
Verzamel de 10 florijnen om Schaep 
uit de gevangenis te houden.
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Dordtse Schapenkoppen

Dordrecht is de oudste stad van Holland en al 
bijna duizend jaar oud. In de middeleeuwen was 

Dordrecht een rijke stad. Dat kwam omdat je 
over van alles wat je van buiten de stad wilde 
meenemen, belasting moest betalen. Ook voor 

dieren. 

Twee Dordtenaren die buiten de stad een schaap 
gekocht hadden, wilden geen belasting betalen. 
Daarom trokken ze het dier kleren aan, zodat 

hij op een jongen leek. Het schaap werd door de 
mannen bij zijn voorpoten vastgepakt en op een 

donkere avond wandelden ze met het schaap tussen 
hen in de stad binnen. Toen ze door de poort 

liepen klonk een luide bèèèèh en werden ze door 
de poortwachters betrapt. Zo ontstond de bijnaam 

“Schapenkoppen” voor Dordtenaren.



Met deze speurtocht gaan we met Schaep op 
avontuur. Hij moet namelijk nog steeds belasting 
betalen. Verzamel genoeg belastingeld door de 10 

vragen te beantwoorden en de getallen op de 
munten in te vullen.

Maar pas op! Deze kaart is al erg oud en sindsdien 
zijn er veel nieuwe huizen en gebouwen 

bijgekomen. De kaart kan daarom een beetje 
afwijken. Neem ook pen en papier mee. 

Veel geluk!
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START BIJ  X 

Loop uit het VVV naar links. 
Volg de waterkant 250m en loop links de 

Vriesestraat in. 

het Leprooshuis
In het Leprooshuis woonden vroeger arme mensen 
met een besmettelijke ziekte en weeskinderen. Een 
goede verstopplek voor Schaep, want je mocht er 
niet zomaar naar binnen. In 1759 verhuisden de 

Leprozen naar en andere plek en kreeg het gebouw 
een nieuwe bestemming. 

Lees het bordje: hoeveel bestemmingen heeft het 
gebouw in de loop der tijd gehad?

Vul je antwoord in op munt 1.

1
Terug 
naar 
kaart



Loop verder over de Vest. 
Sla de Korte Nieuwstraat in en ga de eerste rechts. 

het Dordrechts Museum 
Dit gebouw is gebouwd als vervanging voor het 
Leprooshuis. De verpleging was erg beperkt, met 

slechts één dokter die ook als kapper werkte. Na de 
sluiting in 1898 werd het verbouwd tot museum. 

Op de muur staat een gedicht van 
Jan Eijkelboom, een beroemde Dordtse dichter. 
Hoeveel vogelsoorten noemt hij in zijn gedicht?

Vul je antwoord in op munt 2.

2
Terug 
naar 
kaart



Loop achter je het smalle straatje in, 
naar de Kloostertuin. 

Recht tegenover is de uitgang waar je 
linksaf moet. 

de Statenschool 
Ga jij graag naar school? Schaep wil wel, maar de 
traptreden zijn voor hem te hoog. In 1913 is er een 
nieuwe school gebouwd, waar hij heen mocht gaan. 

Hoe veel traptreden moet Schaep 
op om naar school te gaan?

Vul je antwoord in op munt 3.

3
Terug 
naar 
kaart



Als je voor de Statenschool staat, 
zie je rechts het Hof al! 

het Hof 
Schaep blijft in het gras van de Kloostertuin. 
Maar jij staat op een heel belangrijke plek. 

Een tijd lang waren de Spanjaarden de baas in 
Holland. Maar in 1572 kwam Prins Willem van 

Oranje in opstand, samen met Dordrecht en andere 
rebelse steden. In het geheim werd de 

Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. 
Dit was de basis voor het Nederland van nu. 

Op de grond zie je nog de vormen aangegeven 
van het oude Augustijnenklooster. 

Hoeveel waterputten tel je?

Vul je antwoord in op munt 4.
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naar 
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Loop het linker poortje door 
naar de volgende poort. 

Sla linksaf en loop ongeveer 50m ver. 

het smalste huis 
Met een breedte van 280 centimeter verdient 

dit pand de eretitel ‘smalste huis van Dordrecht’. 
Sommige mensen zijn het hier niet mee eens, 

omdat dit huis geen eigen voordeur heeft. 
Zij vinden het daarom geen echt huis. 

Je komt via de poort op een verborgen kade. 
Volg de kade terug naar de Grote Appelsteiger. 
Hoeveel ringen tel je onderweg in de grond? 

Vul je antwoord in op munt 5.
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Terug 
naar 
kaart



Sla linksaf de Voorstraat weer op 
richting het poortjevan de Munt.

de Munt 
Gaat het je lukken om alle munten voor Schaep te 

verzamelen? Vast wel! In dit huis werd vroeger geld 
gemaakt. Van 1367 tot 1795 mocht Dordrecht zélf 

munten ‘slaan’. 

Loop de poort door naar het schild met de kroon. 
Wat is het huisnummer?

Vul je antwoord in op munt 6.
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naar 
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Houd Schaep goed vast, want dit deel van de 
Voorstraat was vroeger de piratenbuurt. 

Loop door een van de steegjes de Taankade op. 
Misschien zie je nog een piratenschip in de haven! 

Loop aan het einde van de kade links de brug over, 
waar je de poort al ziet. 

Groothoofdspoort 
De voorkant is aan de rivierzijde, waar eeuwen 
geleden keizer Karel de Vijfde en Napoleon al 
aan wal kwamen. In 2015 kwamen hier tijdens 
Koningsdag ook Koning Willem Alexander en 
Koningin Máxima aan. Op de gevel zie je de 
beschermvrouw van Dordrecht, rondom haar 

staan schilden van de steden die meededen met 
de opstand tegen de Spanjaarden in de 

80-jarige oorlog. 

Hoeveel steden deden mee aan deze opstand? 
Vul je antwoord in op munt 7.
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Terug 
naar 
kaart



Volg de waterkant, 
tot aan de Damiatebrug. 

Pakhuis van Oldenborgh 
Je staat nu voor het pakhuis Van Oldenborgh. 

Als je omhoog kijkt zie je de oude hijsinstallatie 
boven de zolder. Hier werden vaten mee omhoog 

getild. De naam Kuipershaven verwijst nog naar de 
makers van deze houten tonnen. 

Hoeveel letters en cijfers staan er op de gevel?

Vul je antwoord in op munt 8.

8
Terug 
naar 
kaart



Steek de Damiatebrug over 
en sla rechtsaf. 

... rivierenpunt 
Schaep houdt even pauze. 

Wat een mooie plek! 
Dit is het drukst bevaren 

waterkruispunt van Europa. 
Jaarlijks komen er maar liefst 

150.000 schepen langs! 

Hoeveel rivieren komen hier bij elkaar? 

Vul je antwoord in op munt 9.
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Terug 
naar 
kaart



Volg de haven een eind tot de 
Lange IJzeren Brug en steek deze over. 

Loop rechtdoor. 
Aan het eind van het straatje ga je links. 

Stadsbibliotheek 
Deze stadsbibliotheek in het centrum zit in een erg 

oud gebouw dat in 1516 werd gebouwd. 

Kijk naar de trapgevel; 
hoeveel treden hoog ligt de gouden os?

Vul je antwoord in op munt 10.

Tel nu je geld. Heb je genoeg 
verzameld om de belastig te betalen?

10

Terug 
naar 
kaart



Vul de antwoorden in op de munten:

Kom je aan 54 florijnen? Dan kan Schaep uit de 
gevangenis blijven. Bedankt!
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