
Z
e streeft naar een toekomst die
duurzamer en rechtvaardiger is
en kunst kan daarbij helpen,
stelt ze. ,,Via de kunst kun je

gedachten laten stromen, werelden
scheppen waarvan het oké is dat ze mis-
schien niet realistisch zijn.’’
Rabiaâ Benlahbib stelt voor even een
rondje te lopen langs het fort. We verla-
ten de voormalige wapenloods, waar
Rabiaâ en haar team boven een werkplek
hebben, terwijl beneden ruimte is voor
exposities. We beklimmen de dijk via een
trap, steken het Liniepad over en betre-
den het schiereiland.
Ondertussen vertelt Rabiaâ honderduit
over de activiteiten in en om het fort: de
tentoonstellingen binnen, de kunstpro-
jecten in de buitenruimte, het drukbe-
zochte restaurant dat zijn eigen moes-
tuin heeft, de bijenvelden, de vele crea-
tieven die studio’s huren in het fort, de
vrijwilligers die helpen bij exposities,
onderhoud en natuurbeheer.
In mei is ze begonnen als directeur en
curator van het Kunstfort. Drie keer in de
week reist ze met trein en bus vanuit
haar woonplaats Amsterdam naar Vijf-
huizen. Ze maakt lange dagen, vertelt ze.
Desondanks is ze in haar element. ,,Het
Kunstfort is echt een geweldige plek, die
veel denkruimte geeft. Op een bepaalde
manier ligt het fort in the middle of nowhe-

re, terwijl je toch middenin de Randstad
bent, dicht bij mensen, en ook mensen

van buiten ons weten te vinden.’’
Aan een picknicktafel genieten enkele
mensen van hun lunch, Rabiaâ stopt voor
een praatje. Een van hen is Etienne die
trots zijn ruimte laat zien waar hij in blin-
kende ketels gin en jenever distilleert. Als
beheerder Gert-Jan Brok komt aanwande-
len, komt het gesprek op de kleur van de
deuren in het fort, zachtgrijs met een
zweem van blauw. Van Rabiaâ mag het wel
iets blauwer, maar Gert-Jan vertelt dat die
kleuren exact zijn vastgelegd. Helaas.
Iets verderop heeft de schoolklas die van-
morgen is geweest krijttekeningen achter-
gelaten op de grond. We bereiken de noor-
delijke punt van het eiland, waar over het
gras een pad van grafstenen loopt. Het is
een kunstwerk van Hans van Houwelin-
gen. ,,De grafstenen zijn afkomstig van
geruimde graven en zijn door de nabe-
staanden gedoneerd, speciaal voor ’Sluip-
weg waarlangs de dood heeft weten te
ontsnappen’ zoals het kuntwerk heet. Er
liggen natuurlijk geen lichamen onder
maar soms ligt er toch ineens een bloeme-
tje bij’’, vertelt Rabiaâ.
Een stukje verderop, aan de achterkant van
het fort, voert een smal trappetje naar een
grasweide op het dak van de bebouwing
waar het geluid van klotsend water klinkt
- onderdeel van een audio-installatie van
kunstenaar Isabel Marcos. Na de oversteek
leidt het trappetje omlaag langs de logies-
plekken. ,,Hier verblijven kunstenaars die
langere tijd aan een project werken. Een

deel van de kunstenaars die hier werken,
woont in het buitenland. Het is fijn als
makers een band kunnen opbouwen met
de locatie, dat zie je vervolgens ook vaak
terug in hun werk’’, vertelt ze.

