Een nieuwe plaats voor een oude grafsteen
Het Kunstfort bij Vijfhuizen, zoekt oude grafsteen voor een bijzonder kunstproject.

Geachte mevrouw/meneer,
Graag wil ik aandacht vragen voor het volgende. Na het vervallen van de grafrechten van het
graf dat u op de begraafplaats huurt, heeft u de mogelijkheid zelf te beslissen wat er met de
grafsteen zal gebeuren. Meestal hebben nabestaanden geen belangstelling voor de oude
grafsteen en wordt er afstand van gedaan. De steen wordt dan meestal vergruisd om
bijvoorbeeld als vulmiddel in de wegenbouw te dienen.
Er is echter een mogelijkheid om de oude grafsteen in ere te behouden. Het Kunstfort bij
Vijfhuizen, zoekt bereidwillige mensen om een grafsteen te doneren voor een bijzonder
kunstproject.
Kunstfort is een museum voor hedendaagse kunst dat zijn onderkomen heeft in een 19e
eeuws fort van de Stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie van forten en dijken in een
wijde ring rondom de hoofdstad.
Beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen legt een 300 meter lang pad aan van oude
grafstenen aanleggen op de verdedigingswal rondom het fort Vijfhuizen. Achter deze
omwalling ligt het fort verborgen en konden de soldaten zich beschermen tegen vijandelijk
vuur. De oorspronkelijke functie van deze plek maakt van dit smalle pad als het ware een
sluipweg. Het kunstwerk heet dan ook: sluipweg, waarlangs de dood heeft weten te
ontsnappen. De kunstenaar doelt hiermee op het bijzondere feit dat er bij dit militaire
verdedigingsbouwwerk nooit strijd is geleverd en er nooit één dode is gevallen. Dit pad van
gerecyclede grafstenen biedt alsnog een plek aan de dood, terwijl hij feitelijk afwezig is. Het
pad en memoreert het feit dat de namen erop van mensen zijn die hebben bestaan.
Voor de realisatie van dit pad is het Kunstfort op zoek naar ruim 350 oude grafstenen, die
permanent rondom het fort blijven liggen. Kunstfort garandeert een respectvolle omgang met
de stenen. Het terrein waar de grafstenen liggen is alleen tijdens openingsuren van het fort
toegankelijk en wordt ’s avonds en ’s nachts afgesloten. Over de bestemming en het beheer
van de stenen zullen afspraken vastgelegd worden in een overeenkomst, die juridisch is
goedgekeurd en goedgevonden door de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB).

Indien u wilt reageren, kunt u contact opnemen met: Stichting Kunstfort bij Vijfhuizen:
023-5589013 of info@kunstfort.nl. Op de website www.kunstfort.nl vindt u meer informatie
over dit project. U kunt ook contact opnemen met de begraafplaats.
Bijgaand treft u enkele krantenartikelen over dit project aan.
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