQGLVKHWRPWH]LHQGDWKHWYRRU$GROI/RRVGHDUFKLWHFWYDQKHWKXLV
niet zeer gebruikelijk was om een dergelijke grove bekleding op de façade van
]LMQKXL]HQWHODWHQ]LHQ%LMQDDO]LMQKXL]HQ]LMQYDQGHEXLWHQNDQWZLWJHSOHLVWHUG
?@"
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Dit doet mij vermoeden dat Tzara een sterke inspraak heeft gehad in het ontwerp

van Tzara komt, door het huis vanuit een verbeelding en een symbool te bekijken

HQLHGHUJHYDOLQKHWPDWHULDDOJHEUXLN2RNGHJORRLHQGHVFKXLQHPXXUGLHDDQ

HQWHEHQRHPHQ %LM%DFKHODUG]LMQGLWHFKWHUYHOHV\PEROHQHQYHUEHHOGLQJHQELM

de rechterkant van het huis in dezelfde stenen door vloeit, geeft sterke indruk van

7]DUDLVKHWHUHHQ

7]DUD·VO\ULVFKHNLMNRSKHWKXLV1HWDOVKHWLQWHULHXUZDDUPHHLNLQGLWJHYDOQLHW

,QKHWKRRIGVWXN¶+RXVHDQG8QLYHUVH·VFKULMIW%DFKHODUGRYHUGHRJHQVFKLMQ

]R]HHUGRHORSVSHFLÀHNHREMHFWHQYDQKHWPHXELODLUPDDUPHHUGHPDQLHUZDDURS

OLMNHSDUDGR[GDWKHWKXLVLQHHUVWHLQVWDQWLHHHQJHRPHWULVFKWDVWEDDUSURGXFWLV

je je door het huis begeeft - dat zich bijna in spanning en ritme opbouwt als een

dat uitstraalt rationeel geanalyseerd te worden, zonder de aanwezigheid van onze

YRRUJHGUDJHQJHGLFKWGDW]LFKQDDU]LMQFOLPD[EHJHHIW

PHWDIRUHQHQPHQVHOLMNHSURMHFWLHV0DDU]RGUDKHWKXLVEHNHNHQZRUGWYDQXLWGH

Het is interessant te zien dat Tzara al in het bezit van het huis was voordat hij deze
WHNVWLQKHWWLMGVFKULIW0LQRWDXUHVFKUHHI  +HWOLMNWHURSGDWKLM]LMQKXLVDOV

menselijke intimiteit, zo zegt hij, is het onmogelijk de subjectieve droomwereld te
QHJHUHQ

HHQYRRUEHHOGKHHIWJHQRPHQRP]LMQLGHHsQWHEHVFKULMYHQ'HYUDDJLVQDWXXUOLMN
¶$KRXVHLVDVÀUVWDQGIRUHPRVWDJHRPHWULFDOREMHFWRQHZKLFKZHDUH

ZDWZDVHUHHUGHU]LMQWKHRULHsQRYHUGHZRQLQJRIGHZRQLQJ]HOI=HNHULVKHWLQ
ieder geval dat er een wisselwerking is tussen de twee; Tzara, beïnvloed door zijn

