
 

 

 

W a a r   w i j   v a n   d r o m e n 
verslag van kunstproject Pionier Pop: een reis naar terra incognita 

Anna van Suchtelen – blog voor Architectuurcentrum AORTA, 16/6/14 
 

 
 
Kijk naar buiten naar die groenstreepjes tussen het asfalt. Stel: dat zijn eilandjes. Het asfalt 
is water. Je steekt het water over. Je komt ergens aan. Je verkent onontgonnen land. Je maakt 
een verblijfsplek. Je bouwt een nieuwe wereld. Je begint helemaal overnieuw. Vandaag ben jij 
die pionier. Jij verkent de ruimte en geeft de toekomst vorm. Hoe richt je je nieuwe leven in? 
Hoe wil je wonen? Met wie? Wat wil je planten? Wat wil je beleven? Wat is onmisbaar? Wat 
wil je maken? Wat wil je dromen? Wat wil je? 
 
Met deze vragen werden deelnemers aan Pionier Pop vanuit Paviljoen pOp op het Westplein 
in Utrecht op pad gestuurd. Met welke wensen, ideeën en dromen kwamen zij terug?  
 
Bouwen 
Hoe te wonen? Simpele hutten, back to nature, slechts een enkeling wil een villa en alleen 
een kind bouwt met de kennis van Mine Craft een hele stad. Boomhut, paalwoning, tuinhuis, 
huisje van takken, altijd zijn het rooms with a view: ‘een veranda uitkijkend over het water’, 
‘een autoloos grasveld voor de deur’, midden in de natuur, de hangmat tussen twee 
palmbomen, omringd door dieren. Vogels roddelend in de bomen. Een eigen kamer.  

Jongeren zijn minder zeker: “Ik ga proberen een huisje te bouwen van de bomen. 
Maar dat lukt niet en ik ga dood, doei.” 

Ideeën over het toelaten van de buitenwereld via internet en tv staan soms haaks op 
elkaar: “De nieuwe communicatiemiddelen werken hier niet meer, wat een heerlijke 
verademing”, en “Door een telefoonmast heb ik nog steeds toegang tot mijn lievelingsseries 
en films.” 
 
Weg 
Een mens heeft zicht op ontsnapping nodig. Hij moet af en toe van zijn eilandje af, naar de 
bewoonde wereld. Naar de nabijgelegen stad: natuur is leuk maar de stad moet bij velen 
nabij zijn, op fietsafstand. Naar het café: “waar filmavonden worden georganiseerd, en waar 
gebeld, ge-chat en ge-internet kan worden” en de boekwinkel: “met een koffietentje erin 
waar ze zelfgemaakte zucchini-wortelmuffins verkopen”. Naar het muziekfestival en de wifi. 
Weggaan ‘om nieuwe inspiratie terug te brengen’. Met het bootje en het vlot, de platbodem 
aan een touw, over de brug naar die andere plek. 
 
Planten 
Op gebied van zelfvoorzienend leven zijn de wensen hooggespannen. Alles wordt zelf 
verbouwd, van fruitbomen tot en met wiet. Groenten, kruiden, fruitbomen, stokrozen, 
papavers, bessen, klaprozen, druiven, frambozen, dadels, vijgen, olijven, ananas, meloen, 
bosbessen, bramen, pompoenen, de lijst is schier oneindig. Zaden en knollen mee. Velen 
wensen zich palmbomen toe: een palmboom maakt het paradijselijke plaatje pas echt af. 
Niet iedereen heeft zin in werken in de aarde: “Ik ben niet degene die iets hoeft te planten. Ik 
wil alleen maar wieden”, of heeft de kennis niet in huis: “ik wil bloemen en planten die uit 
zichzelf weten wat ze moeten doen”. Maar vegetarisch – ‘ik eet geen dieren of mensen’ – of 
niet, ‘hier staat het beest om te eten’, biologisch eten van eigen teelt wil iedereen. 
  De natuur biedt één grote idylle, op flora- en faunagebied. Kikkers kwaken in het 
riet, de mooiste vissen zwemmen voorbij, ‘vogels komen overal vandaan om te zingen en 
spelen en roddelen in de bomen’, ‘reeën grazen in alle rust’, ‘reigers jagen op de kikkers’, er 



 

 

is een ligplaats voor zeehonden. Sommige dieren worden getemd, zo houdt iemand duiven : 
“Ik geef mijn duiven een opleiding en een dagbesteding: e-mail, vrachtvervoer en geld 
worden zo overbodig.”, en “verderop staat mijn donkerbruine paard, dat rustig staat te 
grazen”. 
  
