Maarten Davidse

Maarten Davidse: Observation I, Video-still

NL
Maarten Davidse: “In het transformatieplan van de ENCI-groeve is maar ruimte voor een klein deel
van alle voorstellen en ideeën die zijn ontstaan in de afgelopen jaren. De huidige documentatie van
de transformatie richt zich voornamelijk op dat wat de ENCI-groeve nu gaat worden, zonder al te veel
uit te weiden over alternatieve mogelijkheden.
Mijn documentatie methoden scheppen ruimte voor de subjectiviteit van de kijker. Zij tonen de
groeve zonder op te leggen hoe deze ingevuld of gezien dient te worden.“
 Locatie 1, 2 en 7: Chalet d’n Observant, ‘Overgangszone’ en AINSI
EN
Maarten Davidse: “Only a small part of all the proposals and ideas that originated in the past years,
are in the transformation plan of the ENCI-quarry. The current documentation of the transformation
focuses on what the ENCI-quarry will become, without speaking about alternative possibilities.
My documentation methods create space for the subjectivity of its audience. They show the quarry
without imposing how the quarry is supposed to be seen.”
 Location 1, 2 en 7: Chalet d’n Observant, ‘Transition zone’ en AINSI

Simon Weins
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Foto Simon Weins

NL
Simon Weins: “3 minuten van een 16 mm film, opgenomen bij het Natuurhistorisch Museum in
Maastricht, zal worden getoond in de AINSI. De opname toont de display waar onder de restanten
van Mosasaurus ‘Ber’ worden geconserveerd. Na de eerste en enige vertoning van het
beeldmateriaal, zal het filmfragment publiekelijk worden begraven in de groeve en daarmee worden
overgedragen aan de aarde.
Door de osmologische interactie tussen de celluloïde, aarde, botten, regen, bacteriën, fossielen,
ideeën en andere materie – gezamenlijk met een substraat voorbereid door kunstenares Sanne
Vaassen – zal de film langzamerhand transformeren, van een menselijke naar een enigszins
andersoortige betrekking. Deze onderdelen zullen later dienen als vaartuig in het voorzien van
subtiele wijze van tijdsreizen, de illusie van saamhorigheid met een omgeving, of tenminste een
zenit.
 Locatie 2: ‘overgangszone’ en 7: AINSI
EN
Simon Weins: “3 minutes of a 16 mm film that was shot at the Natural History Museum Maastricht
will be screened at the AINSI on the 3rd of September. The footage shows the display under which the
remains of Mosasaur ‘Ber’ are preserved, like a movie that is put on hold. After the screening, for the
very first and only time, this fragment of film will be publicly buried in the quarry and therewith
transmitted to the earth.”
The osmotic interaction between the celluloid, soil, bones, rain, bacteria, fossils, ideas and other
matters, together with a substrate that is being prepared by artist Sanne Vaassen, will slowly
transform this film, from a human- to a somewhat different ratio. These fragments shall later act as
vessels that can facilitate a subtle form of time travel, the illusion of unity with a place, or at least a
zenith.

 Location 2: ‘overgangszone’ en 7: AINSI
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Sanne Vaassen