WHPSWHGWRDQDO\]HUDWLRQDOO\,WVUHDOLW\LVYLVLEOHDQGWDQJLEOHPDGHRIZHOO

ZRQLQJHQGHZRQLQJLQKHWRQWZHUSSURFHVEHwQYORHGGRRU7]DUD

KHZQVROLGVDQGZHOOÀWWHGIUDPHZRUN,WLVGRPLQDWHGE\VWUDLJKWOLQHVWKH

De manier van kijken van Le Corbusier en Tristan Tzara naar hun huis vind ik erg

plumb line having marked it with its discipline and balance, a geometrical

LQWHUHVVDQWRPGDWGLWRS]HNHUHKRRJWHKXQPDQLHUYDQYRUPJHYHQGHÀQLHHUW+HW

object of this kind ought to resist metaphors that welcome the human body

GHÀQLHHUWGDWKXQKXL]HQYHUVFKLOOHQG]LMQHQZDDURP]HYHUVFKLOOHQYDQHONDDU,Q

DQGVRXO%XWWUDQVSRVLWLRQWRWKHKXPDQSODQHWDNHVSODFHLPPHGLDWHO\

*DVWRQ%DFKHODUG·VThe Poetics of Space wordt dit verschil dat ik herken tussen

whenever a house is considered a space for cheer and intimacy, space that is

de twee opvattingen van Le Corbusier en Tzara over hun huis (en over hun werk in

VXSSRVHGWRFRQGHQVHDQGGHIHQGLQWLPDF\,QGHSHQGHQWRIDOOUDWLRQDOLW\WKH

KHWDOJHPHHQ EHQRHPG

GUHDPZRUOGEHFNRQV·21

%DFKHODUGRQGHU]RHNWGHKXLVOLMNHDUFKLWHFWXXUGRRUPLGGHOYDQKHWRQWUDIHOHQ
van metaforen die zich als taalelementen door de eeuwen heen aan het tastbare

%DFKHODUGRQGHUVFKHLGW]REHZXVWWZHHZHUHOGHQYDQHONDDUGHZHUHOGYDQGHUDWLR

KXLVKHEEHQJHERQGHQ+HWLVLQWHUHVVDQWWH]LHQGDWKLMGHSRs]LHDOVXLWJDQJVSXQW

HQGHZHUHOGYDQGHGURPHQ+HWIHLWGDWKLMGH]HWZHHZHUHOGHQYDQHONDDUVFKHLGW

JHEUXLNWRPWHDQDO\VHUHQZDWYRRURQVLQHHUVWHLQVWDQWLH]RWDVWEDDUHQ¶HFKW·LV

zegt ook iets over de verschillende ‘werelden’ waarin Le Corbusier en Tristan Tzara

7HUZLMOGHSRsWLVFKHEHVFKULMYLQJMXLVWHHQDIWUHNVHORIH[WUDFWLVXLWGH]HUHDOLWHLW

¶OHYHQ·HQEHOHYHQ'HUDWLRQHOHUXLPWHZDDU%DFKHODUGRYHUVSUHHNWLQWHUSUHWHHULN

durft hij het aan om het poëtisch en literair gebied tot basis te maken van zijn onder-

DOVGHGLUHFWHUXLPWHDOVGHUXLPWHGLHRQVDOWLMGRPKXOW(FKWHULVKLMQLHWDOWLMG

]RHNQDDUKHWVROLGHKXLV-H]RXNXQQHQ]HJJHQGDWKLMGXVGLFKWELMKHWVWDQGSXQW

YRRURQVDDQZH]LJ'HUDWLRQHOHUXLPWHLVDDQZH]LJDOVPHQGHUXLPWHHQREMHFWHQ
?!"

