
DE VERDWENEN SLEUTEL         

Deel 1: Van Amsterdam naar het noorden… 
 
Ik opende de deur en kwam in een lange gang, ik moest voor school naar de tentoonstelling de Wereld van 
Blaeu op de Oude Turfmarkt in Amsterdam. Joan Blaeu was kaartenmaker in de 17 eeuw. Hij was een van 
de eersten die begon met atlassen maken. Je kunt je voorstellen dat het heel anders gebeurde dan zoals 
dat nu gaat. Je kon toen nog niet met kleur drukken, alles werd met de hand ingekleurd. 
 
Toen ik de eerste ruimte in liep botste ik bijna tegen een meneer op die haastig heen en weer liep. 
“Sorry, sorry!” riep hij. 
De man keek verwilderd om zich heen.  
“Meneer, mag ik u vragen wat er aan de hand is.” 
De man keek verbaasd op. “Oh, ehm, ik ben René. Voluit: René J. Warn. Ik beheer de kaarten van deze 
tentoonstelling. En ik ben mijn sleutels kwijt!” 
“Waarvoor heeft u uw sleutels dan nodig?” 
“Ik ben dus de beheerder, en ik zoek de sleutel van het Blaeu 
kabinet, een soort kast. 
Want ik moet er een atlas uit halen om die open neer te leggen 
zodat de bezoekers het kunnen bekijken! Maar nu is de sleutel van 
het Blaeukabinet verdwenen, weg, foetsie dus!” 
“Is het dan zo belangrijk dat u nu die sleutel heeft?” 
“Ja, ja! Ja. Ja! Want vandaag komen er belangrijke mensen, ja zeker 
belangrijke mensen, die komen kijken of alles er wel goed bij ligt! En 
straks, ja dan zien ze dat er iets mist, de atlas uit het Blaeukabinet.” 
“Zou ik die, ehm.. kast mogen zien?” vroeg ik. 
“Natuurlijk!” 
 
De kast is van hout, met veel goud en heeft allemaal mooie versieringen.  
 “Oh! Maar ik moet nu echt gaan! Ik moet nog heel van regelen. Maar, maar ik moet dit ook nog oplossen, 
oh!” 
“Ik kan het wel doen! Ik kan het oplossen!” zeg ik. 
“Als je dat zou willen doen! Graag! O, eh ik heb 
ook nog bewakingscamera, kijk maar naar de 
beelden! Dan moet ik er nou van door!” 

En weg is meneer Warn. 

Op de beelden van camera 1 is iemand te zien! En 
daar is iets vreemds mee aan de hand…   

 Bewakingscamera 1 Bewakingscamera 3 

Als ik een even verder rondkijk zie ik opeens een bordje met het nummer 22F en een tekst over een boek. 
In dat boek wordt verteld hoe de drukkerij van Blaeu aan de Gravenstraat afbrandde. Dat gebeurde in de 
nacht van 22 op 23 februari 1672. 
Maar de plek waar dat boek moet liggen is leeg!  Wel opvallend dat er niets anders verdwenen is. Alleen dit 
boek…    

Verhaal: Jenny Trimp (12 jaar) 
 

Sluit dit venster (of tabblad) en ga naar de vragen. 
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