
NEXUS



“Men moet door het middelpunt van het labyrint heen om de uitgang te vinden. Men 
moet de paradox, het dubbelzinnige en zelfs onmogelijke onder ogen zien, het risico 
van ondergang durven nemen.”

(de Tuinen van Bomarzo, Hella Haasse 1968, p13)

lichtstilte



De zin van nutteloze bouwsels

Mij vallen in landschappen bouwsels op die ik niet herken. 
Soms zijn ze zo vervallen, of passen niet -meer- op de plek 
waar ik ze zie dat ze hun eerste betekenis niet prijsgeven. 
Vaak zijn ze onopvallend, maar door de aandacht te vestigen 
op kleine, vervallen, of zelfs onooglijke objecten in het 
dagelijkse landschap -objecten zonder duidelijke functie - 
worden die bijzonder. Als je ze eenmaal ziet dan roepen ze 
vragen op. 

Architectuur geeft betekenisvol vorm aan beschutting. Als de 
tijd greep krijgt op wat mens of natuur heeft ‘gebouwd’, dan 
vervalt de ‘noodzaak’ wat over blijft te lezen als architectuur. 
Wat blijft is het realiseren van dromen; fantaseren over dat 
wat het was, zou kunnen zijn geweest, of (nog) kan worden. 
Het nut van het ‘gebouwde’ wordt vervangen door de 
relevantie van de gedachten die het oproept.

Traditioneel staat een folly in een tuin of park, afgetekende 
ruimtes die een opvatting over natuur en landschap 
verbeelden. De follies uit de 18e eeuw in arcadische 
landschapsparken stralen tijdloosheid uit, het plezier van 
de bouwer, van de verbeeldingskracht, niet gehinderd door 
de druk iets ‘moois’ of ‘nuttigs’ te maken. (vrij naar Joseph 
Addison in Pleasures of Imagination, 1720).

Mensen zijn goed in betekenissen toekennen, en als anderen 
die accepteren ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Dit 
is een uitnodiging het landschap te ‘zien’ als een ruimte 
vol aandachtspunten die een vrijmoedige zoektocht naar 
mogelijke betekenissen in gang zetten.
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Het ‘strokasteel’ is een object dat verdwenen is uit het 
dagelijks landschap! Vijftig jaar geleden had er aan het eind 
van iedere zomer nog een stapeling van strobalen kunnen 
staan langs de akkerrand die grenst aan modeltuin De Bunder.  
Dat beeld is verdwenen onder druk van mechanisatie, 
groeiverkorters, en … . bestaat alleen nog in herinneringen. 
Met NEXUS zet ik een verleden op een kier.

Het ‘strokasteel’ is in mijn geheugen opgeborgen in het laatje 
architectuur, maar de nabeelden zijn niet meer niet letterlijk 
hoe ik ze heb gezien als kind, maar vooral hoe ik aan de 
stapelingen in het landschap heb ‘gedacht’. Dit boekje toont 
een selectie van objecten die mij aan het denken hebben 
gezet op mijn reizen. Net als in mijn geheugen, beïnvloeden 
de beelden in het boekje elkaar. Culturele verschillen houden 
ons een spiegel voor, inhoudelijke overeenkomsten worden 
langzaam herkenbaar en vragen naar onze eigen verhouding 
met het landschap. 
De eerste directe inspiratiebron voor NEXUS is het labyrint. 
In de kern sluit een labyrint de gewone wereld buiten, ben je 
alleen met jezelf.  Dit sluit voor mij aan bij de bijna spiritueel 
te noemen ervaring van watertempels in Gujarat (India). 
Zo’n tempel is niet gebouwd op, maar gebouwd in de aarde. 
Bij het betreden daal je af via een serie trappen. Dieper 
wordt het stiller, donkerder, koeler, tot je onderin staat in 
lichtstilte. Kijk je dan in het water van de put, dan spiegelt 
daarin de hemel boven de aarde.



Een ‘labyrint’ werd ook de dansvloer genoemd, met marmeren figuren ingelegd, die 
Daedalus ontwierp voor Minos’s dochter Ariadne.

(de Tuinen van Bomarzo, Hella Haasse 1968, p12)
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