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Het project Hortus Conclusus

In mijn project 'Hortus Conclusus' werk ik vanuit een binnenruimte die zichtbaar aanwezig is
van buiten, maar die niet fysiek is te betreden. De Hortus (tuin) Conclusus (omsloten of
besloten), of Geheime Tuin speelt al een rol in mijn gedachten sinds mijn jeugdjaren. In mijn
geboortedorp was een grote pastorietuin omsloten met een gietijzeren hekwerk in de vorm van
speerpunten. Onmogelijk te beklimmen. Er gingen spannende verhalen rond van een jongen
die het had geprobeerd, maar zichzelf had gespietst. De bomen en struiken waren hoog
opgeschoten achter dat hek, ik denk een beetje verwaarloosd. Ik wist dat de tuin er was, hier
en daar ving je een glimp op van een pad, maar nooit heb ik de tuin daadwerkelijk gezien.
Toch was die tuin waardevol voor me.

Meer ervaringen in mijn leven sluiten aan bij die plek, die bestaat en leeft in de verbeelding,
maar die nooit fysiek betreden kan worden. Verlaten en vergeten begraafplaatsen, verwilderde
tuinen bij grote huizen waar een zonderling woont, braakliggende en afgesloten stukken land
midden in de stad. Juist in de verbeelding vervult die ruimte - omdat hij werkelijk bestaat -
zijn functie. Er is een plek, onaangeraakt door mensen. Een plek waar de belangen en het
handelen van de mensen geen vat op hebben. Juist midden in de samenleving.

Zo kom ik bij de tuinen rondom de Van Hetenstraat nummer 59.

Het werk

Ergens op de pleinzijde of op de zuidzijde van het terrein rond het gebouw wil ik zo'n Hortus
Conclusus, besloten tuin, maken. Deze zal de buitenvorm krijgen van een grote, zwarte doos -
een blackbox. De wanden van de kubus worden gemaakt van zwart plexiglas. De wanden zijn
glad en weerspiegelen in lichte mate degenen die de kubus benaderen. De wanden zijn hoog,
zo hoog dat ze niet te beklimmen zijn. Ook zo hoog dat vanuit de omliggende gebouwen de
bodem niet te zien is. Ik stel me voor: tenminste 3,5 meter breed, hoog en diep. Een
hermetisch object.

In de kubus is een deur, bijna onzichtbaar, van hetzelfde materiaal (zwart plexiglas). Deze zit
op slot. Eénmaal per jaar gaat die deur open, en mogen mensen binnen kijken. Daarna zit de
deur weer op slot. Binnenin de kubus is een mooie tuin. Een hofje. Het zou mooi zijn als er
een fonteintje in zou zijn, dat ook geregeld aan gaat, zodat je -staande voor de kubus- de
binnentuin 'hoort'.1 Het hofje is mooi, heeft een georganiseerde aanleg, maar binnen de

                                                
1 Voor de waterpartij met fonteintje dat het centrum van de binnenruimte van de kubus vormt, heb ik
twee mogelijke alternatieven. Bij deze alternatieven bestaat de kans dat het begrote budget uitgebreid
moet worden met geld van sponsors of fondsen. (lees verder op volgende pagina)
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aangebrachte structuur van een haagje, een paadje en de waterpartij, groeien planten en
bloemen vrij en natuurlijk. Denk aan de Engelse cottagetuin-borders.

De aanleg van de installatie als wezenlijk onderdeel van het werk

De aanleg van deze installatie heeft de betekenis van een 'performance' en is een wezenlijk
onderdeel van het werk. De aanleg maakt de Hortus Conclusus namelijk zichtbaar en
werkelijk voor iedereen in de omgeving en voor bezoekers. Mede door de periode van aanleg
gaat het werk 'werken'.

De eerste dag zal de aanleg van de installatie daarom beginnen met het aanslepen van
materialen. De tweede dag volgt het uitmeten en het uitgraven van de fundering en het
aanbrengen van de eerste palen waaraan het plexiglas bevestigd zal gaan worden. De derde
dag wordt de grond van het hofje opgebracht en de paden van grind of leem gelegd . De
vierde dag wordt de waterpartij geplaatst en het framewerk waarin de toegangsdeur komt te
hangen gemaakt. De vijfde dag worden de planten gepoot. De zesde dag worden tenslotte de
plexiglas platen aangebracht, en de toegangsdeur gehangen en afgesloten.

Besloten kan nog worden tot een officiële opening, waarbij de deur van de kubus nogmaals
open gaat. Dit zou een zevende dag zijn. Hierna blijft de kubus vervolgens een heel jaar
afgesloten. Alleen de beheerder heeft een sleutel (dat wil ikzelf kosteloos doen voor zolang ik
een atelier huur in de Van Hetenstraat 59) en deze draagt er zorg voor dat het hofje verzorgd
blijft: de paadjes vrij van blad; de waterpartij schoonhouden en werkzaam (ook 's winters); het
schoonhouden van het zwarte plexiglas; het voeden van de planten en het verwijderen van
onkruiden; en eventuele ander bijkomstig en noodzakelijk onderhoud.

Ontsluiting

Eénmaal per jaar gaat de deur van de kubus een dag open. Zeg van 10 uur 's ochtends tot 4
uur 's middags. Dat kan ieder jaar precies op de dag van opening of realisering van het werk
gebeuren. Het is in dat geval prettig om er zorg voor te dragen dat die dag ergens zit in de
periode van einde lente tot begin herfst. Want dan is een tuin vaak het actiefst. Dit is echter
geen voorwaarde. Men kan ook besluiten de kubus te ontsluiten in de winterperiode. Wel vind
ik het 't mooiste om een vaste datum te prikken, net als een verjaardag.

