❦❦Waar heeft Constantia de zilveren rammelaar verstopt?
(Antwoord te vinden in ‘Het rammelspook’)
❦❦Van welke toren kijkt Christina uit naar Arnout?
(Antwoord te vinden in ‘De wedstrijd’)

Wie heeft de pot met goud gestolen?
Ga op zoek naar de dief!

❦❦Waar hangt het vogelkooitje?
(Antwoord te vinden in ‘Arnouts winterplan’)

(Je vindt deze speurtocht ook op www.schrijversvanderondetafel.nl)

Heb je alle vragen beantwoord? Kijk dan op de plattegrond.
Welke letters horen bij de plekken?

De vragen hieronder kun je thuis of in de klas beantwoorden.
De antwoorden staan in de verhalen verstopt. Het antwoord op
elke vraag is een plek in of rond het Muiderslot.
Kruis bij iedere vraag het antwoord aan op de plattegrond op de
volgende pagina.
❦❦Waar is de ‘berceau’ waar Constantia door loopt?
(Antwoord te vinden in ‘Hoog bezoek’)
❦❦Waar verliest Pieter Hooft zijn hoed?
(Antwoord te vinden in ‘In de war’)
❦❦Waar wordt de gevangene gepijnigd?
(Antwoord te vinden in ‘De gevangene met de twee hoofden’)
❦❦Wie zou de dief zijn, denk jij? En waar komt Constantia
hem tegen?
(Antwoord te vinden in ‘Voor geen goud’)

Omcirkel op de volgende pagina de letters die bij jouw antwoorden horen.
Beantwoord alleen de vragen onder die letters.
Om alle vragen te kunnen beantwoorden, moet je met de gids mee.
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Schrijf de uitkomsten onder elkaar op.
Kijk dan naar de punttekening op bladzijde 130 en verbind de
punten.
Tip: staat jouw antwoord er niet bij? Kies dan een cijfer dat er
dicht bij ligt.
Hou je aan de volgorde!
Let op: als je voor de tweede keer bij hetzelfde getal uitkomt,
moet je je potlood van het papier tillen. Begin dan opnieuw te
tekenen bij het getal dat daarop volgt.
A: de tuinen
❦❦Hoeveel kwartieren telt de warmoeshof?
❦❦Hoeveel perken telt de kruidhof? (Grasperken niet meetellen)
❦❦Hoeveel perken zijn er in de warmoeshof?
❦❦Hoeveel boogvormige openingen tel je links en rechts in de
beukenloofgang (berceau)?
B: de pruimenboomgaard
❦❦Hoeveel bomen staan er in de pruimenboomgaard?
C: de gracht, de ophaalbrug
❦❦Hoeveel bogen heeft de toegangsbrug?
D: de poort
❦❦Hoeveel rijen steentjes tel je in de boog in de poort (buiten
de houten deur)?
E: de binnenplaats en de Westertoren
❦❦Hoeveel kantelen telt de westelijke, open weergang?
❦❦In de hoeveelste eeuw is het kasteel gebouwd?
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❦❦Hoeveel treden leiden van de Floriskamer naar de top van
de Westertoren?
❦❦Hoeveel treden voeren van de binnenplaats naar de ridderzaal?
F: keukens, eetzaal, ridderzaal
❦❦Hoeveel ruitjes heeft de lamp in de sierkeuken?
❦❦Hoeveel kasten zijn er in de sierkeuken?
❦❦Hoeveel spijlen heeft de omdraaibank in de ridderzaal?
G: de prinsenkamer
❦❦Hoeveel losse hoofden zie je op het schilderijtje van de
hoofdenbakkerij?
H: de kerker
❦❦Hoeveel tralies telt het linker raampje van de kerker?
I: de Zuidertoren
❦❦Hoeveel ramen heeft het gemak naast het brugwachtersverblijf?
J : de werkkamer (Torenroute)
❦❦Hoeveel jaar werkte P.C. Hooft in het Muiderslot?
❦❦In welk jaar verschenen De Nederlandse Historiën? In 16...
❦❦Hoeveel regels telt het gedicht over Huygens?
❦❦Hoeveel treden van de wenteltrap in de Oostertoren moet
je op naar de overdekte weergang aan de voorkant?
❦❦In welk jaar overleed P.C. Hooft? In 16..
Heb je alle getallen verzameld?
Maak dan de tekening op de volgende pagina af.

129

Herken je deze afbeelding?
Ergens in het Muiderslot is hij in steen vereeuwigd.
Zoek die steen met de naam van de dader.
Tip: je bent er net vlakbij geweest.
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