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Het gebied is een natuurstrook net over de noord-west grens van Maastricht. De grond is er rijk aan leem
zoals overal hier. Geen bomen, kunstmatige heuvels en veel grondvegetatie. De grond zit vol met puin;
stukken baksteen, vuursteen, soms beton of keramiek. Ik voelde een drift om iets te bouwen. Alle
stukken die ik vond gooide ik op één hoop. Ik begon met bouwen. Ik wist niet wat het was; een soort
bouwwerk, een ‘landmark’, een ruïne? De drift was speciaal sterk die dag.

In Valkenburg liep ik langs holle bomen, een oud overgroeid schuurtje, een viaduct, een riviertje, een
echoënde tunnel. Ik wil iets met deze plekken. Mijn bouwdrift wakkerde weer aan, maar net even anders.
Speelsheid. De holle bomen langs de weg; daar wil ik een kistje in verstoppen zodat anderen het kunnen
vinden. In Egmond aan Zee in Noord-Holland heb ik dit idee voor het eerst gezien: een holle boom met
een sigarendoosje erin verstopt, in dat doosje een nootblokje waar degene die het gevonden hebben een
berichtje op schreven. Ook zaten er kleine frutsels in, zoals flessendoppen en voetbalkaarten die
mensen erin stopten als schatten in een schatkist. Het idee van een verborgen schat ergens in een holle
boom verstopt ligt prikkelt mij. Wat die schat is maakt niet eens uit; het idee dat er iets te vinden is blijkt
al genoeg. Ik hoef het kistje ook niet mee te nemen, ik hoef alleen maar de inhoud te zien en het
gevonden te hebben. Daarna weer terug stoppen zodat een ander het kan vinden.

Het is een haast kinderlijk speels gevoel dat ik erbij heb. Misschien wil ik gewoon spelen. Een oud
betonnen schuurtje waarvan het dak is weggerot staat langs het pad - het trekt mijn aandacht. Lange
klimop lianen hangen naar binnen en tussen de planten op de vloer liggen de resten van een cd-speler.
Goeie locatie voor een performance denk ik direct, een videowerk, of sculptuur? Zal ik van de geroeste
golfplaten die er omheen liggen een tent bouwen? Een ondiep beekje dat langs het pad kronkelt. Het
beekje stroomt niet hard, maar ik zou een klein watermolentje kunnen bouwen van takken dat een
simpel mechanisme aandrijft. Misschien een heel klein molensteentje? Dan kan ik een paar
graankorrels malen en een heel klein oventje bouwen om een minibroodje te bakken.

Een enorm hoog viaduct dat als het gewelf van een kathedraal over een kaal stukje woestijngrond staat.
Eronder wil niks groeien vanwege het gebrek aan daglicht. Ik wil een enorme skippybal omhoog schieten
om hem weer naar beneden te zien kaatsen om het geluid ervan onder de enorme constructie te horen
galmen. Ik wil op de binnenplaats van het de Stuers gebouw een koepel maken van leem.
Ik moet denken aan vroeger. Als kind struinde ik over het strand om dingen te zoeken. De zee spoelt
altijd van alles aan en ik zocht naar dingen die me prikkelde; flessendoppen, stukjes hout, schelpen,
steentjes, krabbenschilden, enzovoorts. Al die dingen die ik op het strand tegenkwam prikkelden iets in
mij. Een gevoel van kindse nieuwsgierigheid. Naïviteit, maar het voelt heel krachtig - het is het hebben
van een open blik. Dat is de kracht van naïviteit. Het is vergelijkbaar met het verkeren in een droom.
Alles kan, de grenzen van realiteit zijn verzacht.

Het zijn twee krachten die op deze manier lijken samen te komen; de manifesterende drift van het
maken, en de dromerigheid van het kind. Het is een samenkomst tussen drift een droom. Zoals
MacKinnon het omschrijft: “The creative person is one who in his intellectual endeavors reconciles the
opposites of expert knowledge and the childlike wonder of naive and fresh perception.”1 Ik moet hierbij
vaak denken aan Louis le Roy die eindeloos aan zijn Eco Kathedraal in Mildam werkte. Ongestoord en
driftig werkte hij door aan zijn eindeloze project. “Als kind heb ik veel met blokken gespeeld, maar me
steeds geërgerd omdat er op de blokkendoos voorbeelden stonden die ik nooit kon maken omdat ik één
kleine doos had en niet in de gaten had dat je er dertig dozen voor nodig had.”2 Altijd wou hij meer
blokken. Dus liet hij die storten, die waren gratis. Afgedankte straatstenen zijn immers niks waard dus de
gemeente wil er graag vanaf.
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Het voorjaar is in volle gang. De natuurstrook is een stuk groener dan eerst. Het is even zoeken maar
dan vind ik het; een klein bouwwerkje, een ‘landmark’, een ruïne? Planten hebben hun weg gevonden
tussen het puin en strekken zich uit tussen kieren en spleten. Ik wordt overvallen door een blij gevoel. Ik
heb iets gevonden. Een verborgen schat die gevonden wil worden.

Bekijk mijn videowerk en videodocumentaties op
https://www.youtube.com/channel/UCyrAOERa1HA0TWssBIuP9Fg
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