Sanne Vaassen: Videostill Scleros, Chronos, Logos

NL
De krachtmeting tussen controle en krachten die buiten ons liggen is een uitgangspunt voor het werk
van Sanne Vaassen. In haar werk staan bewegingen zoals deze centraal, ze onderzoekt de
verschillende vormen en eigenschappen die een beweging kan aannemen en probeert deze vast te
leggen. Een beweging is een verplaatsing of transformatie binnen een bepaalde tijd. Ze gaat uit van
verschillende bewegingen, zoals de verschillende stromingen van water, de transformatie die een
boom ondergaat van zomer naar winter, of de verandering van de moedervlekken op haar huid. De
samensmelting van feit en fictie, gevormd door toeval en de controle van de kunstenaar is een
wederkerend patroon in haar werk. Ze speelt met de werkelijkheid waarin we leven, en de
vastgestelde symbolen en tradities die wij hanteren.
Een uitgangspunt voor het werk Scleros, Chronos, Logos is de leesbare verschijning van tijd, zoals
weerspiegeld is in de fossielen en kalkafzettingen in de ENCI- groeve. Levende organismen bevatten
soortgelijke leesbare lijnen, waarbij externe veranderingen, zoals het weer, vervuiling en de
chemische samenstelling waarin een organisme leeft zichtbaar is. Een schelp, afkomstig uit de ENCIgroeve word geanalyseerd en onderzocht. Dit kan inzicht en verdieping geven aan de individualiteit
en de verschillende lagen van tijd waaraan een schelp onderhevig is. De video die getoond zal
worden tijdens het EAA Congres en in Chalet d’n Observant is een eerste aanzet tot de ontleding en
analyse van het sculptuur van de schelp.
 Locatie 1: Chalet d’n Observant
EN
The showdown between internal control and external forces is the starting point and central focus of
the work of Sanne Vaassen. She examines and attempts to capture the different shapes and
properties that a movement can take. For Vaassen, a movement is a transition or transformation
within a certain duration. She uses several movements, such as types of water current, a tree’s
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transformation from summer to winter, or the change of the moles on her skin. The fusion of fact
and fiction, formed by chance and the artist’s control, is a reflexive pattern in her work. She plays
with the reality in which we live, and the established symbols and traditions that we apply.
A starting point for the work Scleros, Chronos, Logos is the readable appearance of time, as reflected
in the fossils and calcium deposits in the ENCI-quarry. Living organisms contain similar readable lines,
in which external changes, such as the weather, pollution and the chemical composition in which an
organism lives becomes visible. A shell from the ENCI- quarry will be analysed and examined. This can
give an insight of the individuality and the different layers of time to which a shell is subjected to. The
video that will be shown during the EAA Congress and at Chalet d’n Observant is the first step
towards dissection and analysis of the sculpture of the shell.

 Location 1: Chalet d’n Observant

Christian Berens

Christian Berens: grafische weergave Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied

NL
Op dit moment is Christian Berens bezig met een onderzoek naar de verhouding tussen taalgebruik,
fictie en weten(schap). Door het kijken naar de invloed van taal en het begrijpen op welke manier dit
onze ervaring van de wereld beïnvloedt, probeert hij de “begrijpelijke" laag van de ‘overgangszone’
te identificeren. Hij is geïnteresseerd in de complexiteit van het transformatieproces en de manier
waarop deze complexiteit door middel van taal begrijpelijk te maken is. Verder ziet hij in zijn
onderzoek de notulen als het "script" voor het transformatieproces, en bekijkt hij in hoeverre de
transformatie geschept wordt door taalgebruik.
Voor het publieksmoment op 3 september neemt Christian Berens de privaatrechtelijke
Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied, (25.02.2010) als
uitgangspunt voor een lezing/debat in uitwisseling met het publiek.
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“In het doornemen van het archief werd ik geïntrigeerd door de ruimtelijkheid van het proces,
waarmee ik duid op de mensen die beslissingen nemen over de ruimte van de groeve, beslissingen
die genomen worden in andere (sociale) ruimtes. Al langer ben ik geïnteresseerd in hoe ruimtes
(architectonisch/sociaal) ons beïnvloeden in ons gedrag en ons naar beslissingen leiden.”
Op de plek waar de privaatrechtelijke Overeenkomst door de bestuurders wordt getoetst en waar de
omgeving de vorderingen van het Plan zelf kan aanschouwen, wilt Christian een publiekelijke
vergadering organiseren.
 Locatie 1: Chalet d’n Observant
EN
At the moment, Christian Berens is researching the relationship between language, fiction and
science. He does this by looking at the influence of language and tries to identify the
“understandable” layer of the ‘transition zone’. He is interested in the complexity of the
transformation process and the way in which this complexity is being made understandable by
means of language. He furthermore sees she protocol as the “script” of the transformation process,
and investigates to what extend transformation comes about through language.
For the public moment on the 3rd of September, Christian Berens takes the private law agreement,
the “Overeenkomst ter uitvoering van het Plan van Transformatie ENCI-gebied, (25.02.2010)” as a
starting point for a lecture and debate with the public.
“When I scrolled through the archive, I got intrigued by the spaciousness of the process, which I
indicate as the decisions about the space of the quarry that are already taken, decisions that are
taken in other (social) spaces. For some time now, I’m interested in how architectonical/social spaces
us influence in our behaviour and lead to our decisions.”
On the spot where the law Agreement is being tested and where the environment itself can
contemplate the progress, Christian wants to organise a public meeting.
 Location 1: Chalet d’n Observant