34

3%:,+'"*%/0)$%.(5"7KH3RHWLFVRI6SDFH %RVWRQ%HDFRQ3UHVVS

35

EHZXVWHUYDDUW,QGH]HHUYDULQJZRUGHQGHUXLPWHVHQREMHFWHQZDDUJHQRPHQGRRU
middel van ‘signalen’ die worden gevormd door de vertoning van hun materiaal en
YRUP'H]HPDWHULsOHYHUWRQLQJLVHVVHQWLHHORPUXLPWHEHZXVWWHHUYDUHQ ]RDOVMH
GLWNXQWKHUNHQQHQELM/H&RUEXVLHU·VZRQLQJ 
'HGURRPZHUHOGZDDU%DFKHODUGRYHUVSUHHNWLQWHUSUHWHHULNDOVHHQLPDJLQDLUH
UXLPWH,QGH]HUXLPWHGLHQWKHWREMHFWHQGHUXLPWHDOVHHQUHSUHVHQWDWLHYRRU¶KHW
andere’ (misschien wel te vergelijken met ‘het andere’ waar Heidegger over spreekt
DOVKLMKHWKHHIWRYHUKHW¶HLJHQOLMNH·HQGHDOOHJRULHYDQKHWNXQVWZHUN 22 De ruimte
met zijn objecten dienen zo als aanleiding tot niet alleen een gedachte (want dit
kan ook in de rationele ruimte het geval zijn) maar ook tot een verbeelding van
HHQDQGHUHPHQWDOHUXLPWH+HWLQHHUVWHLQVWDQWLHJHRPHWULVFKHREMHFWZRUGW]R
YHUJHWHQHQGHYHUWRQLQJYDQYRUPHQPDWHULDDOYHUYDDJG+HWERXZZHUNYHUGZLMQW
DOVKHWZDUHHQGDDUYRRULQGHSODDWVRQWZLNNHOG]LFKHHQYLVLRHQ
0HW%DFKHODUG·VVSOLWVLQJYDQGHWZHHZHUHOGHQLQWHUSUHWDWLHVYDQUXLPWH]RXMH
kunnen stellen dat hij zou menen dat Le Corbusier de menselijke intimiteit buiten
het ontwerp van zijn woning laat en zijn ruimtes vanuit de rationele kant bekijkt
HQRQWZHUSW0DDUWHJHOLMNHUWLMG]HJWKLMRRNGDWGHGURRPZHUHOGRQDIKDQNHOLMN
is van deze rationele wereld en dus sowieso ook aanwezig zou kunnen zijn in
/H&RUEXVLHU·VYHUWUHNNHQ=RGUDGHUXLPWHEHVFKUHYHQZRUGW]RGUDGHUXLPWH
EHVFKRXZGZRUGWDOVHHQSOHNZDDUJHOHHIGZRUGW DVSDFHIRUFKHHUDQGLQWLPDF\·23 VOXLSWGHGURRPZHUHOGKHWSDSLHURS'LWLVRQGHUDQGHUHWH]LHQDOVZH
NLMNHQQDDU/H&RUEXVLHU·VXLWVSUDDNRYHU¶]LMQPXXU· ]LHDIEHHOGLQJ9,, 
¶/DSLHUUHSHXWQRXVSDUOHUHOOHQRXVSDUOHSDUOHPXU3UHVGHQRXVDXFRQWDFW
GHQRVPDLQVHOOHHVWXQHSHDXUXGHHWQHWWH&HPXUHVWPRQDPLGHWRXVOHV

