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Inleiding

Al	enkele	jaren	maakt	initiatiefnemer	Elganan	Jelsma	
een	nieuw	soort	kindertentoonstellingen.	Niet	te	bele-
rend,	te	educatief	of	te	passief,	maar	met		doe	activi-
teiten,	spellen	en	belevenissen.	Deze	exposities	sluiten	
goed	aan	bij	de	belevingswereld	van	de	doelgroep,	
kinderen	van	ca.	4	-	12	jaar.		De	jongste	kinderen	kunnen	
gewoon	spelen	en	ontdekken	en	voor	de	oudere	kinde-
ren	is	er	een	mogelijkheid	om	meer	te	lezen,	dieper	op	
de	onderwerpen	in	te	gaan	en	zelf	verder	gaan	ontdek-
ken.	
De	Kinder	Doe	Exposities	kunnen	op	diverse	locaties	
worden	geplaatst	en	vaak	worden	ze	deels	op	de	locatie	
afgestemd	en	aangepast.	De	exposities	zijn	gebaseerd	
op	kinderboeken	met	illustraties,	waarbij	spellen	wor-
den	bedacht	en	ontworpen.
De	Kinder	Doe	Expo	Onder	Water	speelt	zich	af	in	1672,	
de	Oude		Hollandse	Waterlinie	(herdenking	350	jaar	ge-
leden	Rampjaar	1672)	en	dus	de	zeventiende	eeuw.	Het	
is	gebaseerd	op	de	kinderboekenserie		Onder	Water.
Het	kinderboek	Onder	Water	in	het	Rampjaar	is	in	janu-
ari	2022	verschenen.

Het	doel	is	om	de	geschiedenis	van	de	Oude	Hollandse	
Waterlinie	en	het	Rampjaar	1672,	publiekstoegankelijk	
te	maken	voor	een	breed	publiek.	
Eerste	locatie:	het	Waterliniemuseum	fort	bij	Vechten.	
Deze	werd	op	vrijdag	8	juli	geopend	door	voorzitter	El-
ganan	jelsma,	zanger	en	auteur	kinderboek	Rob	Schult-
heis	en	limonade	Lientje.	Anna	(8	jaar)	mocht	met	een	
sabel	de	openingshandeling	verrichten.	Zie	ook	de	foto’s	
in	dit	verslag.

De	tentoonstelling	werd	mede	mogelijk	gemaakt	door	
bijdragen	van	de	Provincie	Zuid	Holland,	Het	Prins	Bern-
hard	Cultuurfonds	Utrecht,	de	Rabobank	en	het	Elise	
Mathildefonds.
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KINDER DOE EXPO Onder Water

De	vrienden	Dees	en	Douwe		(van	een	jaar	of	12)	beleven	
samen	allerlei	avonturen,	met	veel	fantasie,	humor	en	
spanning,	maar	wel	gebaseerd	op	ware	bronnen.
Onderwerpen:	Fransen,	musketiers,	17de	eeuw,	vaandels,	
rariteitenkabinet,	kampen,	soldaten,	molens,	sluizen,	
water,	inundatie,	wapens,	enz.	Het	speelt	zich	af	in	de	
Oude	Hollandse	waterlinie,	voorloper	van	de	Hollandse	
Waterlinies,	die	in	2021	uitgeroepen	zijn	tot	Unesco	We-
relderfgoed.

Door	leuke	spannende	spellen	en	doe-activiteiten	worden	
de	kinderen	meegenomen	naar	de	periode	rond	1672.	Ze	
komen	in	een	sneeuwlandschap	terecht,	in	een	schatka-
mer	en	een	Hollands	kamp.
De	illustraties	komen	uit	het	Kinderboek	‘Onder	Water	in	
het	rampjaar’	en	ook	de	spellen	sluiten	aan	bij	de	verhalen	
uit	het	boek.	De	Kinder	Doe	Expo	Onder	Water	is	in	opzet	
gelijk	aan	de	Kinder	Doe	Expo	De	Waanzinnige	Boomhut	
en	Nurdius	Maximus,	met	een	begeleidend	boekje.