Gladys Zeevaarders

Gladys Zeevaarders: Eigen fossiel
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NL
Een verzameling van potentieel belangrijke dingen
Wanneer we spreken over een verzameling, dan denken we vaak aan een vermenigvuldiging van een
en hetzelfde; van postzegels, munten, auto’s, etc. Er zijn nog talloze andere zaken die je kunt
verzamelen. Iedereen heeft een eigen affiniteit en eigen manier van verzamelen.
Deze eigenheid in het selecteren, ook wel de belichaming van je fascinatie, vormt de basis van een
gesprek tussen John Jagt – paleontoloog en conservator van het Natuurhistorisch Museum en Gladys
Zeevaarders, deelnemend kunstenaar. Beide personen proberen op het scherpst van de snede een
cross-over te maken. Er wordt in het bijzijn van het publiek een gesprek gevoerd over de potentiële
waarde van de dingen die lijnrecht tegenover elkaar staan.
 Locatie 2: ‘Overgangszone’
EN
An accumulation of potential interesting things
If we try to determine how an accumulation should look like, then often someone will talk about
their multipliable coins, stamps and probably their toy car collection. But there are countless things
one could collect. Everybody has their own affinity and its unique way of assembling objects or
things. All of these different perspectives could give value or meaning to the things in relation to one
another. This way of gathering things is essential for a conversation between John Jagt –
paleontologist and conservator of the Nature Historic Museum and Gladys Zeevaarders,
participating artist. They try to find a common ground. Nevertheless they will attempt to be as true
as possible while holding on to their own interests. In the presence of the public, they will have a
sharp dialogue about potentially interesting things that are diametrically opposed to each other.
 Location 2: ‘Transition zone’

Joep Vossebeeld

Foto Jean-Pierre Geussens. De Limburger 8 juni 2017
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Joep Vossebeld: “Afgelopen maanden is het natuurbad de plek geworden waar de transformatie het
meest aan de oppervlakte komt. Het is hier waar de overgangszone schuurt, waar de opvattingen en
visies van de verschillende partners in wrijving komen met de ideeën en het gedrag van
omwonenden en bezoekers. Is dat erg? Nee. Is dat verrassend? Zeker niet.
Het idee is om de vallei terug te geven aan de stad en de gemeenschap, alleen dringt deze
gemeenschap zich nu veel sneller en talrijker op dan gedacht. Wij associëren een overgangsmoment
of transitie meestal met traagheid, het is bijvoorbeeld ongepast om op de begrafenis al over de
erfenis te beginnen, een paar dagen wachten is in onze cultuur de norm. Het voelt nu alsof 'het
publiek' zich niet aan de rouwperiode van de groeve heeft gehouden en meteen aan het feest
begonnen is.
Op 3 september zal ik op de locatie van de ‘voormalige zwemvijver’ een rustmoment creëren.
Bezoekers kunnen plaatsnemen en luisteren naar beroemde citaten over de zin en onzin van
zwemmen.”

 Locatie 4: Strand Natuurbad
EN
Joep Vossebeld: “Over the last few months, the ‘pool’ has become the place where the
transformation is clearly visible. It is here that the views and visions of the various partners come
into friction with the ideas and behavior of residents and visitors. Is that bad thing? No. Is it
surprising? Certainly not.
The idea was to give the valley back to the community, but this community is now pushing much
faster and in greater numbers than predicted. We usually associate a transition or transformation
with slowness: for example, it is inappropriate to start discussing your share of the inheritance at the
funeral. A few days of patience is in our culture the norm. It now feels like "the public" did not
respect the mourning period and immediately started the party.
On September 3th I will create a moment of silence at the location of the 'former swimming pond'.
Visitors can sit and listen to famous quotes about the meaning and nonsense of swimming.”

