
I n t e r I e u r / n O . 3

Alles voor 
de kunst
In de woonkamer, op de eerste verdieping, zelfs in de keuken hangen  
kunstwerken. Architect Lode Havermans en Ellen van Eijk bouwden hun  
huis aan de bosrand in het Brabantse Bavel er min of meer omheen. 
Productie Rob Jansen / Fotografie Dennis Brandsma / Tekst Paul Geerts

HeT TRaPPenHuis meT oP De 
oveRlooP DocHTeR BoDil  

HaveRmans. Boven en BeneDen 
HanGen kunsTweRken van 

klaas GuBBels. Linkerpagina 
DooRkiJk vanuiT De Hal oP De 

eeRsTe veRDiePinG naaR  
De weRkkameR. onDeR HeT 

Raam sTaaT ziTBank lc5  
van cassina (voRmvasT).  

sculPTuRen koPF en DeR aRm 
ziJn evenals scHilDeRiJ  

GeFecHTFelD van aRmanDo.
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De keuken meT TeGen 
De acHTeRwanD HeT 
oPvouwBaRe BiJzeT- 
TaFelTJe GasTone, een 
onTweRP van anTonio 
ciTTeRio vooR kaRTell. 
eRBoven HanGT een 
scHilDeRiJ van klaas 
GuBBels. Linkerpagina 
De ziTHoek meT links 
Bank mex cuBe van 
cassina. De TaFel is een 
onTweRP van anTonio 
ciTTeRio vooR kaRTell. 
Bank lc3 van le coRBu-
sieR en FauTeuil 
uTRecHT van GeRRiT 
RieTvelD komen uiT De 
collecTie van cassina. 
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‘ Kunst is minder 
vluchtig  
dan design’

‘Ik heb nooit iets  
voor mezelf willen 
ontwerpen,’ zegt 
Lode Havermans 
(51). De drang om 
mezelf te bewijzen, 
zit niet in mijn  
karakter. We liepen 
toevallig tegen deze 
kavel in Bavel aan. 
De ligging is perfect.’ 

Ellen van Eijk (52): ‘We konden kiezen  
tussen meerdere percelen, maar we wilden 
alleen deze. Aan de voor- en zijkant kijken 
we uit op bos. Prachtig.’

Was die ligging bepalend voor het ont-
werp? LH: ‘Natuurlijk is er altijd een relatie 
tussen in- en exterieur, maar toch is dit huis 
vooral vanuit het interieur ontworpen. 
Waarbij de mogelijkheid om zo veel mogelijk 
kunst op te kunnen hangen misschien nog 
wel het belangrijkste was.’ EE: ‘Lode is een 
kunstliefhebber. In de maquette was de 

kunst al opgehangen. Daar heb ik met de 
kinderen hard om moeten lachen.’

Waar komt die liefde voor kunst  
vandaan? LH: ‘Die hangt samen met  
mijn liefde voor architectuur. Ik wist al op 
jonge leeftijd dat ik architect wilde worden. 
Het waren de professoren in Delft die mij 
met kunst in aanraking hebben gebracht. 
Har Oudejans bijvoorbeeld, die contact had 
met kunstenaars van Cobra. Hij is mijn  
leermeester geweest op het gebied van  
architectuur, maar ook op het gebied van 
kunst. Mede door hem ben ik me erin gaan 
verdiepen, al was mijn keus voor het werk 
van Armando al eerder gemaakt.’

Welke invloed had kunst op de inde-
ling? LH: ‘Alle doorgangen hebben dezelfde 
breedte. Ze fungeren als zichtlijnen die uit-
kijken op een deur of op een gesloten vlak 
waaraan kunst kan worden bevestigd. Daar-
naast hebben we de vloer van de begane 
grond zestig centimeter omhoog gebracht 
zodat je over de auto’s en voetgangers  
heen kijkt en vrij uitzicht hebt op het bos.  

De gevelopeningen zijn gericht op de  
buitenruimte. Daarom zijn op de beneden-
verdieping nauwelijks deuren.’ EE: ‘Van mij 
hadden het er meer mogen zijn, maar als  
het aan Lode had gelegen, was het interieur 
nog opener geweest.’

Waarom zo open? LH: ‘Juist omdat  
dit huis is opgebouwd rond de kunst. Ik heb  
zo veel mogelijk vlakken gecreëerd om die te 
kunnen laten zien. Daardoor zijn wonen en 
kunst volledig met elkaar verweven. Dat is 
ook de reden waarom ik voor een lichte basis 
heb gekozen. Ook in de keuken, al moet ik 
wel bekennen dat die witte gietvloer op het 
randje is. Ik heb moeten beloven dat ik die 
zelf schoonmaak.’