??"
?C"
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MRXUV·>¶6WHHQNDQWRWRQVVSUHNHQKHWVSUHHNWWRWRQVYDQXLWGHPXXU
%LMDDQUDNLQJLVKDDUKXLG]RZHOJURIDOVJODG'H]HPXXULVPLMQFRPSDJQRQ
YRRUKHWOHYHQ·@24
9RRU/H&RUEXVLHUZDVGHSRsWLVFKHEHQDGHULQJYDQREMHFWHQEOLMNEDDURRNZDDUGHYROPDDUKLHUELMYDOWPLMZHOLHWVRS(UYDOWPLMLHWVRSDDQGHPDQLHUZDDURSHQ
ZDQQHHUKLMRSGH]HPDQLHURYHU]LMQZRQLQJSUDDW7HQHHUVWHSUDDWKLMRYHUHHQ
RQGHUGHHOHHQ¶REMHFW·YDQ]LMQKXLVHQQLHWRYHU]LMQJHKHOHZRQLQJ(QGDDUELM
lijkt zijn poëtische uitleg van ‘zijn’ muur ook een puur rationele keuze geweest te
]LMQ(HQNHX]HGLHDOJHPDDNWZHUGLQKHWRQWZHUSSURFHVHQGLHYLVXHHOKHOGHU
ZHUGJHPDDNWGRRUGHPXXUOHWWHUOLMNDOV¶REMHFWYDQGHSRs]LH·WHQWRRQWHVWHOOHQ
De keuze om de kalkstenen muur van het aangrenzende huis niet te stuccen,
maakt ‘het publiek’ - ik spreek over publiek, omdat ik het gevoel heb alsof Le
Corbusier heel bewust was van het feit dat vooral ook andere mensen zijn woning
]RXGHQEH]LFKWLJHQEHZXVWYDQGH¶JHZRQH·ZRQLQJGLHHUQDDVWVWDDW+HWLVELMQD
HHQVRRUWVHQWLPHQWGDWKLMZLOWRQHQ]RZDVKHWYURHJHUQXQLHWPHHU'HPXXUDOV
/H&RUEXVLHU·V¶FRPSDJQRQ·RPKHPPLVVFKLHQZHODOOHHQGDDUDDQWHKHULQQHUHQ
Je zou zelfs bijna kunnen stellen dat we met een kritische blik kijken naar Maison
7]DUDGLHPHWGH]HOIGHVWHQHQDDQGHEXLWHQNDQWLVRSJHERXZG1LHWRPKXOW]LMQ
door de poëzie, er niet in leven, maar het conserveren en er naar kijken, dat is de
IXQFWLHYDQGH]HPXXU
Naast de kalkstenen muur zou je dus ook kunnen zeggen dat Le Corbusier heel
bewust bezig is geweest om ook alle andere elementen van zijn woning op een
DIVWDQGWHEHNLMNHQ,Q]LMQZRQLQJLVKHWQHWDOVRIDOOHV]RQLHWOHWWHUOLMNGDQZHO
GHQNEHHOGLJRSHHQVRNNHOJHSODDWVWVWDDW'DDUELMLVHU]RYHHOJODVDDQJHEUDFKW
(niet alleen om doorheen te kijken maar vooral ook) om deze elementen op hun
¶VRNNHO·WHEHOLFKWHQ'HQNDDQGHNDVWHQRSKXQYRHWVWXNHQGHUDGLDWRUDOVYUHHPG
?D"
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losstaand object in de ruimte en zo is er ook een hoog horizontaal raam dat geaccentueerd is met een fel gele balk/vensterbank die niet (!) de hele lengte van het
UDDPEHVWULMNW+HWGHÀQLHHUWGHIXQFWLHYDQKHWUDDPHQEDNHQWGH]HDI(ONHKRHN
HONREMHFWLVIRWRJHQLHNHQVWUDDOWHHQDXWRQRPLHXLW=HVWDDQDOOHQPHWHONDDULQ
YHUEDQGPDDU]RXGHQRRN]RQGHUHQLJHPRHLWHDSDUW¶ZHUNHQ· DOVNXQVWZHUN 
,Q0DLVRQ7]DUDLVGLWKHWWHJHQRYHUJHVWHOGH$GROI/RRVGHDUFKLWHFWYDQ0DLVRQ
7]DUD]HJWGDQRRNLQ]LMQHVVD\¶5HJDUGLQJ(FRQRP\·GDW]LMQKXL]HQHQYRRUDO
GHUXLPWHVLQ]LMQKXL]HQQLHWWHIRWRJUDIHUHQ]LMQ
¶0\KRPHLQWHULRUVDUHLPSRVVLEOHWRMXGJHIURPSKRWRJUDSKRUUHSURGXFWLRQ
,DPFHUWDLQLISKRWRJUDSKHGWKH\ZRXOGORRNZUHWFKHGDQGLQHIIHFWLYH)RU
photography renders insubstantial, whereas what I want in my rooms for
people to feel substance all around them, for it to act upon them, for them to
know the enclosed space, to feel the fabric, the wood, above all to perceive it
VHQVXDOO\ZLWKVLJKWDQGWRXFK·25
Het gehele huis met zijn ruimtes zijn dus voor Loos als eenheid essentieel; want
nu juist die eenheid gevoeld kan worden in een zintuiglijke ervaring en niet op
HHQIRWRRIUHSURGXFWLH,NPRHWWRHJHYHQGDWLN/RRV·ZRRUGHQYRRUHHQGHHONDQ
EHDPHQ'HIRWR·VGLHLNPDDNWHLQKXLV7]DUD ]LHDIEHHOGLQJ9,,,HQ;, ZDUHQ
van een heel ander soort dan de foto’s de ik maakte in Appartement Le Corbusier
]LHDIEHHOGLQJ9,,,;; +HWLVWH]LHQGDWHUJHHQORJLVFKIUDPHJHNR]HQNRQ
ZRUGHQLQKHWKXLVYDQ7]DUDHQGDWGDWNOHLQHVWXNMHEHHOGYDQKHWKXLVGHFRPSOH[H
HUYDULQJQLHWNDQYHUEHHOGHQ2IWRFKZHOHQLJV]LQV:DW]HZHOYHUWHOOHQLVGDW
deze foto’s een maar heel klein detail weergeven van een veel groter geheel, van
een structuur die zich voortzet, ook achter de muren, ook onder het frame van de
?T"
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IRWRHQYHUGDDUERYHQ+HW]HJWZHOGHJHOLMNLHWVRYHUGHUDWLRQHOHRULsQWDWLHGLHMH