 Location 4: Beach bathing area

Emile Hermans

Foto Emile Hermans
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To future historians
Emile Hermans: “Zoals de naam Natuurmonumenten natuur en monument samenbrengt, zo
verenigt de ‘Overgangszone’ in het ENCI-gebied natuur en cultuur, in het bijzonder wanneer we de
onbedoelde ‘archeologische’ ontdekking van de gangenstelsels in acht nemen. Dit culmineerde in de
vermeende vondst van de ondergrondse cultuur van de Thebah, door Robert Garcet (1912-2001) in
de jaren 70. Ondanks dat deze vondsten waarschijnlijk op nog vroegere menselijke nijverheid duiden,
doet de negatieve ruimte van de gangenstelsels denken aan monumentale galerijen – aan
bouwwerken in steden, opgetrokken in kalksteen. Opmerkelijk is dat, waar er kalksteen is, er
(gegraveerde) graffiti te vinden is. Het is een globaal fenomeen geworden dat alledaagse conventies,
idealen en tijden vereeuwigd in steen.
Daarom heb ik besloten merkwaardige graffiti, gevonden op bouwwerken in Maastricht, te
verzamelen en terug te brengen naar de leemte van de gangenstelsels, waar de steen waarop de
graffiti vandaag bestaat ooit gedolven is: de ‘Overgangszone’.
To future historians zal, net als graffiti, continu ‘in wording’ zijn, enerzijds door de continuerende
toevoegingen van de kopieën van de graffiti, anderzijds door de graffiti van (toekomstige) bezoekers
die – ongeacht hun intentie – deel willen worden van de 'cognitieve archeologie' van het project. Het
gaat daarom niet alleen over het herontdekken van een lokale historie gebaseerd op individuele
vertellingen, maar ook over het incorporeren van sociale zingeving en, met betrekking tot Garcet,
een onderhandeling van kennis.”
 Locatie 4: Ingang grot, onderaan de trap
EN
To future historians
Emile Hermans: “As the name Natuurmonumenten literally brings monuments and nature together –
the ‘Overgangszone’ (translates as transition zone) of the ENCI-area does something similar to
industry and culture. This remarkable juncture manifests itself in the accidental archaeological
findings of and in the tunnel systems during the mining – culminating in the alleged discovery of the
underground culture of the Thebah by Robert Garcet (1912-2001) in the 70’s. Despite the fact that
these findings actually indicate an even earlier delving industry, the negative space of the tunnel
systems makes one think of monumental galleries – of manmade structures in cities, raised in
limestone.
It is noteworthy that, wherever there is limestone, there is (engraved) graffiti. It has become a global
phenomenon that unites conventions of the everyday, ideals and times – in stone. Therefore I
decided to collect remarkable graffiti found on buildings and other limestone structures in
Maastricht to subsequently bring them back to the voids of the tunnels, where the limestone on
which they exist today has once been delved: the ‘Transition zone’.
To future historians, like graffiti, will continuously be in the making, on the one hand by means of
continuously adding copies of existing graffiti to the project site, on the other hand by letting the site
be receptive to (future) visitors’ graffiti who – whatever their intention – want to be part of the
project’s ‘cognitive archaeology’. Therefore the project not only aims to rediscover local history
based on individual narratives; it also incorporates the social process of meaning-making and, to a
certain degree and with respect to Garcet, the negotiation of knowledge.”
 Location 4: Entrance cave, at the bottom of the stairs
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Miriam Sentler

Miriam Sentler: Screenshot Everything becomes, nothing is (2017)