Is design ook kunst? LH: ‘Het klinkt 
misschien filosofisch, maar een goed kunst-
werk laat zien wat de essentie van het leven 
is. Kunst raakt de ziel. Dat geldt meestal  
niet voor design. Een stoel is vooral een  
gebruiksvoorwerp waarbij het draait het om 
kwaliteit. Design kan mooi zijn gemaakt, 
maar de verrassing ebt sneller weg. » 

Links close-uP van lamP camPaRi, een onTweRP van inGo mauReR (zie ook PaG. 154). De BekeR oP HeT aanRecHT komT uiT De seRie oRiGo van iiTTala. rechts De  
BewoneRs vielen vooR De liGGinG. zowel aan De vooR- als aan De ziJkanT kiJken ze uiT oP Bos. Linkerpagina De eeTkeuken meT TaFel GRaPHic van aRco en 
sToelen PlasTic siDecHaiR van eames vooR viTRa. kanDelaaR lucy is een onTweRP van maRcel wanDeRs vooR GooDs. BaRkRukken lem ziJn onTwoRPen DooR 
sHin en Tomoko azumi vooR laPalma. Boven De TaFel Twee exemPlaRen van HanGlamP sonoRa van oluce. 
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‘ In de maquette was de 
kunst al opgehangen’

Goede kunst is wat dat betreft minder 
vluchtig. Overigens ben ik fan van het werk 
van Achille Castiglioni, juist vanwege het 
eenvoudige karakter. Veel is overbodig.  
Ik heb het interieur graag zo leeg mogelijk.’ 
EE: ‘Als ik een schaal op tafel zet, haalt 
Lode die het liefst weg.’

Volgens de website van havermans : 
hielkema architecten formuleren jullie 
per project een concept. Hoe werkt dat? 
LH: ‘Ik ben wars van alles wat te maken 
heeft met vorm om de vorm. Goede ont-
werpen ontstaan vanuit een bepaalde zoek-
tocht. Dat leidt bij mij en mijn collega Abe 
Hielkema zeker niet tot frivole architectuur, 
maar tot een heldere uitdrukking. We vin-
den het belangrijk om van het begin tot het 
eind grip te houden op de keuzes die we ma-
ken en ook op het budget van de opdracht-
gever. Daarom houden we vast aan de 

uitgangspunten die we vooraf hebben 
geformuleerd.’

Wat betekent dat voor het uiterlijk 
van jullie ontwerpen? LH: ‘We proberen 
een specifieke, beeldbepalende detaillering 
toe te passen, ook al is dat vanwege de  
kosten niet gemakkelijk. Door oplossingen 
vaker toe te passen kunnen we de kosten 
drukken. Vervolgens zoeken we in de  
herhaling naar verdieping, bijvoorbeeld 
door ramen en deuren op een bepaalde  
manier te plaatsen.’

Een architect moet zich toch confor-
meren aan de wensen van de opdracht-
gever? LH: ‘Er zijn veel partijen die zich met 
het vak architectuur bezighouden, dus moet 
je sterk in je schoenen staan om je eigen weg 
te kunnen volgen. Neem het werk van schil-
der Marc Mulders. Hij laat zich inspireren 
door motieven uit de natuur, maar neemt 

daar op een bepaalde manier ook afstand 
van. Door dat consequent te doen, ontstaat 
een nieuwe werkelijkheid. Dat heeft te ma-
ken met vasthoudendheid. Op die manier ga 
ook ik met mijn vak om.’

Met als groot verschil dat een archi-
tect, in tegenstelling tot een kunste-
naar, aan nogal wat regels is gebonden. 
LH: ‘Dat klopt, maar ook een kunstenaar 
werkt vanuit een aantal beperkingen. Voor 
een schilder is dat onder andere zijn penseel. 
Dat is vergelijkbaar met de regels waaraan ik 
me moet houden. Ook die dienen als instru-
ment om mee te werken. Dat is overigens 
geen last. Hoe complexer de regels zijn, hoe 
uitdagender het wordt.’ 

www.havermanshielkema.nl

Links De BaDkameR is BeTeGelD meT Glasmozaïek van Bisazza. liGBaD wasH en wasTaFel mono van Flaminia ziJn GeleveRD DooR inTeRcoDam. De GesTReePTe 
HanDDoek is van missoni. De BeelDJes vooR De sPieGel ziJn GemaakT DooR De vRouw Des Huizes. rechts HeT TeRRas meT TuinsToelen veGeTal van eRwan  
en Ronan BouRoullec vooR viTRa. coRTensTalen sToel la cHaise is een weRk van klaas GuBBels. 

TeGen De muuR PivoT 
caBineT van sHay  
alkalay vooR aRco. 
wanDlamP Tolomeo is 
van micHele De luccHi 
vooR aRTemiDe. HeT 
kunsTweRk is GemaakT 
DooR liesBeTH BiJkeRk.
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