Kinder Doe Expo Onder Water
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Waterliniemuseum Fort bij Vechten

	Waterliniemuseum 
Fort bij Vechten

Het	Waterliniemuseum	fort	bij	Vechten	vertelt	het	verhaal	
van	de	waterlinies	en	is	het	icoon	van	de	Hollandse	Water-
linies.	Daarnaast	ligt	het	fort	op	een	unieke	locatie	in	het	
landschap	langs	de	Romeinse	Limes.	Er	zijn	dan	ook	in	het	
gebied	veel	archeologische	vondsten	gedaan.	
Naast	het	nieuw	gebouwde	museum	(2015)	zijn	er	diverse	
locaties	in	het	oude	gebouw	voor	het	museum	waar	enke-
le	vaste	en	wisselende	tentoonstellingen	zijn.	Het	Waterli-
niemuseum	Fort	bij	Vechten	heeft	een	breed	publiek,	van	
2	-	90	jaar!	Het	museum	is	door	de	museuminspecteurs	
uitgeroepen	tot	kidsproof	museum!
De	Kinder	Doe	Expo	vindt	plaats	van	8	juli	2022	-		8	januari	
2023.	Daarin	vallen	de		zomer-	,	de	herfst-	en	de	kerstva-
kantie,	evenals	de	kinderboekenweek,	het	fortenseizoen	
en	de	Maand	van	de	Geschiedenis.	Allemaal	gelegenhe-
den	om	extra	aandacht	op	deze	speciale	tentoonstellng	te	
leggen.	

Voor	de	expositie	zijn	kunstenaars/	vormgevers	gevraagd	
om	opdrachten	te	bedenken	en	te	maken	waar	kinderen	
ook	echt	mee	aan	de	gang	kunnen.	Zij	moeten	dus	groots	
denken	en	uitvoeren.	Het	moet	echt	een	belevenis	wor-
den!	De	kindertentoonstellingen	trekken	extra	bezoekers.	
Ook	veel	mensen	die	anders	niet	naar	het	Waterliniemu-
seum	waren	gekomen,	maar	uiteindelijk	aangaven	wel	
positief	verrast	te	zijn!	



Project dat draagvlak heeft 
Bij	het	realiseren	van	het	project	zijn	betrokken:	
.	 Tentoonstellingmaker	Elganan	Jelsma
-	 Stichting	PubArt
-	 Meerdere	kunstenaars	en	vormgevers
-	 Uitgeverij	Aandacht
-	 Waterliniemuseum	Fort	bij	Vechten
-	 Erfgoedtafel	OHW	van	Zuid	Holland
-	 Stichting	Oude	Hollandse	Waterlinie
-	 Platform	herdenking	Rampjaar	1672
-	 Veel	vrijwilligers

Doelgroep
De	doelgroep	van	de	Kinder	doe	expo	is	ca.	4-12	jaar,	
met	diverse	achtergronden.	Er	zullen	diverse	spellen	zijn	
die	voor	veel	leeftijden	geschikt	zijn	en	daarnaast	enkele	
moeilijker	puzzels/	opdrachten	voor	de	oudere	kinderen.	
We	proberen	dus	voor	veel	leeftijden	iets	te	realsieren,	
omdat	er	veel	gezinnen	komen	met	broertjes	en	zusjes.
Doelgroep	zijn	dus	veelal	families,	buitenschoolse	op-
vang,	dagjesmensen	en	toeristen	die	op	zoek	zijn	naar	
een	dag	interessant	en	inhoudelijk	vermaak.	

Lezen en Bewegen
De	expo	neemt	kinderen	mee	in	de	verhalen	van	de	OHW	
en	zal	hen	ongetwijfeld	stimuleren	om	het	boek	te	pak-
ken	en	te	gaan	lezen.	Dat	is	een	extra	pluspunt	van	deze	
expositie:	boeken	tot	leven	brengen	en	kinderen	aan	het	
lezen	en	bewegen	krijgen.	Zeker	tijdens	de	corona-pan-
demie	is	het	belang	van	‘reizen	in	je	hoofd’	d.m.v.	boeken	
een	toegevoegde	waarde!	Het	is	geen	must	om	het	boek	
al	gelezen	te	hebben	voor	je	de	expo	bezoekt.	Heb	je	het	
wel	gelezen,	dan	zullen	sommige	opdrachten	misschien	
voor	herkenning	zorgen.	
Van	de	expo	is	ook	een	kleine	reiseditie	gemaakt	die	langs	
scholen	en	bibliotheken	kan	reizen!