Kern
De wandeling geeft een impressie van de
verschillende soorten mensen die betrok-
ken zijn bij het fort. ,, De huurders van de
studio’s, het team dat de gebouwen be-
heert, vrijwilligers die daarbij helpen,

bezoekers en schoolklassen die langsko-
men, wij als team’’, somt Rabiaâ op. ,,En
dan de bewoners van de houten huizen
naast het fort die zijn gebouwd om de
restauratie mogelijk te maken. Daar
wonen veel mensen met een creatieve
achtergrond: bijvoorbeeld in vormge-
ving, interieurontwerp, meubelmaken en
tentoonstellingsbouw.’’
Samen vormen die mensen de kern van
onze community, stelt ze vast. ,,Ook al
zijn ze hier om verschillende redenen: de

een heeft veel met kunst, de ander met
erfgoed, een derde met de natuur. En
toch zijn ze onderling verbonden, door
de plek, dat is bijzonder. Ik zou daar nog
wel meer uit willen halen, zodat die
verbinding nog sterker wordt. Ik vraag
ook geregeld wat mensen zelf willen, wat
hun dromen zijn. Daar komen mooie
dingen uit. Een aanlegsteiger bijvoor-
beeld, zodat we bezoekers ook per boot
kunnen ontvangen.’’
Rabiaâ hoort niet alleen deze mensen
maar ook de natuur. ,,Ik ben aan het
kijken hoe we de stem van de natuur een
formele positie kunnen geven in de orga-
nisatie. Daardoor ga je bewuster naden-
ken over de gevolgen van wat je doet.
Welk papier en welke inkt je gebruikt.
Hoe je je systemen inricht. Welke bloe-
men je in de bijenvelden laat groeien.
Allemaal dat soort zaken.’’

Betekenis
Rabiaâ volgde een studie musicologie en
studeerde daarna jazz-zang aan het con-
servatorium. Ze raakte gegrepen door het
vak etnomusicologie, dat raakt aan antro-
pologie. ,,Het gaat onder meer uit van de
gedachte: wat is de maatschappelijke
betekenis van muziek, bijvoorbeeld voor
mensen die het maken? Dat gaat voor mij
een laag dieper dan wat er mooi of niet
mooi aan is of hoe de componist iets
heeft bedoeld.’’
Toen ze vervolgens programmeur werd
bij een podium voor wereldmuziek en
-dans, ontdekte Rabiaâ dat veel artiesten
die ze boekte een vaste schare fans mee-
namen. ,,Terwijl ik zo graag wilde dat
mensen zich zouden openstellen voor

wat ze nog niet kenden. Toen ben ik
thematisch gaan programmeren: festival-
achtige programma’s, waarbij een docu-
mentaire, presentatie of kleine expositie
context leverde. Dat werkte. Mensen
waren nieuwsgierig, er ontstond een
dialoog.’’
Het bracht haar op het idee om een bu-
reau te starten waar ze dergelijke concep-
ten ontwikkelde voor verschillende plek-
ken. ,,Vanuit de muziek ben ik ook ande-
re kunstvormen gaan programmeren.
Dat interdisciplinaire pas ik nu weer toe
bij het Kunstfort.’’

Prestatiedruk
Bij alles wat Rabiaâ doet, staat het stre-
ven naar een toekomstbestendige en
harmonieuze wereld centraal. ,,Onze
maatschappij is zo druk, onze agenda’s
zijn vol, de prestatiedruk is hoog. Er
komt enorm veel informatie op ons af.
Onze gedachten worden daardoor erg
gevoed door het hier en nu, waarbij din-
gen belangrijker worden gemaakt dan ze
misschien zijn. Je hebt plekken nodig om
je daaraan te onttrekken en om in con-
tact te zijn met jezelf. En na te denken
over een toekomst die duurzamer en
rechtvaardiger is.’’
Kunst kan daaraan bijdragen, daarvan is
ze overtuigd. ,,Kunst laat mensen over
zichzelf nadenken, brengt ze in contact
met zichzelf. En tegelijkertijd kan kunst
je juist in contact brengen met de ander
en zijn of haar perspectief. En ten slotte
geloof ik dat je een meer filosofische laag
kunt bereiken: waar willen we naar toe
met de wereld?’’
Het is een vraag die haar sterk bezig-

houdt. ,,Via de kunst kun je gedachten
laten stromen, werelden scheppen waar-
van het oké is dat ze misschien niet rea-
listisch zijn. Zo kun je tot scenario’s
komen die onze blik verbreden, die ons
een nieuwe kijk op de wereld geven. Dat
is écht nodig.’’
Dat het Kunstfort militair erfgoed is,
maakt het werk extra interessant, vindt
Rabiaâ. ,,Oorlog en vrede zijn fundamen-
tele thema’s voor de mens. Hoe leef je
met elkaar samen zonder elkaar de her-
sens in te slaan? Lang leken die thema’s
heel ver van ons af te staan, maar nu
verandert dat. De wereld bestaat niet
meer uit afgesloten eilandjes, maar we
weten nog niet zo goed hoe we daarmee
om moeten gaan. We moeten méér gaan
erkennen dat de problemen die er op de
wereld zijn van ons allemáál zijn.’’