zei immers dat het ontwerpen en bouwen van een huis als vakmanschap beschouwd

ORVPRHWODWHQQDDUPDWHMHKRJHUHQKRJHUGHWUDSSHQEHVWLMJW(QKHWODDW]LHQKRH

PRHVWZRUGHQQLHWDOVNXQVW$OOHDUFKLWHFWXXUPHWHHQIXQFWLH XLWJH]RQGHUGJUDYHQ

DQGHUVGLWKXLV¶ZHUNW·GDQELMYRRUEHHOG$SSDUWHPHQW/H&RUEXVLHU2RNLQGHIRWR

HQPRQXPHQWHQ PRHVWYROJHQVKHPEXLWHQKHWYHOGYDQGHNXQVWZRUGHQJH]LHQ26

]LWMHHUPLGGHQLQ*HHQJHwVROHHUGHREMHFWHQRIYHUKHOGHUHQGHVWUXFWXUHQKHWLV

7RFKEHQLNKHWQLHWPHWKHPHHQV,NPHUNRSGDW/RRVPLVVFKLHQ]LMQZHUNQLHW

een weerwar aan hoogtes en dieptes, gesloten, warm en donker; in de baarmoeder

als kunst beschouwde, maar ik merk ook op dat Tristan Tzara dit waarschijnlijk

YDQ7]DUD·VNXQVW

ZHOGHHG:DQWKHWKXLVLV]RLQKHUHQWDDQGHSHUVRRQ7ULVWDQGLHHUZRRQGH'H

Wat bij Maison Tzara niet mogelijk is, namelijk losse objecten en delen van het

dichter; de maker van de verbeelding woonde in een huis die deze verbeelding

huis als autonome kunstwerken bekijken, is bij Appartement Le Corbusier wel

VWLPXOHHUGH=RDOVKLM]HOI]HLZDVKHWNXQVWZHUNRQGHUJHVFKLNWDDQGHSHUVRRQGLH

PRJHOLMN'LWLVRRNWH]LHQLQGHIRWR·VGLHLNPDDNWHYDQ]LMQZRQLQJ,QWHJHQVWHO-

het produceerde en aan degenen voor wie het bedoelt was; dichten was volgens hem

ling tot de foto’s genomen in Tzara’s woning kijk je naar de trappen in plaats van

immers ‘een state of mind’ die vooral ook los gezien kon worden van de literatuur en

GDWMHHUGHHOYDQXLWPDDNW ]LHDIEHHOGLQJ,;HQ; =HZRUGHQWHQWRRQJHVWHOG

]HOIVYDQGHWDDO27 Maar, beschouwde hij zo niet die ‘state of mind’ als ‘het dichten’