Project
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Ontwerp

Professioneel ontwerp 
Voor	de	Kinder	Doe	Expo	zijn	theatrale	opdrachten	en	
spellen	bedacht	en	vormgegeven.	Daarvoor	hebben	wij	
diverse	kunstenaars	en	vormgevers	ingeschakeld,	die	ook	
al	eerder	werk	voor	de	kindertentoonstellingen	hebben	
gerealiseerd	en	snappen	dat	objecten	voor	een	kinder-
expositie	hufterproof	en	veilig	moeten	zijn.	

Auteur	en	vormgever:	Rob	Schultheiss.
Illustrator	en	bedenker	van	het	concept:	Elganan	Jelmsa
Opgezette	krokodil	van	een	yogamat	en	yoghurtbekers	
door	Elganan	Jelsma.
Er	zijn	verkleedkleren	en	tenten	gemaakt	door	Sacha	
Wendt.	www.sachawendt.nl	
Ontwerpbureau	Greenbeard	maakte	twee	diorama’s:	
Maquette	van	het	paleis	van	de	zonnekoning	en	van	een	
Hollands	kamp.		www.greenbeardstudio.nl
Betsy	Pullen	maakte	postduiven	van	afgedankte	melk-
cans.	www.warmgrijs.nl
De	kraaien	werden	getekend	door	Rivka	van	Neerbos.	
www.lost-my-pencil.weebly.com
Insecten	in	de	letterbakken	(voor	de	schatkamer)	zijn	
gemaakt	door	oa.	Roos	en	Iris	Schultheiss.
Vormgeving	door		Aandacht-Communicatie:	
www.aandacht-communicatie.nl
De	geur	van	de	Zonnekoning	is	samengesteld	door	Studio	
Flora	Birgitta.	Daarbij	is	rekening	gehouden	met	welke	
geuren	ook	gebruikt	kunnen	worden	voor	mensen	met	
epilepsie.	(Er	zijn	geuren	die	een	aanval	op	kunnen	roe-
pen!)
Verder	zijn	er	veel	objecten	verzamelt	van	kringloopwin-
kels	voor	bijvoorbeeld	de	schatkamer.	Uitgangspunt	is	dat	
kinderen	kunnen	zien	dat	bijna	alles	wat	er	is,	ook	door	
hen	zelf	gemaakt	zou	kunnen	worden,	met	materialen	uit	
hun	eigen	huis.

De	kinderen	ontvangen	bij	de	entree	een	gratis	doeboekje	
met	opdrachten	en	informatie.
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Doe boekje
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Doe boekje

13



PR

PR & Marketing
Uiteraard	is	de	expositie	uitgebreid	via	de	media	aan	het	
publiek	kenbaar	gemaakt.	Via	de	kanalen	van	Stichting	
PubArt	en	het	Waterliniemuseum	en/of	andere	locaties,	
via	persberichten,	posters	en	flyers.	Er	zijn	diverse	adver-
tenties	in	landelijke	media	geplaatst.	Ook	sluiten	we	aan	
bij	landelijke	acties	als:	de	Maand	van	de	Geschiedenis	en	
de	Kinderboekenweek.
In	2022	staat	de	herdenking	en	viering	van	350	jaar	Oude	
Hollandse	Waterlinie	centraal.	Via	collectieve	uitingen	en	
PR	worden	alle	projecten	en	activiteiten	van	de	erfgoed-
lijn	Oude	Hollandse	Waterlinie	(provincie	Zuid	Holland)	
onder	de	aandacht	gebracht.	Er	is	oa.	een	paginagrote	ad-
vertentie	geplaatst	in	de	Kidz	Museumgidz	(Nickelodeon)	
met	een	oplage	van	75.000,	in	het	PLAY	magazine	oplage	
40.000	en	in	de	recreatiekrant	Utrecht.

Dees en 
Douwe zijn 

midden in het 
kasteel. 

Ze moeten 
eerst de 

sleutel vinden, 
dan de 

schatkist 
opzoeken 

en daarna zo 
vlug mogelijk 

naar de 
duikboot. 

Wijs jij ze de 
weg?

Vind de weg
door het kasteel!

Fort bij Vechten is natuurlijk een spannende plek 
waar je heerlijk rond kunt dwalen! Dus kom naar 

het Waterliniemuseum en bekijk ook de vaste 
expo waarin je een parachutesprong kunt maken!

