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Je suis l’espace ou je suis

[Ik ben de plek waar ik ben] 

 

   Noel Arnaud
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I n l e i d i n g

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

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

in De Architectuur van het Geluk is de huiselijke architectuur in staat ervoor te 
1

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

-

schap, met zorg gemaakt en het is gegroeid in en naar het leven van de kunstenaar 

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

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

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

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

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

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 

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

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

-

Ik ben mij ervan bewust dat zijn beschrijving al dan niet gedateerd is en dat er 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

met andere problemen te maken hebben dan de meer kleinschalige details waar ik 
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3, was in tegen-

stelling 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 

De huizen van deze twee ogenschijnlijke tegenstanders, zullen dienen als onder-

zoeksmateriaal 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 

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 

de woning niet een kunstwerk op zich? Is de woning misschien zelfs meer kunst-

werk dan het eigenlijke kunstwerk?
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E e n  p e r s p e c t i e f  v a n  m i j n  w e r k  e n  w o n e n

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

 Martin Heidegger

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

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

5

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

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

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

-

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

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

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

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

Maar wat mij zo interesseert aan de vergelijking van het kunstwerk en het huis, 

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

architectuur (waarmee ik bedoel het gebouw, zijn ruimtes en objecten) een andere 

De ruimte van het huis daarentegen is weliswaar geïsoleerd, maar in geen geval an-

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

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

-

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

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

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

interesseerde zich in ‘de idee een symbiose tot stand te brengen tussen kunst en 
6 en ook dat er kunst kon bestaan in een reële ruimte en dat zelfs deze 

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

Hoet zei hierover, (als voorbeeld noemt hij een werk van Heike Pallanca uit het 

1110



O" "6%'"U+),5"H0%8F.):"([#8&:"H%,%$+=1:"93)',;"R1:)18"2%'"U)()'(%%=:)"X1':,"3)',5"
!SNA5"/&,-"B-"?!E"

N" "\%'"V%$)5"3.++,"Y+.()'F+)4"()."7)().$%'(:)"]%%$"9V)'"U%%=;"R%.,&')1:"7&>0+^^5"
!SOAE

project Chambres d’Amis, bestaande uit een keurig gedekte tafel voor vier personen 

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

museum en is die zogezegd echte, tastbare tafel slechts een nieuwe 
7

Symbiose

organismen, levend in een hecht fysiek verband, in het voordeel van beide 8 De 

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

-

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

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

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

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

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

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

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 basis-

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

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

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

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 

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

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

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

In afbeelding I en II is de concentratie in de vlakverdeling ofwel compositie 
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De hoeveelheid van die ‘dingen’ of vlakken geeft een productie aan van een bijna 

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

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

architectuur, maar de factoren rondom de architectuur; zoals het licht en wijzelf, 

het beide, of geen van beide? Al zouden ze beiden functioneren, dan zouden ze niet 

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

bevindt zich daar? 

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

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

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

ruimte is niet meer te spreken; zowel mijn gedocumenteerde huis als mijn gedocu-
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Tw e e  W e r e l d e n

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

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

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

-

laat zien in Ruimte Rondom is de enige waarheid van ruimte die er bij het schrijven 
9

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

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

imaginaire ruimte en misschien wel de representatieve wereld van het kunstwerk 

-

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

10
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Le Corbusier was een architect, stedebouwkundige en kunstenaar, die onder andere 

zijn bekendheid genereerde met zijn pleidooi voor het nieuwe bouwen van het 

-
11 De ratio en helderheid van het 

12

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

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

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

13

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

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

Maar is dat ook zo? Ik heb het idee dat de uitwerking van bijvoorbeeld de compar-

timenten van de woning en het interieur van deze compartimenten wel degelijk een 

ik kijken naar het appartement dat hij tussen 1931 en 1934 voor zichzelf ontwierp 

beeldende aspect van zijn eigen woning? 

en sobere trappenhuis naar de zevende verdieping waar de voormalige woning 

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 

een prachtig abstract object, waarin zowat alle grijze kleurschakeringen aanwezig 

Aan de rechterkant van de hal wordt mijn aandacht naar een hoge ruimte ge-

trokken; het is de atelierruimte waar Le Corbusier naar zeggen elke dag in de 
14

werken nu als symbolen die vertellen wat hier plaatsvond, maar ik betwijfel of het 

anders was toen Le Corbusier hier woonde! 
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waarmee een groot deel van de Parijse huizen in de 19e en begin 20e eeuw is 

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

het bouwwerk te spreken!