De hele woning van Le Corbusier heeft dan ook iets weg van een galerie-ruimte

en dit dichten als de kunst? Als deze veronderstelling geprojecteerd zou worden op

RIPXVHXPQHHEHWHUJH]HJGYDQHHQWHQWRRQVWHOOLQJRI]HOIVHHQLQVWDOODWLH+HWLV

Maison Tzara, dan zou niet het dingachtige van het huis een kunstwerk zijn, zoals

dus niet vreemd dat Le Corbusier het ontwerpen en bouwen van woningen als kunst

in Appartement Le Corbusier meer het geval is, maar hetgeen dat bovenop het

]DJQHWDOVKLMKHWVFKLOGHUHQHQ]LMQVFKLOGHULMHQDOVNXQVWEHVFKRXZGH

dingachtige is gebouwd; in dit geval namelijk de ‘state of mind’ waarin je verkeerd

Maar is er dan ook sprake van een overname van de ‘onwerkelijke ruimte van

WLMGHQVGHHUYDULQJYDQKHWKXLV

de kunst’ in de werkelijke ruimte van het huis, waar Jan Hoet over sprak in zijn

Maison Tzara is dus niet een soort installatie die je vindt in Le Corbusier’s werk,

WHQWRRQVWHOOLQJ&KDPEUHVG·$PLV",VDOOHHQGHPXVHXPFRQWH[WYHUSODDWVWQDDUKHW

waarbij je bewust wordt gemaakt van de relaties en verbanden tussen verschillende

KXLV"2ILVHUKLHUZHOVSUDNHYDQHHQV\PELRVHWXVVHQKHWNXQVWZHUNHQGHUHDOLWHLW

objecten en de omhullende ruimte - eerder ben wordt je je onbewust van relaties en

YDQKHWDOOHGDDJVH"0LVVFKLHQGXUILNKLHUHHQYRRU]LFKWLJH¶MD·LQWHYXOOHQ:DQW

verbanden in dit huis - maar het is een werk waarbij in ieder geval het ‘dingachtige’

immers ‘de gedekte tafel’ in Heike Pallanca’s werk, waar Hoet over schreef, is in Le

de moderator is van het andere en eigenlijke, zoals Heidegger het kunstwerk

&RUEXVLHU·VZHUNZHORPDDQWHVFKXLYHQ(Q]RRRNGHWUDSSHQLQKHWDSSDUWHPHQW

EHQRHPGH+LHULQEOLMIWQHWDOVLQ$SSDUWHPHQW/H&RUEXVLHUGHZHUNHOLMNHHQ

]LMQRPWHEHWUHGHQ0DDUQDDVWKXQIXQFWLRQDOLWHLW]LMQ]HQHW]RJRHGDXWRQRRP

alledaagse ruimte behouden, al is de basis gelegd om weg te dromen naar de andere

de visuele verschijning van de trap zou net zo goed vergeleken kunnen worden met

YHUERUJHQYHUWUHNNHQYDQKHWKXLVYDQGHNXQVWHQDDU

GHEHHOGHQWDDOLQHHQVFXOSWXXUYDQ'RQDOG-XGG
Maar hoe ligt de verhouding tussen het kunstwerk en Maison Tzara? Adolf Loos
?A"
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Conclusie

bestaan die in de ‘werkelijke ruimte’ kan gedijen, zonder deze opnieuw te vervorPHQWRWHHQUHSUHVHQWDWLHYDQGLHZHUNHOLMNHUXLPWHLVGXVZHOGHJHOLMNPRJHOLMN

Dat ik de twee verschillende huizen van Le Corbusier en Tristan Tzara als kunst-

2RNLQKHWJHYDOYDQ7]DUD·VZRQLQJZDQWKHWWDVWEDUHKXLVVWDDWGDQZHOLVZDDULQ

ZHUNHQNDQEHVFKRXZHQOLMNWGXLGHOLMNWH]LMQJHZRUGHQLQGHYRRUJDDQGHWHNVWHQ

dienst van een imaginaire wereld, maar het huis staat daarnaast nog steeds in de

Het kijken naar ‘echte’ dingen en werkelijke ruimtes kan, zeker in de twee geval-