                                                                                                                                                        
Behalve het waterpartijtje met fontein is een kunstobject ook mogelijk. Ik zou daarvoor een tweede
kunstenaar kunnen uitnodigen daarvoor een ontwerp te maken. Het object moet als kwaliteit een
poëtische 'schoonheid' hebben. Het mag tot nadenken stemmen, maar mag niemand kunnen storen.
Het is weerbestendig.

Nog een alternatief voor de waterpartij is een eigen (nog niet gerealiseerd) werk van me. Dit bestaat
uit een spiegel in de vorm van een vijver (niervorm). Deze spiegel ligt op de grond, als was het een
vijver en weerspiegelt de lucht, de hemel, en alles en iedereen die de spiegel nadert. In de spiegel is
een figuur gegraveerd. De gegraveerde figuur is een middeleeuws beeld dat kapot is geslagen tijdens
de beeldenstorm en onlangs is opgegraven. Wanneer men de 'vijver' nadert ziet men zichzelf
weerspiegeld doorheen dat gegraveerde, gehavende beeld. Bij dit werk hoort een geluidsinstallatie van
zachte stemmen, afkomstig uit verschillende speakertjes die in de planten van de tuin zijn aangebracht.
Deze stemmen zeggen zinnen die een omkering vormen van een bekende reclameleus van het merk
l'Óreal: 'omdat ik het waard ben'. (Dus: 'ik ben het niet waard' en: 'ben ik het waard?')
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Op deze ontsluitingsdag kan iedereen die de kubus in zijn of haar omgeving kent, en
misschien ook de aanleg ervan heeft waargenomen, de binnentuin opnieuw bekijken en
ervaren. Dat geldt ook voor belangstellenden natuurlijk.

In de kubus bevind je je in een stille, afgesloten omgeving. De oppervlakte van de
binnenruimte is precies gelijk aan de hoogte en breedte van de wanden. De tuin en jezelf
worden zacht weerspiegeld door het zwarte glas. De geluiden van buiten klinken anders
binnen de wanden, verderaf. Vogels kunnen de tuin betreden omdat de bovenkant open is. Je
ziet de hemel en misschien (afhankelijk van de precieze plek waar het werk geplaatst gaat
worden) een stuk van een boom. Je ziet geen gebouwen - want de wanden zijn immers zo
hoog dat je niet de gebouwen van de omgeving kunt zien. Er is een bescheiden zitplaats. Er is
een centrum (de waterpartij, het kunstobject of de spiegelvijver). Een stille en behouden plek,
evenwel midden in de stad en de samenleving. De rest van het jaar neem je je ervaring van de
besloten tuin mee in je verbeelding. Je stelt je voor hoe het er nu is, terwijl je naar je werk
gaat. Je weet dat die plek er is: en dat niemand er is en dat er niets mee gebeurd. De tuin
groeit er gewoon en sterf af in de winter. In het voorjaar komen de planten er weer op en
lopen de struiken er uit. Vogels komen er misschien nestelen of eten zoeken. Wormen en
insecten leven er in de aarde. Het fonteintje klatert. Soms zie je die kubus staan, misschien als
je je hondje uitlaat of naar je atelier gaat. En dan herinner je je weer: o ja: die besloten tuin. In
de verbeelding vervult de binnentuin zijn functie.

Toevoeging

Aan deze zwarte kubus kunnen projecten worden toegevoegd van een meer tijdelijke aard.

Een guerillaknitting-project bijvoorbeeld. Men kan de wanden behangen met breisels, of
quilten. Daartoe kan men bijeenkomsten organiseren in de nabijheid van de kubus.

De kubus kan als centrum dienen voor bijeenkomsten op feestdagen. Zoals er onlangs een
Hallowe'en-buurtfeest werd gehouden op het plein van de Van Hetenstraat 59. De kubus als
backdrop en markeringspunt.

De kubus kan verder als bron of startpunt dienen voor andere beeldende kunstprojecten, ook
van andere kunstenaars.

Nogmaals het project Hortus Conclusus

In mijn project Hortus Conclusus, waaraan ik sinds 2009 werk, zijn verschillende werken
ontstaan. Het project functioneert in mijn werk tevens als vliegwiel voor werken en projecten
die er dicht tegenaan liggen of uit voortvloeien. Verschillende autonome werken op papier
zijn ontstaan in dit project, waarvan verschillende zijn aangekocht door particuliere
verzamelingen en welke op verschillende plaatsen zijn geëxposeerd geweest. In de werken die
vanuit het project zijn ontstaan, heb ik beeldtalen ontwikkeld en onderzocht. Transparantie,
afdekken en gelaagdheid, gevonden vormentaal, licht en donker, beweging en kleur, toeval en
sturing. Het project gaat door, ook als dit werk al dan niet gerealiseerd is, in steeds nieuwe
werken en voortschrijdend  beeldend onderzoek.

Ton Kruse 2-12-2013

meer informatie over mijzelf en mijn werk, waaronder Hortus Conclusus, vindt u via mijn website
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Afbeeldingen bij dit projectvoorstel

#4; inkt, potlood, papier 50/65 cm 2009
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#14; inkt, papier 100/140 cm 2012
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#15; potlood, papier 70/100 cm 2013

#18; inkt, waterverf, pigmenten, potlood, papier 24/31 cm 2013
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#21; inkt, waterverf, pigment, potlood, papier 50/65 cm 2013
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oudere schetsen (2012) gemaakt voor een voorstel van een soortgelijk werk indoor:

potlood, inkt, papier
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potlood, papier
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