NL

Film screening Everything becomes, nothing is
Miriam Sentler in samenwerking met historicus Martin Poesen
“Tijdens mijn onderzoek raakte ik gefascineerd door de brede geschiedenis van deze plek, en de
manier waarop de Sint Pietersberg duizenden jaren lang gebruikt werd door de mens. Zo wordt het
ENCI-gebied geassocieerd met de mosasaurussen die hier gevonden werden, met de steentijd, met
de Romeinen en met de zware industrie. Mijn partner in dit project, historicus Martin Poesen, heeft
de kronieken van de ENCI fabriek geschreven en de circa 100-jarige geschiedenis samengevat in een
reeks boeken. Martins standpunt is dat de berg altijd al mensen heeft aangetrokken en dat dit een
van de natuurlijke functies van de berg is. Zelfs wanneer de mergelwinning stopt en de fabriek
langzaam aan verdwijnt, zal de berg nog invloed blijven uitstralen op de mensen rondom deze plek.
Tijdens mijn gesprekken met Martin bespraken we de moeilijkheid om binnen geschiedenis fictie van
realiteit te onderscheiden. Ook als een historicus claimt de geschiedenis van een plek te kennen, is
geschiedenis een veelzijdig iets dat nooit compleet gevangen kan worden. De confrontatie met
associatie en fictie die ik tijdens het onderzoek tegen kwam, vormt nu het uitgangspunt van
Everything becomes, nothing is, een nieuw videowerk waarin Martin en ik een poging doen om de
complete, reële en fictieve geschiedenis te vertellen. Het ketsen van de vuursteen, het ritmische
oplichten van een zaklamp op de Lichtenberg en een stille storm boven Rome vormen hierin een
mysterieuze verbinding tussen meerdere plekken, het heden en verleden. Het videowerk zal ‘s
avonds na zonsondergang gescreend worden op het tennisveld van den ENCI, dat in een oude groeve
ligt.
 Locatie 8: Tennisvelden ENCI
EN

Film screening Everything becomes, nothing is
Miriam Sentler in collaboration with historian Martin Poesen
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“During my research, I got intrigued by the vast history of this place and the way in which Mount St.
Pete was used by mankind for thousands of years. For example, the ENCI area is associated with the
Mosasaur found here, the Stone Age, the Romans and the heavy lignite industry which exploited the
soil of earth for almost a century. My partner in this project, historian Martin Poesen, wrote the
chapters of the ENCI factory and summarised the 100-year history in a series of books. Martin's view
is that the mountain has always attracted people and that this is one of its natural features. Even
when the marl winning stops and the plant slowly disappears, the mountain will continue to affect
the people around this place.
During my conversations with Martin, we talked about the difficulty of distinguishing fiction from
reality within history. Even if a historian claims to know the history of a place, history is a versatile
thing that can never be completely captured. The confrontation with association and fiction which I
encountered during the research now forms the starting point of Everything becomes, nothing is, a
new video work in which Martin and I attempt to tell the complete, real and fictional history. The
sparks coming from catching flint, the rhythmic flashing of a light on the Lichtenberg and a quiet
storm over Rome form a mysterious connection between several places, the present and the past.
The video will be screened in the evening after sunset on the tennis court of the ENCI, which lies in
an old quarry.”
 Location 8: Tennis courts ENCI

Eline Kersten

Eline Kersten: video-still droneopnames in de groeve, herfst sessie

NL
Voor het gezamenlijke publieksmoment van 3 september organiseert en cureert Eline Kersten de
tentoonstelling ‘Solastalgia’, die het gelijknamige concept zoals gedefinieerd door de Australisch
ecofilosoof Glenn Albrecht onderzoekt.
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‘Solastalgia’ is een groepstentoonstelling die plaats zal vinden op twee locaties: in de AINSI op 1–3
september en de ‘Schark’, een grot in de ENCI-groeve, op 3 september. In de loop van drie dagen
zullen nieuwe en bestaande werken getoond worden van regionale en internationale kunstenaars
waaronder Jasper Coppes (NL), Paul Devens (NL), Steve Roggenbuck (US) en Miriam Sentler (D), die
allen de relatie tussen veranderend landschap en mentaal welzijn aanhalen. De tentoonstelling
brengt een verzameling werken samen die tegelijkertijd op een universele en persoonlijke manier de
historische en sociale verhalen van een plek ontrafelen en blootleggen.

 Locatie 5: De Schark en 7: AINSI
EN
For the public moment on September 3rd, Eline Kersten organises and curates the exhibition
‘Solastalgia’, which researches the eponymous concept as defined by the Australian Eco philosopher
Glenn Albrecht.
‘Solastalgia’ is a group show, which will take place on two locations: at the AINSI on 1–3 September,
and the ‘Schark’, cave in the ENCI-quarry, on September 3rd. Over the course of three days, the
exhibition presents commissioned and recent works by regional and international artists – including
Jasper Coppes (NL), Paul Devens (NL), Steve Roggenbuck (US) and Miriam Sentler (D) – who are
addressing the relationship between psychological wellbeing and environmental degradation. The
exhibition brings together works that unravel and reveal the historical and social stories of a place in
a simultaneously universal and personal way.