ZHUNHOLMNHGDJHOLMNVHOHYHQ]RQGHUHHQUHSUHVHQWDWLHGDDUYDQWH]LMQ

OHQYDQ0DLVRQ7]DUDHQ$SSDUWHPHQW/H&RUEXVLHUQHW]RJRHGHHQVLJQLÀFDQWH

De vraag of en vooral hoe ik beïnvloed ben door mijn woning is nog altijd moe-

EHWHNHQLVKHEEHQ]RDOVLQKHWNXQVWZHUN0DDURIGLWLQDOOHJHYDOOHQ]RLVEHWZLMIHO

LOLMNWHEHDQWZRRUGHQ+HWLVPDNNHOLMNHUDDQWHWRQHQKRHHHQZRQLQJGRRU]LMQ

LN,NGHQNQLHWGDWHONZLOOHNHXULJJHNR]HQKXLVPHW]LMQPHXEHOVHQKXLVKRXGHOLMNH

HLJHQDDUEHwQYORHGZRUGWGDQDQGHUVRP'LWEOLMNWXLWKRHLNRYHUGHWZHHDQGHUH

objecten op een zelfde manier geïnterpreteerd kan worden als Maison Tzara of

KXL]HQNRQVFKULMYHQ0DDUGHYUDDJKRH/H&RUEXVLHUHQ7ULVWDQ7]DUDGRRUKXQ

$SSDUWHPHQW/H&RUEXVLHU+HWKHHIWWHPDNHQPHWGHPDQLHUZDDURSHQZDDURP

HLJHQKXLV]LMQEHwQYORHGKHELNVWLOYHUPHGHQ'LWNRPWGRRUGDWGLHEHwQYORHGLQJ

KHWKXLVLVRQWVWDDQ$OVZHKHWKXLVDOVNXQVWZHUNZLOOHQEHVFKRXZHQ]DOGH]HRRN

ELMQDRQ]LFKWEDDULVHQ]RLQGLUHFWZHUNW7RFKEHQLNYDQPHQLQJGDWZDQQHHUMH

vanaf het begin af aan zo behandelt moeten worden, op een hele bewuste manier

in een woning woont die je idealen van het leven verbeelden, je alleen nog maar

en op een manier die overeenkomt met de visie van niet alleen zijn architect, maar

VWHUNHUPHWGH]HYHUERQGHQNDQYRHOHQ+HWYHUVWHUNWKHWLQGLYLGXHQKHW¶JHVDPW

RRNYDQ]LMQEHZRQHU

NXQVWZHUN·YDQGHNXQVWHQDDU GHEHZRQHU 

Dit verklaart ook dat vooral in Appartement Le Corbusier de symbiose tussen het

Wel heb ik geschreven over hoe de huizen en vooral hun interieurs geïnterpreteerd

