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Wat leuk dat je de enige, echte 

speurtocht van ‘Leeuw met strepen’ 

gaat doen!  

‘Heb ik niet gelezen’ zeg je?  

Geeft niets!  

Wil je wel graag weten waar het 

verhaal over gaat? scan dan de QR 

code hiernaast.

dit kaartje kun je gebruiken. De plekken zijn genummerd van 1 - 11 

maar het maakt niet uit waar je de speurtocht begint: je loopt in 

een rondje, dus je komt altijd uit waar je begonnen bent.  

Of scan de QR code, dan krijg je de route op je telefoon! 



ga je mee op zoek naar de stad van 

toen? En naar de letters van het 

woord dat je in deze speurtocht 

moet vinden?   

Bij elke plek op de kaart, krijg je 

een opdracht. Als je die goed hebt,  

vind je een letter. schrijf de letter 

in het juiste vakje hieronder. 

anno 1664

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

de oplossing gevonden?  

stuur ‘m naar derebelsevos@gmail.com 

Elke maand verloten we een klein presentje onder de inzenders! 
















de vader van Jacob is al heel 

lang op zee. Bij deze toren 

heeft Jacob, samen met zijn 

moeder en zusje Catrijn, zijn 

vader uitgezwaaid.  

De toren heet  

De Schreierstoren. 

wist je dat ‘schreien’ een ander 

woord voor huilen is?  

loop om de toren. 

zie je de gevelsteen  

met de huilende  

vrouw die een  

schip uitzwaait?  

ook boven de deur van de toren is een gevelsteen. Hoeveel 

schepen staan daar op? 

• 3 schepen - letter p 

• 4 schepen - letter n 

• 5 schepen - letter k 

Vul de juiste letter in bij vakje 6

1.

Je moet zo rechtsaf de gracht op, de geldersekade. maar kijk nog even 

over het water. zie je In de verte de masten van een 17e eeuws schip?  

op precies zo’n schip voer de vader van Jacob al twee jaar op zee. 


















Boven de deur lees je in 

gouden letters waar de 

chirurgijns uitkwamen als ze 

hier binnen gingen.  

wat staat er? 

Vul de 3e letter in bij 

vakje 11

loop door tot je op 

de nieuwmarkt komt. 

midden op het plein 

staat al meer dan 500 

jaar de waag. Het is 

een oude stadspoort. 

Toen de stad groter 

werd, was h ij n iet 

meer nodig, toen werd 

het een kantoor voor 

schilders en metse-

laars, maar ook voor 

chirurgijns, de dok-

ters van de 17e eeuw.

hallo, ik ben marlene.  

Voor het vinden van de letter bij 

deze opdracht, moet je deze deur 

zoeken. Het was de ingang van de 

chirurgijns.

2.

aangenaam,  

ik ben 

pestdokter en 

ook chirurgijn.






















steek het grote plein 

over en loop de gracht 

op.  de gracht heet 

kloveniersburgwal.  

zorg dat je aan de  

kant loopt met even 

huisnummers.  

Het huis dat je moet 

zoeken komt in het boek 

voor.

3.

hallo, ik ben Lucinda 

voor de volgende letter moet je op  

zoek naar deze gevelsteen.  

Goed omhoog kijken dus! 

Hoeveel vissen heeft de visser gevangen?  

vul de eerste letter van je antwoord 

in bij vakje 5.

nieuwmarkt

kloveniers 

burgwal

heb je al ergens 

een leeuw ontdekt 

en op de foto  

      gezet? 





































Heb je de gevelsteen gevonden en 

de vissen geteld? sla dan nu de 

hoek om naar Rusland. 

3.

1. 2.

4.

vul de eerste letter van  

je antwoord in bij vakje 10.

Kelderluiken, je had ze vroeger bij 

haast elk huis! Maar nog steeds 

kom je er af en toe een tegen.  

De rattenbende uit het boek woont 

in zo’n kelder. 

  

welk luik vind je in deze straat?

zegt ze nou 

 Rusland??

?

4.























welk  

woord staat er 

boven de poort?  

weet jij wat dat is? 

Vul de 2e letter  

in bij vakje 2.

5.
deze poort was in de 17e eeuw  

de toegang tot het ziekenhuis waar ik 

werkte. mensen met de pest wilde ik hier 

niet, dan maakten ze mijn andere 

patienten ziek. Ik bracht ze met de boot 

naar het pesthuis buiten de stad. 

verlaat de straat 

door de volgende 

poort.  

Nee, niet deze. 

maar deze.  

die brengt je 

binnendoor naar 

de straat waar 

Jacob woonde.

als je met je rug naar de poort 

gaat staan zie je deze gracht 

vanwaar de pestboot met zieken 

vertrok naar het pesthuis. 


















Jacobs huis  zag er 

een beetje uit zoals 

het huis op de foto 

hieronder.  

je bent nu in de straat waar  

Jacob 350 jaar geleden woonde. Weet je wie  

ook in deze straat gewoond heeft? de schilder 

waar ik nu naar wijs. weet je hoe hij heet?  

zet de eerste letter van zijn naam in  

vakje 1.

op deze prent kun je zien hoe deze straat er in 

de 17e eeuw uitzag. Is er nog iets wat je herkent?

6.




























loop dan de  

kalverstraat in. in deze 

straat moet je op zoek 

naar de poort die je 

hieronder ziet. Het was 

de poort van het 

weeshuis.