 Location 5: The Schark and 7: AINSI

Karel Dicker

Anoniem
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NL
Always on the move, always changing
Karel Dicker is geïnteresseerd in het gegeven dat de mens onderdeel is van een groter systeem, van
een planeet, de kosmos, en dat we meedoen aan de verandering van haar oppervlakte. Het werk
Always on the move, always changing moet een vereenvoudigde weergave geven van wat er in de
groeve gebeurd is, over: hoe ‘snel’ en ‘langzaam’ elkaar continu raken en beïnvloeden.
Gedurende het publieksmoment van 3 september zal Karel Dicker aan het werk zijn in de ENCI
groeve. “Ik ben benieuwd wat het tijdsverschil in productie is tussen de graaftechnieken van nu en
honderdvijftig jaar geleden. Tussen de verschillende lagen van de grond gaat er vaak een paar
miljoen jaar overheen. Dit halen we in een fractie weg en deponeren het als een poedersuiker laagje
over de wereld.“
Op 3 september zal een graafmachine een kuil graven, die Karel vervolgens weer zal dichtgooien met
schep en kruiwagen.
 Locatie 2: ‘Overgangszone’
EN
Always on the move, always changing
Karel Dicker is interested in the given that humanity is part of a larger system, of a planet, the
cosmos, and that we are changing its surface. The work Always on the move, always changing will
show what has happened in the quarry in a simple way, and emphasises how ‘fast’ and ‘slow’
influence each other continuously.
During the public moment of September 3rd, Karel Dicker will be working in the ENCI quarry. “I am
interested in what the time difference in production is between the current excavation techniques
and the techniques of 150 years ago. Between the different layers of ground millions of years have
passed. We take this away in a second and deposit it as a layer of icing sugar on top of the world.”
On the 3rd of September, an excavator will dig a hole, which Karel will cover again using a shovel and
wheelbarrow.
 Location 2: ‘Transition zone’

Charlotte Lagro
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Foto Charlotte Lagro

NL
Charlotte Lagro is geïntrigeerd door het verhaal van de 16-jarige Lars. Hij stuitte in 2015 tijdens een
excursie in de ENCI groeve op de botten van de inmiddels naar hem vernoemde Mosasaurus.
Charlotte werkt aan een film die de betekenis en magie van de groeve verkent door de ogen van Lars
met zijn vondst als middelpunt. Tegen de achtergrond van de krimpende industrie bekijkt de film dit
veelzijdige natuurgebied door de ogen van een jonge paleontoloog die een sterke persoonlijke relatie
lijkt te hebben met de plek.
In teksten over de Mosasaurus 'Lars' wordt de naam Lars tussen aanhalingstekens geplaatst. We
hebben het dan over 'Lars', een 66,5 miljoen jaar oud fossiel. Maar het fossiel is door zijn naam
onlosmakelijk verbonden aan zijn vinder Lars Barten. In de video die Charlotte tijdens het
publieksmoment op 3 september laat zien ondergaat Lars nogmaals een gedaanteverwisseling. Niet
alleen is Lars een jongen én een Mosasaurus, hij neemt meerdere gedaantes aan om het verhaal van
zijn eigen vondst te vertellen.
 Locatie 7: AINSI
EN

Charlotte Lagro is intrigued by the story of 16-year-old Lars. In 2015, during an excursion in the ENCI
quarry, Lars found the rare remains of a Mosasaur. Charlotte works on a film that explores the
meaning and magic of the quarry through the eyes of Lars, and his discovery of the Mosasaur that is
named after him. Against the background of shrinking industry, the film looks at the versatile natural
landscape through the eyes of a young paleontologist who has a strong personal connection with the
site.
In texts about the Mosasaur 'Lars', the name Lars is placed in quotes. We then speak of 'Lars', a 66,5
million-year-old fossil. Because of its name the fossil will always be connected to it’s finder, Lars
Barten. In the video that Charlotte will show on 3 September, Lars undergoes another
transfiguration. He tells the story of his finding in different appearances.
 Location 7: AINSI
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