Zoek alle 
vleermuizen!
Op het fort wonen 
ook hartstikke veel 

vleermuizen. Kun jij alle 
vleermuizen op deze 
bladzijde vinden?
Het zijn er 25!

In de Doe Expo ‘Onder Water’ komen Dees en Douwe met hun zelfgebouwde duikboot boven water in het rampjaar 1672. Nederland heeft de Oude Hollandse Waterlinie ingezet om de Franse musketiers tegen te houden. Ga met ze mee naar de 17e eeuw, maak een selfie, bekijk de schatkamer en kom sneeuwballen gooien!

De Doe Expo over ‘De 

Waanzinnige Boomhut’ 

staat helemaal in het 

teken van de ruim
te! Er 

zijn oogbollen, blob
s, 

lasers en een rake
t!

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik

www.waterliniemuseum.nl

030 – 65 65 285

Kom in ons super-coole Fort kijken hoe Dees en haar vriendje Douwe met hun zelfgemaakte duikboot 
naar de 17e eeuw zijn gevaren. In 1672 gebruikt Nederland het water om de Fransen tegen te houden: 
de Oude Hollandse Waterlinie. 

Je bekijkt een schatkamer, er zijn postduiven, je ziet de Zonnekoning en je kunt sneeuwballen gooien!

Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik

www.waterliniemuseum.nl

www.kindertentoonstellingen.nl

In de pe
rmanente e

xpositie 
in het 

Waterliniem
useum wordt ver

teld 

over de 
geschied

enis van 
de 

waterlinie 
en de inv

loed op h
et 

Nederland
se landsc

hap.

De Doe Expo over 
‘De Waanzinnige 
Boomhut’ staat 

helemaal in het teken 
van de ruimte! Er 

zijn oogbollen, blobs, 
lasers en een raket!

In de Doe Expo ‘O
nder Water’ 

komen Dees en Douwe met hun 

zelfgebou
wde duikboo

t boven w
ater 

in het ram
pjaar 1672

. 

Nederland h
eeft de O

ude Hollandse 

Waterlinie in
gezet om de Franse

 

musketiers 
tegen te h

ouden. Ga met 

ze mee naar de
 17e eeuw

, maak een 

selfie, bek
ijk de scha

tkamer en kom
 

sneeuwballen goo
ien!

Zoek alle 

vleermuizen!

Op het for
t wonen 

ook hart
stikke ve

el 

vleermuizen. Ku
n jij alle

 

vleermuizen op
 deze 

bladzijde
 vinden?

Het zijn e
r 25!

De tijdelijke Kinder
 Doe Expo’s zijn 

geïnspireerd op ki
nderboeken en 

dagen kinderen va
n 6-12 jaar uit 

om te spelen, samen te werken 

en in de wereld van de boeke
n te 

stappen.

Daarnaast
 is fort b

ij Vechte
n een 

spannend
 fort waar je h

eerlijk 

rond kun
t dwalen! 

Dus waar wacht je n
og op? K

om 

naar het
 Waterliniem

useum!

Waterliniemuseum Fort bij Vechten
Achterdijk 12, 3981 HB Bunnik

www.waterliniemuseum.nl
www.kindertentoonstellingen.nl

030 – 65 65 285
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OHW

Geschiedenis OHW
De	Hollandse	Waterlinies	vormden	meer	dan	350	jaar	de	
hoofdverdediging	van	Nederland,	van	1588	tot	mei	1940.	
Een	waterlinie	is	een	uniek	en	typisch	Nederlands	verde-
digingssysteem.	Om	dit	belangrijke	erfgoed	ook	voor	de	
toekomst	te	behouden,	zijn	de	Hollandse	Waterlinies	in	
2021	uitgeroepen	tot	UNESCO	werelderfgoed.	De	pro-
vincies	Noord-Holland,	Zuid-Holland,	Utrecht,	Gelderland	
en	Noord-Brabant	werken	samen	om	het	grootste	Rijks-
monument	van	Nederland	duurzaam	te	ontwikkelen	en	in	
hoofden	en	harten	te	krijgen.		
De	linie	is	85	kilometer	lang,	3	tot	5	kilometer	breed	en	
loopt	van	Muiden	tot	aan	de	Biesbosch.	De	Nieuwe	Hol-
landse	Waterlinie	diende	ter	vervanging	van	de	Oude	
Hollandse	Waterlinie	en	draagt	vanaf	1871	deze	nieuwe	
naam.	
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