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Onder water, in het rampjaar
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Mede mogelijk gemaakt door:

Vraag:Vraag:
Heb jij wel eens met behulp van een filmpje zelf iets gemaakt?

Dees en Douwe hebben met behulp van Youtube-filmpjes 
een duikboot gemaakt die in de tijd achteruit kan varen! 

Vaar met de zelfgebouwde 
duikboot van Dees en Douwe 

350 jaar achteruit en kom boven 
water in de Oude Hollandse 

Waterlinie, in het rampjaar 1672. 

Er is een
 Hollands ka

mp onder 

bevel van
 prins Willem III, 

een schat
kamer, vaand

els en 

Zonnekonin
g Lodewijk XIV.  

Sommige dingen in deze 
doe-expo zijn gemaakt door 

kunstenaars.
Misschien denk je, als je de 
dingen ziet: ‘Zoiets kan ik 

zelf ook maken!’.
En weet je? Dat is nou net het idee! 

Maak een selfie in de duikboot van Douwe en Dees of teken je zelfportret.



Onder water wereldOude Hollandse Waterlinie
Voelkast

Als het land onder water 
was gezet, zag je alleen nog 

maar een groot vlak met 
water, modderwater. 

Wat er onder water zat zag 
je niet. Dat kon je alleen 

voelen...
Struiken, sloten, hekjes, 

stenen, dieren...

Omdat de Fransen dachten 

dat ze eigenlijk al 
gewonnen hadden, bleven 

ze te lang treuzelen.

In 1672 werd Nederland 
van alle kanten aangevallen 
door Frankrijk, Engeland en 
de Duitse deelstaten Keulen 

en Münster.

De Nederlanders moesten als een boze zwaan ons natte waterlandje verdedigen. 

Hierdoor hadden wij 
tijd om de waterlinie in 

werking te zetten. 
Veel land werd onder 

water gezet. 
Daardoor konden de 
Fransen niet meer zo 

makkelijk van oost naar 
west trekken.

Cornelis Drebbel (1572-1633) 
was in zijn tijd een beroemde 

uitvinder.

Drebbels bekendste uitvinding 
was een houten duikboot. 

Die zag er haast hetzelfde 
uit als de duikboot van Dees 

en Douwe. Hij had alleen  
geen schroef maar roeiriemen.

Vraag:Vraag:Weet jij wat voor geluid een boze zwaan maakt?

Durf jij te 
voelen?

Als je straks boven water 

komt in 1672 is het misschien 

verstandig om je net als 

Douwe en Dees te verkleden 

met kleren uit de 17de eeuw.



Winter 1672 Vijanden

Spreekwoorden
Iets in de doofpot stoppen.

(Iets geheimhouden, net doen alsof 
het niet gebeurd is.)

De republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

werd in 1672 van alle kanten aangevallen.

Admiraal Michiel de 
Ruyter hield met zijn 
schepen de Engelsen 

tegen.
Lodewijk XIV had geteld dat hij in Frankrijk 
118.477 voetsoldaten en 26.115 ruiters had!

Vraag:Vraag:
Wat denk je dat er in de winter met 

de waterlinie gebeurde? (Gelukkig 
ging het ook weer dooien...)

Vanaf zee kwamen de 
Engelsen, vanaf het oosten 

de Duitse soldaten uit 
de deelstaten Keulen en 
Münster en vanuit het 

zuiden kwamen de Fransen, 
onder leiding van Lodewijk 

XIV, de Zonnekoning.

Vraag:Vraag:
Hoe noemen we zo’n 
gebied tegenwoordig?

Willem III wist eigenlijk niet eens hoeveel soldaten hij kon gebruiken om de Fransen tegen te houden. Misschien ongeveer 9.000?Hmmm... Dat kon wel eens lastig worden...

Doe je schoenen uit...
Bekijk het ijslandschap 

van de schilder Hendrick 
Avercamp ...
En... ga een 

sneeuwballen-gevecht 
aan!

Hendrick Avercamp uit Kampen 
schilderde winterlandschappen. 

Met zijn schilderijen werd hij 
wereldberoemd.

Hij was doof en kon niet goed praten. 
Maar daardoor liet hij zich niet uit 

het veld slaan.

Je laat je niet uit het
 veld slaan.

(Je laat je niet door g
ebeurtenissen 

of anderen tegenhouden.)