7.zie je deze 

toren? Het is de 

Munttoren. 

ga daar naartoe.

goed opletten! 

voor je het weet 

ben je er voorbij.

kun je uitrekenen 

hoe oud de poort 

al is?  

wat is de laatste 

letter van de tekst 

onder de 

gevelsteen? 

Vul deze letter in 

bij vakje 9.

?!
dit is de jongenspoort van het weeshuis. Als de 

poort open is kun je voor niets even een kijkje 

nemen op de binnenplaats van het oude weeshuis.

een leeuw 

met bokken 

horens


















we gaan weer een stukje wandelen  

naar de volgende plek van deze speurtocht.  

we hebben een opdracht voor onderweg:  

zoek de kabouter! 

ga na de weeshuispoort de 

eerste straat naar links.

je komt langs deze poort: 

dit was de ingang van het 

weeshuis voor meisjes. 

steek de brede straat over  

naar het smalle straatje recht 

tegenover je. als je daar doorheen 

loopt, kom je uit op het singel,  

sla rechtsaf.

ga linksaf bij de eerste brug 

en steek de singel, herengracht, 

keizersgracht en prinsengracht over en 

sla aan het eind rechtsaf. loop door 

tot je bij een drukke straat komt: de 

rozengracht en ga op zoek naar 

nummer 34! 

En? kabouter 

gevonden? 

Maak gauw een foto! 

zorg dat je er zelf 

ook op staat.  

stuur de foto naar: 

derebelsevos@gmail.com 

en wie weet  

win je een  

prijs!





















8.
Joehoe!  

Bij deze fijne winkel  

zijn heel veel leuke 

kinderboeken te koop! 

rozengracht 34

Waarschijnlijk heb je hem al 

gezien: de westerkerk.  

hier gingen  de weeskinderen in de 

17e eeuw elke zondag naartoe. 

bovenop de kerk staat een kroon.  

welke kleur heeft  

deze kroon? 

Vul de eerste letter van  

deze kleur in bij vakje 7.

wisten jullie dat deze kerk gebouwd is 

tussen 1621 en 1630? dit schilderij van jan 

van der heyden is van ca. 1660-1670.












9.

Zie je de leeuwen op de vier 

lantaarnpalen voor het paleis? 

hoeveel leeuwen zijn er totaal? 

Vul de eerste letter van het 

getal in bij vakje 4.

wij staan alvast op  

de dam. komen jullie ook?  

Loop langs de westerkerk helemaal 

rechtdoor verder door de 

raadhuisstraat. Je loopt dan tegen  

het paleis aan. ga erlangs aan de 

rechterkant.

nu is het een paleis van de 

koning, maar in de 17e eeuw was 

dit het stadhuis van amsterdam.  

de bouw begon in 1648 en pas 17 

jaar later was het klaar. 














ga daarna op de splitsing,  

na de bocht, linksaf. je komt 

langs dit huis. als je het boek 

gelezen hebt, snap je vast 

waarom ik hier even stilsta! 

loop voor het paleis langs naar de nieuwe kerk, een kerk zonder 

toren. De bouw van Het stadhuis was zo duur, dat er geen geld meer 

was om de kerk af te bouwen. ga het smalle straatje in dat achter de 

kerk langs loopt.

10.

Heb je hem gevonden, Sinterklaas?  

Hij is de beschermheilige van de 

zeelieden! daarom heeft hij een schip 

op schoot. 

hoe heet de straat  

waar dit gevelbeeld is?  

Vul de laatste letter van de  

straatnaam in bij vakje 3.

je bent nu bijna aan het eind van deze speurtocht. loop het straatje verder 

uit en sla aan het eind rechtsaf. Je komt uit op de nieuwezijdsvoorburgwal.  

Kijk goed in elke zijstraat, je kan zomaar Sinterklaas tegenkomen! 















dit is het einde van de speurtocht.  

welke letter komt het meest 

voor in de titel van ons boek?  

Vul deze letter  

in bij vakje 8.

11.

op deze plek stond 

het paalhuis,  

het kantoor waar 

schepen geld 

moesten betalen 

om in de haven aan 

een paal voor 

anker te mogen 

liggen. Jacob 

hoopt daar een 

brief van zijn vader 

te krijgen. 

zo zag dat paalhuis eruit. zie je de brieven hangen op het bord? en kijk 

eens heel goed: voor dat bord staan een jongetje en een meisje. 

misschien zijn het Jacob en catrijn wel! 

waar je nu het station ziet,  

was vroeger de haven waar  

de schepen voor anker lagen. 





















QR-code pagina 2 QR-code pagina 5 QR-code pagina 7

QR-code pagina 9 QR-code pagina 10 QR-code pagina 14

voor ouders of begeleiders van de speurtocht 

De route is zo gemaakt dat hij start en eindigt bij Amsterdam 

centraal station, maar de wandeling is een rondje en het is 

daarom mogelijk op elk gewenst punt te beginnen.  

de route is ongeveer 5 kilometer lang. desgewenst kan de route 

ingekort worden door nummer 8 en de wandeling naar de 

kinderboekwinkel over te slaan (pagina 11 en 12). Loop dan vanaf 

de weeshuispoort de kalverstraat verder uit tot de dam.  

de pdf van de speurtocht kan op een telefoon of tablet geladen 

worden. In dat geval hoeft alleen deze laatste pagina geprint te 

worden voor het invullen van de gevonden letters en het 

scannen van de QR-codes.
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