Grotto / Weldam
Grotto maakt onderdeel uit van het project Koningstocht, een fietsroute langs
zeven kunstwerken in de gemeentes Delden en Diepenheim in Overijssel, Nederland.
Grotto bevindt zich in een geruïneerd bouwwerk dat in de tuin staat van kasteel
Weldam aan de Diepenheimseweg 114 in Markelo. Vanwege mijn interesse
voor landschapstuinen is deze locatie voor mij een echte toevalstreffer. Kasteel
Weldam kent niet alleen een symmetrische Franse tuin, maar wordt omringd
door een grote Engelse landschapstuin, een soort park. Dit park werd ontworpen door Carl Eduard Petzold, de naaste medewerker van de beroemde negentiende-eeuwse landschapsarchitect prins Hermann von Pückler-Muskau.

Door de situering in deze negentiende-eeuwse landschapstuin is het bouwwerk
waarin mijn werk zich bevindt niet zomaar een geruïneerd gebouwtje in zomaar
een stuk bos of park. In mijn ogen is het een voorbeeld van een kunstmatige
grot die werd ontworpen als onderdeel van de historische landschapstuin. Het
moet alleen nog als zodanig worden opgevat of geïnterpreteerd.
Al sinds de oudheid maakt merkwaardige architectuur zoals bijvoorbeeld een
(namaak–) grot, onderdeel uit van landschapstuinen.

Vaak werden ze uitgerust met allerlei technische snufjes, bijvoorbeeld met een
waterorgel, om zodoende het technisch kunnen van die tijd te etaleren of daarmee te experimenteren. Andere voorbeelden van architectuur in landschapstuinen zijn bijvoorbeeld een kluizenaarsvertrek, een kunstmatig aangelegde ruïne,
een antieke tempel en dus zelfs een donkere, geheime grot die bijvoorbeeld
symbool stond voor de toegang tot het dodenrijk. De aantrekkingskracht van dit
raadselachtige bouwwerk ligt dus ook in de geheimzinnige en griezelige verwijzing naar de onderwereld, alsof het daadwerkelijk de toegang tot het dodenrijk
betreft.

Vermoedelijk werd deze grot ooit gebouwd als een soort ijskast of koelcel om
goederen te kunnen bewaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de
Duitsers het als munitieopslag voor een nabijgelegen luchtafweergeschut.
Het bouwwerk bestaat enkel uit één bakstenen gewelf van dertien meter lang
en bijna twee meter breed. Aan één zijde is het bouwwerk via een traptrede
en een deurpost toegankelijk. De vloer ligt dus iets lager dan de grond aan de
buitenzijde. De halfronde buitenkant is bijna helemaal bedekt met klimop en ligt
grotendeels verborgen onder twee grote rododendronstruiken. Alleen het voorste en achterste gedeelte van het bouwwerk zijn zichtbaar.

In dit werk probeerde ik de verborgenheid van deze grot - of het verhullende,
duistere karakter van dit bouwwerk - te benadrukken.
Het binnenin geplaatste volume is eigenlijk vrij eenvoudig.

Wanneer je het bouwwerk betreedt, lijkt het net alsof het wordt vergrendeld
door een deur. Maar zodra je ogen aan het donker gewend zijn geraakt, merk
je dat het niet om een deur gaat, maar om één of andere grote grijze container
die bijna de hele ruimte in beslag neemt. Deze van eterniet gemaakte, 700 kilo
wegende container lijkt op een technisch apparaat waarvan de mogelijke functie of bedoeling niet kan worden vastgesteld. Vanaf de buitenkant bekeken, is
slechts één stuk eterniet zichtbaar. Het steekt uit een opening van het bakstenen gewelf. De totale vorm van zowel het object van eterniet als de ruimte van
het bouwwerk zelf, kunnen dus niet worden waargenomen, maar moeten met
verbeeldingskracht worden afgemaakt of ingevuld.