Iets in de melk te brokkelen hebben.
(Belangrijk zijn. Kunnen bepalen wat 

er wel of niet gebeurt.)

In de winter van 
1672 ging het heel 

hard vriezen. 

118.477 voet-soldaten

9.000 soldatenFRA
N

KRIJK

N
ED

ERLA
N

D

26.115 ruiters

De republiek bestond uit zeven 
zelfstandige ‘Soevereine Staten’:

Groningen (ook wel Stad en Lande genoemd), Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Holland en Zeeland.



Maak met deze letters zo
veel 

mogelijk nieuwe woordjes.

Lodewijk XIV
de Zonnekoning

Kraaien

Postduiven

Kraaien zijn heel slim en nieuwsgierig.

Ze verzamelen dingen die ze interessant vinden zoals een metalen dopje van een flesje, een mooi gekleurd plastic dingetje of... een gouden ring!

Het zijn echte schatten verzamelaars. 

Kijkkast

Ballet

Luchtjes

Lodewijk vond zichzelf een echte zon, een stralend middelpunt dat de hele wereld verwarmde. Hij had zich in een ballet-voorstelling zelfs als zon verkleed.

Zoek alle p
ostduiven 

in de 

Doe Expo e
n noteer d

e letters. 

Als het goe
d is heb je

 er 10 

gevonden!

Kijk in de kijkkast 
en ontdek waarom 

het in Versailles, het 
gloedjenieuwe paleis 
van koning Lodewijk, 
een beetje stinkt! 

(Een beetje jammer 
dat ze de wc’s nog niet 
uitgevonden hadden.)

De Zonnekoning liet bij 
Parijs het mooiste paleis 
van de wereld bouwen: 

Versailles.

Ze dachten dat het heel gevaarlijk 
was om je te wassen. Dan werd je 

huid zacht en werd je ziek. Lodewijk 
is naar het schijnt in zijn hele leven 
maar 2 keer met water gewassen.

Lodewijk liet zijn lijf en zijn 

kleren een paar keer per dag
 

insmeren met parfum.

Hij werd daarom ook 

wel ‘de zoete blo
em’ 

genoemd.

Rijke dames en heren droegen 

soms een ‘Pomander’ (zilveren 

bal met lekker ruikend spul).

Dan valt het niet zo op 
als je zelf stinkt.

Vraag:Vraag:

Gebruik
 je ze

lf 

wel een
s een 

luchtje
 om lekke

r 

te ruik
en?

Vraag:Vraag:
Kun jij een 

paar schatten 
bedenken die een 
kraai graag zou 
verzamelen?



Schatkamer

Herbarium

In de 17e eeuw waren veel mensen 
dingen aan het verzamelen; 

interessante stenen, vreemde dieren, 
mooie bloemen en planten... of 
tekeningen en schilderijen.

Toen ze hun verzameling goed 

bekeken, begonnen de
 mensen zich 

af te vragen hoe het k
wam dat alles 

er uit ziet zoals het e
r uitziet. 

Ze wilden te weten 
komen hoe alles 
precies werkt.

Zo is de moderne 
wetenschap ontstaan.

Vraag:Vraag:
Wist jij dat bijna alle 

musea zo zijn ontstaan?

Ze gingen onderzoeken 
en zelf proefjes doen. En 
ze vroegen aan anderen 

hoe die het deden. 

Verzamel dingen!
Raap iets op in het bos 

of op straat.
Check wel even bij een volwassene of het geen gevaarlijk/vies ding is!

Leg je eigen 
verzameling aan!

Teken of plak in dit kleine lijs
tje 

een mooi klein plantje, een 

spannend beestje of iets and
ers.

Maak je eigen 
herbarium. Als je blad na een paar weken mooi 

droog is kun je die er ook bij plakken.

Teken bijvoorbeeld de vrucht of bloem erbij.

Noteer op een bladzijde in een schrift van welke boom of plant het blad komt en waar en wanneer je het gevonden hebt.

Leg er een zwaar boek of zo bovenop.

Leg mooie bladeren of bloemen 
tussen een paar oude kranten.

Een herbarium maak je zo:

Een verzameling planten of 
bloemen in een boek wordt 
een herbarium genoemd.



Zeeland

Holland

Utrecht

Vaandels Prins Willem III

Ontwerp 
hier je eigen 

vaandel.
Daarna wordt hij ook 

stadhouder van de staten 

Zeeland, Holland en Utrecht.