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

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

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

belangrijk omdat het kijken belangrijk is; het kijken naar het ‘gewone’ dagelijks 
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We zouden volgens Le Corbusier altijd bewust moeten zijn wat we zien, we zouden 

moeten zien

15

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

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

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

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

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

op te bouwen, was Tzara bezig woorden te verzamelen als een collage-techniek 
16 Later zou hij het Dadaïsme verruilen voor het Surrealisme, 

hij onder andere ‘de diepste lagen van de menselijke gedachte’17 te verroeren; dit 

gedichten) op een lager niveau dan de kunstenaar en de mensen voor wie het werk 
18 

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

-

fort symboliseren, waarbij het beeld van de moederlijke uterus als fundamentele 
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argumenten, terug naar onze kindertijd, wanneer we in donkere hoeken of onder 

19

Het beeld dat hij schetst is sterk, veel mensen zullen dit sentiment waarschijnlijk 

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

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

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

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

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

-

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

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

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

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

Tegenwoordig is het opgedeeld in kleine studio’s en niet alles is overgebleven van 

Ik werd op goed geluk binnengelaten door een student die er woonde (weliswaar 

-

Huis Tzara zou in zeker opzicht een realisatie moeten zijn geweest van zijn opvat-

tingen over het wonen en daarbij een eerlijke ‘praktijk versie’ zijn van zijn poëtische 

-

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 

20

niet zeer gebruikelijk was om een dergelijke grove bekleding op de façade van 
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Dit doet mij vermoeden dat Tzara een sterke inspraak heeft gehad in het ontwerp 

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

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

Het is interessant te zien dat Tzara al in het bezit van het huis was voordat hij deze 

ieder geval dat er een wisselwerking is tussen de twee; Tzara, beïnvloed door zijn 

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

The Poetics of Space wordt dit verschil dat ik herken tussen 

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

van metaforen die zich als taalelementen door de eeuwen heen aan het tastbare 

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

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

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

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

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

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

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

21

zegt ook iets over de verschillende ‘werelden’ waarin Le Corbusier en Tristan Tzara 
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middel van ‘signalen’ die worden gevormd door de vertoning van hun materiaal en 

andere’ (misschien wel te vergelijken met ‘het andere’ waar Heidegger over spreekt 
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 

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 

is van deze rationele wereld en dus sowieso ook aanwezig zou kunnen zijn in 

-
23
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-

lijkt zijn poëtische uitleg van ‘zijn’ muur ook een puur rationele keuze geweest te 

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 

Je zou zelfs bijna kunnen stellen dat we met een kritische blik kijken naar Maison 

door de poëzie, er niet in leven, maar het conserveren en er naar kijken, dat is de 

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 

(niet alleen om doorheen te kijken maar vooral ook) om deze elementen op hun 

?D" "6%/Q1):"eF.&=$&+5"Z88)1F$)"?D"7-H"),"#BB%.,)8)',"G)"H+.F1:&).
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losstaand object in de ruimte en zo is er ook een hoog horizontaal raam dat geac-

centueerd is met een fel gele balk/vensterbank die niet (!) de hele lengte van het 

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 
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 

van een heel ander soort dan de foto’s de ik maakte in Appartement Le Corbusier 

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" "e,%'&:$%1:"2+'"R++:5"`G)"H+.F1:&)."%'("G++:[5" "
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zei immers dat het ontwerpen en bouwen van een huis als vakmanschap beschouwd 

26 

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

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

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

immers ‘een state of mind’ die vooral ook los gezien kon worden van de literatuur en 
27 Maar, beschouwde hij zo niet die ‘state of mind’ als ‘het dichten’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

?A" "e,%'&:$%1:"R++:5"`G)"H+.F1:&)."%'("G++:[5" "9P+,,).(%8;"
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een weerwar aan hoogtes en dieptes, gesloten, warm en donker; in de baarmoeder 

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

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

-

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

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

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

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

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

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

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

 Maar hoe ligt de verhouding tussen het kunstwerk en Maison Tzara? Adolf Loos 
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C o n c l u s i e

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

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

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

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

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

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

-

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

-

Het antwoordt op de vraag die ik in het begin stelde of er een kunstvorm kan 

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

Ik kijk inmiddels met een andere blik naar de verschillende beelden van mijn werk 
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zoals ik die herkende in de afbeeldingen gemaakt in Appartement Le Corbusier 

ene bekijk

Uiteindelijk blijft toch de vraag bestaan of het misschien alleen de manier van 

28
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