
Fluisterbos

Joyce Willemse
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De Zonnetempel

Riesjart Bus 
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Verlaat je de ene ruimte en treed je de 
andere binnen, dan sta je in ‘De Zonne-
tempel’. Dit waterobject doet denken aan 
de Zonnekoning Lodewijk XIV, ooit koning 
van Frankrijk. Hij valt Nederland binnen 
en loopt vast op het water. Hier huist een 
steen, het af en aan gaan van het water, 
kopje onder, boven. Wat doet dat met ons.

transFormatie  

1672-2372

Wietske Schoenmaker
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Dwalen door een kleine tuin – denken aan 
de pijn uit het rampjaar 1672 en de pijn 
van klimaatverandering en de afname van 
biodiversiteit in 2022. Er groeien planten 
die rond 1672 beschreven zijn door Step-
haan Blankaart (1650-1704), maar hoe zou 
de oogst er over 350 jaar kunnen uitzien?

buitenbeentje 

Joyce Willemse
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De oorlog sliep. De Republiek was opge-
krabbeld en het enige non-monarchale 
land tussen koninkrijken. Buurlanden 
raakten oorlogszuchtig. Al die vetes, wat 
bracht dat ons. Neem gerust plaats, staar 
of mijmer. Bent u thuis op aarde, of voelt u 
zich ook weleens…

Groeiplaats  

voor vernieuwinG
Piet van Slooten en Suzanne Visscher

9

Na donder en geweld, oorlog en ver-
schrikkingen, redeloos, reddeloos en rade-
loos, blijft de mensheid en natuur gewond 
achter. Wonden herstellen en worden een 
groeiplaats voor vernieuwing. Levenssap-
pen komen tevoorschijn. Vanuit de dode 
stronk ontspruiten drie nieuwe ranken die 
zullen gaan overvloeien.

 waarom 
Nicole Bischoff
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Waterlinie, frontlinie, grens
Omwille van rijkdom en macht
Onrecht
Mensen ontheemd 
Toen en nu
Onverschilligheid

In Rampjaar 1672 werd duidelijk hoe groot 
het belang was van verdedigingswerken 
in Nederland tijdens de Hollandse Oorlog. 
De Hollandse Waterlinie hield een groot 
deel van ons land veilig. De forten gaven 
de mogelijkheid om alle kanten op te 
kijken. Maar voel jij je ook beschermd als je 
ogen tekort komt?

oGen tekort 
Marlin van Ek

Slaperdijk~STrijd

Anne~Marijke van Dijken
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Watersnood!! Waarom ligt de Slaperdijk 
niet evenwijdig aan haar dreiging: de Rijn?
In rampjaartijd bakkeleiden de Stichtsen 
(Utrecht) en de Geldersen als de Gelderse 
Vallei opnieuw overstroomde. Gelderland 
wilde haar water dumpen in Utrecht, maar 
dan kwam Amersfoort blank te staan want 
het water stroomde richting de Zuiderzee. 
Utrecht bouwde offensief een dijk nèt 
binnen eigen provinciegrens: van zuid 
naar noord, maar het systeem was alles 
behalve waterdicht. Bij de heulen (duikers) 
raakten de gedupeerden slaags, de STOP 
erin of eruit??

~De tijD is een  

soort rivier van  

Gebeurtenissen, 

marcus aurelius.

Margreet de Vries 
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Op de gekozen plek is een rustpunt 
gecreëerd. Een slingerende ‘rivier’ van 
blauwe, keramische zitelementen nodigt 
uit om even te mijmeren en te gedenken 
wat het Rampjaar, maar ook alle andere 
oorlogen, wanneer en waar ook ter we-
reld, teweeg hebben gebracht. Dit voor 
zowel slachtoffers als daders. Een rivier  
vol vergoten tranen.

reDe, raDe, reDDe 
Carla van Laar 
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Bij het rampjaar passen de 3 woorden 
REDELOOS, RADELOOS en REDDELOOS. 
Ik heb een natuurlijke voorkeur voor 
vierkanten en rechthoeken. Ik denk dan 
in dit verband aan oorlogsslachtoffers en 
een gedenkplaats. Als teken van hoop 
groeien er veelkleurige bloemen tussen.

Hier rust het verleden, omringd door 
oude beuken. Opruiende pamfletten zijn 
allang verleden tijd. Hier is ruimte voor 
vrede, om je te laten drijven in een woor-
denbad te midden van een pakt (houdt 
Margaretha’s liefde stand?). 

1672

Meau Verweij
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& weer laten machtige mannen vele 
anderen hun oorlogen voeren, andere 
landen overrompelen steden belegeren, 
veroveren, plunderen, vernietigen & weer 
wachten vrouwen, gekluisterd aan huis, 
hun binnenwereld die de schilder Vermeer 
inspireerde, tot vrouwvriendelijke visie: 
verstilde monumenten van zachte krach-
ten, hier, nu & tijdloos machtige mannen 
schrijven gewelddadig geschiedenis 
wachtende vrouwen schrijven terug

De aFtocht van  

bommen berenD

Biek van Galen
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Na een lang beleg en bombarderen van 
Groningen en de Ommelanden, besloot 
de bisschop van Munster, Christoph 
Bernhard von Galen, op 28 augustus 1672 
het beleg op te heffen en samen met zijn 
troepen terug te trekken richting Duits-
land.
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