Helend
Het zijn grote thema’s, erkent Rabiaâ.
,,Maar ik geloof dat juist kunst daarin
een belangrijke rol heeft. Het is belang-
rijk om op die zaken te reflecteren én
ermee te experimenteren. Samenleven.
Kijken hoe je dingen samen kunt oplos-
sen. Hoe werken in de natuur helend kan
zijn. Het Kunstfort is hiervoor een prach-
tige plek. En we willen deze plek graag
delen met kunstenaars en denkers, en
ook met mensen uit de buurt. ’’
Ze is hard aan het werk om concreet
invulling te geven aan die verschillende
thema’s. Daarbij lijkt ook een rol wegge-
legd voor Creative Court, de organisatie
die zij acht jaar geleden in het leven riep.
,,Ik wilde kijken hoe we meer kunnen
leren over recht, rechtvaardigheid en

rechtssystemen. Rond die thema’s ont-
wikkel ik interdisciplinaire kunstprojec-
ten met een internationaal karakter.
Sommige van die ideeën kunnen vervol-
gens worden doorontwikkeld bij het
Kunstfort.’’
Op dit moment is Rabiaâ bezig met het
thema Deep Time. ,,Het idee erachter is
dat we als mens gewend zijn om alleen
na te denken over de tijdsspanne van ons
eigen leven en misschien dat van onze
kinderen. Terwijl: als je naar de geologi-
sche tijd kijkt, dan is de mensheid maar
een heel klein stipje op die tijdlijn. On-
dertussen hebben we als mensen wél een
enorme invloed op de toekomst van de
aarde en het leven daarop. Als je je dat
realiseert, ga je anders nadenken over
onze rol en verantwoordelijkheid.’’
Dat kan ook best op een laagdrempelige,
toegankelijke manier, vindt ze. ,,Veel
dagjesmensen stappen in het weekend op
de fiets en komen bij toeval langs het
fort. Je hebt ook wandelaars die vanuit
Hoofddorp of Haarlem hier belanden. Zij
zijn niet altijd voorbereid op hedendaag-
se kunst maar je kunt ze wel uitnodigen
om een kijkje te komen nemen. Of om
mee te denken of te praten met kunste-
naars die hier aan het werk zijn. Zeker
als wat er te zien is ook mooi is, of grap-
pig, of op een andere manier aanspreekt,
kan het veel verschillende mensen prik-
kelen. Misschien komen er wat vragen
op, waarover ze dan op de fiets weer
verder kunnen nadenken. Of misschien
nog beter: vóelen wat het voor hen bete-
kent. Dat zou toch prachtig mooi zijn?’’
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Dagjesmensen zijn niet altijd voorbereid op hedendaagse kunst. United Photos/Paul Vreeker

Rabiaâ in het kort

Naast haar werk voor het Kunstfort bij Vijfhuizen is Rabiaâ Benlahbib ook directeur van Creative Court dat ze in 2013 opzette. Ook geeft ze les aan de master

Photography & Society van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Eerder was ze onder meer co-directeur van Imagine IC,

platform voor erfgoeddemocratie in Amsterdam Zuidoost.

Waar willen we naar toe met de wereld? Die vraag houdt Rabiaâ Benlahbib,
de nieuwe directeur van het Kunstfort bij Vijfhuizen, sterk bezig.
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Ku n s t ka n b i j d ra ge n 
a a n n a d e n ke n ove r e e n
to e ko m s t d i e d u u r za m e r
e n re c h t va a rd i ge r i s .


