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Houses & Stuff. Uitnodiging Marie Claire Gellings

Wat is 'thuis'? – Ik houd van woordenboeken. Ik houd van definities. Zoals deze: 'Thuis is
de  woning  waar  je  woont'.  Op  het  eerste  gezicht  lijkt  dit  een  vreemde  taalkundige
verdubbeling. Maar hiermee zeggen de lemma-schrijvers dat de brug waaronder je woont
geen thuis is. Hetzelfde geldt voor het verblijven in een hotel. Geen woning, dus geen
thuis.

Dit  laatste werd in  ieder  geval  door  Jean-Paul  Sartre en Simone de Beauvoir  anders
opgevat. Zij  waren jarenlang thuis in eenvoudige hotelkamers, ieder zijn eigen vertrek,
trouwens - en vaak ook nog op verschillende verdiepingen. En dat had niets met armoede
te maken. Wel met een keuze. De Beauvoir had geen zin in het huishouden; ze vond dat
ze ander werk te doen had.

In Simone de Beauvoirs roman L'Invitée leeft de heldin in zo'n hotelkamer. Niet, dat ze
daar heel vaak is. Maar terloops lees je wat zich zoal in die kamer bevindt:

- een tafel
- een dagbed
- een kachel 
- een kast met spiegel 
- een wastafel achter een paravent 
- een tapijt, versleten 
- een behang met rode chrysanten, ook versleten

Het zijn allemaal hotelspullen.
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Françoise, alter ego van Simone de Beauvoir in de roman, heeft ook persoonlijke dingen
in haar kamer. Dat zijn

- de teksten waaraan ze schrijft 
- vulpen en papier 
- de drama's van Shakespeare 
- orangencrème 
- een wekker 
- jurken

Dit is het. In het boek denkt de jonge liefhebber van Françoise: 'In haar hotelkamer nam
de blik aan geen enkele verfijndheid aanstoot;  ze bezat geen aardige spulletjes, geen
borduursels, zelfs geen theeservies.' En dan laat De Beauvoir Françoise zeggen: 'Dit was
haar kamer, haar leven.' 

Thuis - nagenoeg zonder eigen spullen. De meeste spullen maken het leven niet uit. IKEA
zou ervan walgen. Zelf kwam ik ooit naar Nederland met maar één rugzak: wat kleren,
een paar lievelingsboeken en mijn tekenpennen. En natuurlijk bewonderde ik Simone de
Beauvoir.  Haar onafhankelijkheid.  Een zekere onverschilligheid wat 'de dingen'  betreft.
Haar besef van tijdelijkheid. Behalve in het hotel leefde ze ook in Café Flore. Daar werkte
ze ook. Ze wist precies wat ze echt nodig had.

De fascinatie van het wonen in een hotel heeft me nooit losgelaten. Of eigenlijk: het leven
met alleen de nodige spullen. Zo kan een huis ook klein zijn. Een tijdje geleden mochten
we in het appartement van een Japanse kennis in Tokio logeren. Het appartement ligt in
een vrij recent opgericht gebouw, van bruut beton, zonder enige architectonische ambitie.
Het was geweldig.

De woning had een halletje met aanrecht om thee te kunnen zetten, een badruimte en
één kamer.  In  totaal  30 vierkante meters,  hooguit.  Die ene kamer verandert  van een
zitruimte in een werkruimte, of in de slaapkamer, afhankelijk van de tijd van de dag. De
inrichting was minimaal, geen stoelen, wel  tatamis. Direct werd duidelijk waarom ze in
Japan gek zijn op de nieuwste mini-computers. 

Leven in een klein huis, met maar weinig spullen. Zodat de woning niet van de spullen is -
maar van de mens. 

Ruimte.

Deze tekst werd uitgesproken ter gelegenheid van de expositie-opening op 25 augustus 2018 in verband met
Marie Claire Gellings’ afstuderen als Master Artistic Researcher aan de Universiteit Amsterdam.

Een gedeelte van deze tekst werd al eerder gepubliceerd in het essay 'Als blind en verdoofd. Wonen: de 
voorgekookte oplossingen voorbij?' In: De Architect Oktober 2016.
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