Het woord stadhouder heeft 
niets met een stad te maken.
Een stadhouder bestuurt 
een gebied uit naam van 

de regering. 

In 1672 wordt prins W
illem III door de 

regering ben
oemd tot Kapitein-Generaal, 

dus algemeen hoofdman oftewel 

bevelhebber 
van het hele 

leger.

Vraag:Vraag:
Weet jij de voornaam van 
de oma van Willem III?

.    .    .    .    .    .

Vraag:Vraag:

In de wapens van Zeeland, 

Holland en Utrecht kun 

je het oer-oude wapen 

van de graven van
 Holland 

ontdekken. 

Hoe zou dat wapen 

eruit zien?

Weet je nog iemand
die zo heet?

De prins heet

‘Willem van Oranje’.

 Daarom wordt die 
kleur 

vaak geb
ruikt in v

laggen en
 

vaandels.



Schutters

Ambachten & beroepen

Hollands kamp

barbier,
kunstschilder,

smid,
hoedenmaker,

mandenvlechter,
leerbewerker,
kraaienvanger,

Schutters werden 
(zolang ze in de stad 
waren) niet betaald. 

Kijk in de 
kijkkast naar het 

tentenkamp. 

- Ga lekker bij het kampvuur zitten;- Pak 4 kaarten (van elke soort 1);
- Verzin een gek of spannend verhaal. 

Een schutter moest o.a.:
- burger van de stad zijn;

- zijn uitrusting kunnen betalen;
- een eed afleggen. 

Toen de Fransen kwamen werden de schutters opgeroepen om het land te 
verdedigen.

De schutters leefden in 
tentenkampen. Overdag groeven 

ze loopgraven en hielden de 
Fransen in de gaten.

Ze konden niet weigeren want ze hadden een eed afgelegd dat ze het land zouden beschermen.

Een heel groot 
schilderij van een groep 

schutters wordt een 
schuttersstuk genoemd. 

In de steden werd de bewaking van poorten en 
muren, bestrijden van brand en bescherming van 

de burgers gedaan door vrijwilligers: de schutters.

Ze hadden gewoon 
hun eigen werk 

zoals:

schrijnwerker,
suikerbakker,
bezembinder,
boekdrukker,

kuiper,
slager,

Vraag:Vraag:
Het woord schutter 

komt niet van ‘schieten’ 

maar van ‘beschutten’. 
Weet je wat dat 

betekent?

Vraag:Vraag:
Weet jij de 

naam van een 
heel beroemd 
schuttersstuk?

enzovoort.

Geen zin om te 

praten? Brouw wat 

bier, kook een 
potje 

eten voor de so
ldaten, 

bak een brood 
of roer 

wat in de pan.

Maar ‘s avonds moesten ze 

zichzelf bezighouden met 

eten koken, liedjes zin
gen, 

kaartspelen of verhale
n 

vertellen.



S N A C H T W A C H T R
O A P W E B O O S O E V
L F R A N S E N N N N A
D D I T G T M V P D T A
A IJ N E E A B E Z E T N
A K S R L A N S J G O D
T O M U S K E T I E R E
B N O B E I A I R N A L
A I L R N N A N K A M P
N N E I L D A G O A P A
D G N E R O B R A N D A
D U I F L E G E R A A R
O R A N J E Z W A A R D

Band
Bezet
Boos
Brand
Brief
Dag
Degen
Dijk
Duif
Engelsen
Fransen
God

Hond
Kamp
Kanon
Kind
Koning
Lans
Leger
Molen
Musketier
Nachtwacht
Oorlog
Oranje

Paard
Raar
Ramp
Soldaat
Staak
Tent
Trap
Vaandel
Vesting
Water
Wond
Zwaard

Het FortWoordzoeker

Fort bij Vechten besto
nd 

nog niet in de 17de ee
uw.

In 2021 zijn de Hollandse Waterlinies (samen met de Stelling van Amsterdam) uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.

Daarom is rond 1880 de waterlinie 
uitgebreid en zijn er op heel 

veel plekken forten bijgebouwd, 
(waaronder Fort bij Vechten).

En de stad Utrecht lag buiten 

de Oude Hollandse Waterlinie, 

in onveilig gebied.

Dat werd de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.