Samen 
Wie neem je mee? Iedereen van wie je houdt. Familie, vrienden, kinderen, ook die nog niet 
geboren zijn. Jongeren verheugen zich vooral op de aanwezigheid van vrienden en 
leeftijdgenoten, ouderen zijn meer familie-gericht. Sommigen zetten vraagtekens: familie 
sòms, maar men is zo goedgezind dat zelfs ingewikkelde 'extended family met alle ups en 
downs’ erbij mogen. 'Mijn geliefde', die mag bij jong en oud altijd mee. En de poes. Als je 
maar niet alleen bent, en dat geldt des te meer voor jongeren: “Wij mensen kunnen niet 
zonder elkaar, en in m’n eentje zal ik het niet redden”. “Samen jutten we hout en timmeren 
we meubels en hutten. Samen maken we een tuin, samen eten we en we vertellen ’s avonds 
verhalen.” 
 
Utopia 
Het is een en al biologisch-dynamische gemeenschapszin: “Jong en oud, gekleurd of blank 
woont door elkaar met respect voor elkaars (eigen)aardigheden”. Wij zorgen voor elkaar ‘in 
harmonie en liefde’, zonder status, zonder geld zonder auto's zonder verplichtingen. Met 
verplichtingen heeft iedereen het helemaal gehad, met name met sociale verplichtingen, met 
uitzondering van deze ene: ‘verplichte vriendelijkheid’. Politiek correct gedrag. Geen 
politiek. Geen geld. Geld bestaat niet. We ruilen alles. Of toch wel geld: “Ik wil wiet planten 
om geld mee te verdienen.” 

Sommige wensen lijken elkaar uit te sluiten: hoe verenig je ‘alles samen delen’ met 
‘veel privacy’? Een filosoof schetst zijn filosofisch gedachtegoed: “… een toekomstige, 
rechtvaardige samenleving moet beginselen omhelzen die een pluraliteit aan wegen om het 
goede te realiseren mogelijk maken. Zo veel mogelijk wegen, gewaarborgd door een paar 
ordenende beginselen…”. Zijn advies is: “Onwetendheid maakt een dromen over 
rechtvaardigheid mogelijk: koester dus alle eilandjes, alle stukjes, en pas op dat de orde niet 
stiekem vanuit een perspectief ingevuld wordt, bijvoorbeeld door een projectontwikkelaar.”  
Een student houdt het op: “Geen gezeijck iedereen reijck.”  
 
Rust 
Wat is onmisbaar? Rust. Dit geldt niet alleen voor ouderen maar voor alle leeftijden: het kind 
schrijft: “Ik zou wel avonturen willen beleven maar ook rust”, en de probleempuber wenst: 
‘Ik zal échte rust willen beleven’. Het zit hem in de afwisseling: een avontuurlijk leven is pas 
af als er momenten van rust zijn. En in de vrijheid om het zelf in te richten: “om tijd en 
leefruimte precies te maken zoals bij mij past”. 

De liefde is onmisbaar. En muziek. “Onmisbaar is het licht. Dat moet je optimaal 
benutten.” 
  
Wat kan de mens dat goed, op papier: het schetsen van een utopia. Niet oordelen, 
verwonderd zijn, onwetend zijn. “Ik zou niet willen weten hoe het zich vorm geeft, leven 
met de dag.” Laat onwetendheid volgens diezelfde filosoof nou net de voorwaarde zijn om te 
kunnen dromen: “Onwetendheid maakt een dromen over rechtvaardigheid mogelijk.” 

Dromen, wat zijn we daar goed in. 
 
 

 


