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Beeldend kunstenaar Alphons ter Avest bij een van zijn beelden.

Beelden markeren voortaan de
oertijd van de Schuytgraaf
ARNHEM
Kinderen mogen van Alphons ter Avest op de kunstwerken spelen
MARTIN PIETERSE

Met het archeologisch park Schuytgraaf komt het wel goed. Een heuse sjamaan, een prehistorische
priester, zegende het gistermiddag in met een offer aan de vier windstreken. Bovendien staat bovenop
de duizenden jaren oude zandrug een metershoge mensfiguur, als een wachter van de wijk.
Vóór de aanleg van de wijk Schuytgraaf werd er uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. Met
behulp van grondboringen werd vastgesteld dat de onopvallende zandrug langs de
Metamorfosenallee duizenden jaren geleden door mensen werd bewoond. Deze mensen uit de
Steentijd leefden van de jacht, van de visvangst en van het verzamelen van wilde vruchten.
Er werden resten gevonden van visfuiken, stenen werktuigen, en van resten van opgegeten dieren.
Daardoor ontstond een mooi beeld van het leven in de oertijd van de Schuytgraaf. Er werd besloten
om de vondsten gewoon in de grond te laten zitten, voor toekomstige generaties. Die zouden met
nieuwe technieken misschien meer te weet komen over de mensen die hier tot meer dan 5.000 jaar
geleden leefden.
Het is dus een gesloten doos gebleven, zoals de doos van Pandora uit de Griekse mythologie. Met
zijn Pandorama maakte de Arnhemse kunstenaar Alphons ter Avest een groep beelden van staal en
hout die deze schat onder de grond markeert. De vormen: een mens, een beker, een visfuik, een noot
en een kano, verwijzingen naar het leven van onze voorouders. En de open structuur herinnert aan
het vlechtwerk van de fuik, die hier gevonden is.
De metershoge wachter van Alphons ter Avest bewaakt voortaan het forensenverkeer langs de
Metamorfosenallee. De sjamaan en zijn team gaan de komende weken de Schuytgraafse scholen
langs, om te vertellen over het leven in de Steentijd.
En ja: de kunstenaar vindt het prima als kinderen op zijn kunstwerken spelen. "Daar wordt het
materiaal alleen maar mooier van", zegt hij.