NXQVWZHUNHQKHWKXLV]RJHVODDJGLV1DPHOLMN/H&RUEXVLHU]HOILV]RZHOEHZRQHU

kunnen worden en dat niet alleen het bekekene maar ook de manier van kijken voor

DOVDUFKLWHFW=R]RXMHNXQQHQ]HJJHQGDWKHWKXLVQLHWDOOHHQKXLVLVPDDU]RRRN

HHQJURRWGHHOJHVWXXUGZRUGWGRRUKXQPDNHUVHQEHGHQNHUV,Q]RZHO0DLVRQ

HHQDWHOLHUZDDULQGHNXQVWHQDDU¶ZHUNW·HQJHGLMG'HEHZRQHUYDQKHWKXLVLVGH

Tzara als Appartement Le Corbusier en ook in mijn eigen woning - dat oorspron-

IDFWRUGLHFRQWH[WDDQKHWKXLVDOVNXQVWZHUNJHHIWHQKHWKXLVJHHIWFRQWH[WDDQZDW

NHOLMNKHWKXLVYDQ$QGUp9ROWHQZDVLVGLWWHUXJWH]LHQ,NGHQNGDDURPGDWLN

HU]LFKELQQHQEHYLQGW(HQH[SRVLWLHUXLPWHLVQLHWPHHUQRGLJYRRUGLWYHHORPYDW-

QLHW]R]HHUGHEHHOGHQWDDORYHUKHEJHQRPHQYDQPLMQZRQLQJHQYDQ$QGUp9ROWHQ

WHQGH¶NXQVWZHUN·RPGDWKHWKXLVGHHLJHQVFKDSKHHIW]LFK]HOIWHH[SRVHUHQ=R]DJ

PDDUGDWLNYRRUDOGHPDQLHUYDQNLMNHQRYHUKHEJHQRPHQ9DQGDDUGDWKHWEHHOG-

ik dat bij mijn eigen woning in de relatie tussen het opstellen van kunstwerken en

PDWHULDDOYDQPLMQZRQLQJHQPLMQZHUN]RYHHORYHUHHQNRPHQ'HPDQLHUYDQ

PHXEHOVWXNNHQHQLQ/H&RUEXVLHU·VDSSDUWHPHQW]DJLNKHWLQGHVSHFLÀHNHYRUP-

kijken kan dus op de een of andere manier afgedwongen worden door wat er in de

JHYLQJYDQPHXEHOVWXNNHQHQDQGHUHHOHPHQWHQYDQGHZRQLQJ,Q7]DUD·VKXLVLV

ruimte te zien is en wordt dus in zekere mate ook afgedwongen door de ontwerper

GLWH[SRVHUHQGHNDUDNWHURRNDDQZH]LJPDDUZHOLVZDDURSHHQKHHODQGHUHPDQLHU

YDQGHUXLPWH+HWLVGHGRFXPHQWDWLHHQYRRUDOKHWNDGHUGDWGHDDUGYDQGHUXLPWH

+HWLVPHHU]RDOVHHQJHGLFKWLQHHQERHNZDDUELMMHGHWHNVWHQKHWSDSLHUYHUJHHW

HQREMHFWHQNXQQHQYHUGXLGHOLMNHQ+HWJULGZRUGW]LFKWEDDU

Het antwoordt op de vraag die ik in het begin stelde of er een kunstvorm kan
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Ik kijk inmiddels met een andere blik naar de verschillende beelden van mijn werk
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HQPLMQZRQLQJ,N]LHQDPHOLMNGDWHUHHQPHQJLQJEHVWDDWYDQGHUDWLRQHOHNLMN
zoals ik die herkende in de afbeeldingen gemaakt in Appartement Le Corbusier
HQGHLPDJLQDLUHNLMN]RDOVLNGLH]LHLQGHDIEHHOGLQJHQYDQ0DLVRQ7]DUD,QGH
ene bekijkLNGHUXLPWHLQGHDQGHUPDDNLNHUGHHOYDQXLW(HQQDDUPLMQJHYRHO
EHODQJULMNHRQWGHNNLQJ
Uiteindelijk blijft toch de vraag bestaan of het misschien alleen de manier van
NLMNHQLVGLHKHWKXLVGRHWYHUDQGHUHQLQHHQNXQVWZHUN=RYHHOWKHRULHsQ]LMQHU
RSORVWHODWHQ]RYHHOPHQLQJHQ0DDUZDWLNYRRUDOKHEZLOOHQODWHQ]LHQLVGDW
HUHHQQLHXZHNLMNNDQEHVWDDQGLH]RDOVDUFKLWHFW3HWHU=XPWKRUKHWQRHPW¶GH
PDJLHYDQKHWHFKWH·ODDW]LHQ28
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