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tekens aan de wand 
Hoi allemaal ! 
Dit is de KidsGids, de gids die tijdens de Open Monumentendagen uitgedeeld 
wordt aan alle kinderen in Leiden van 8 tot en met 12 jaar.

Met deze KidsGids ga je op speurtocht langs allerlei bijzondere straatjes, 
steegjes en huizen in Leiden. Die speurtocht kun je tijdens de Open Monumen-
tendagen lopen, maar óók het hele jaar door. Als dit   tekentje  voor een 
zin staat, bedoelen we dat er alléén iets te doen of te zien is tijdens de Open 
Monumentendagen, dus níet tijdens andere dagen in het jaar.

De speurtocht neemt je dit jaar mee langs allerlei tekens en symbolen in Lei-
den. Een 'teken aan de wand' is een spreekwoord. Het is een aankondiging voor 
iets dat gaat gebeuren. Maar een teken aan de wand (of: de muur) geeft ook 
een betekenis aan een huis, aan een gebouw, aan iets dat geweest is. Als je 
goed rondkijkt in de oude binnenstad van Leiden, kom je heel veel tekens uit de 
geschiedenis van Leiden tegen. Kijk verder en beter dan je normaal gesproken 
doet, dan vind je héél veel verborgen symbolen en tekens! 

Over tekens en tekenen gesproken: wist je dat het in Leiden gewoonte is, dat 
als je afstudeert aan de Universiteit, je je handtekening mag zetten op een 
muur in het Academiegebouw? Ook de Koning en zijn moeder, Prinses Beatrix, 
hebben in Leiden gestudeerd en hun handtekening daar neergezet. 

Als jij dit jaar slaagt voor de speurtocht, mag ook jíj je handtekening zetten. 
Niet in het Academiegebouw, maar bij de Burcht, waar de kinderactiviteiten 
van de Open Monumentendagen zijn.

We wensen je veel plezier tijdens de Open Monumentendagen en hopen dat je 
veel tekens vindt! 

Open Monumentendagen Leiden
10 & 11 september 2016

Symbolen legenda

Blauw-wit schildj e  
Rijksmonument

rood-wit schildj e  
Gemeente monument

Slang bij t in zij n eigen staart
Symbool voor het eeuwige leven, 
voor iets dat altijd maar doorgaat

zandloper
Teken voor de tijd die voorbij gaat

Doodshoofd
Teken voor de dood

Sleutels
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programma O jeugdactiviteiten

nieuwe rij n

lange brug
aalmarkt

oude rij n

stadhuis

de burcht

Gravensteen

Pieterskerk

Hooglandse kerk

route

gerecht

Speuren door Leiden
Za/Z0 Start bij de Burcht, Burgsteeg
Haal je KidsGids bij het Stadhuis (pand 1) of de Burcht (pand 2) en ga op pad door 
Leiden met de speurtocht vol weetjes. Je kunt deze speurtocht later in het jaar 
nog eens lopen.

Spellen op de Burcht
Za/Z0 13.00 – 17.00 op de Burcht, Burgsteeg
Er is van alles te doen: maak de Burcht bouwplaat, ontwerp je eigen familie-
wapen, doe mee met het Jeugdcircus, schmincken, spelletjes voor de kleintjes en 
nog veel meer. 

Demonstratie ambachtelij k fotografische technieken 
Za/Zo 12.00 – 17.00 Voormalige Huishoudschool, Groenhazengracht 1A
Hoe ontwerp je een huis? Maak zelf een echte bouwtekening zoals architecten 
vroeger maakten en maak een echte blauwdruk tekening. 

Het geheim van de smid
Z0 10.00 - 17.00 uur (vanaf 12.00 uur activiteit) Oude Varkenmarkt 4 
Sla zelf de spijker op z'n kop in de oude smederij. (let op het kan druk zijn)  

Klassendag diverse monumenten
woensdag 9 & vrij dag 11 september
Breng met je klas een bezoek aan een monument en ga op onderzoek uit. Wat is 
een monument en hoe onderhoud je zo’n bijzonder gebouw? Meer informatie over 
de Klassendag vind je op www.openmonumentendag.nl/onderwijs/klassendag. Je 
kunt ook een mail sturen naar info@openmonumentendagenleiden.nl. 

breestraat

breestraat
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* Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene
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Informatie en opgeven voor de Klassendag 2017 in Leiden: info@openmonumentendagenleiden.nl



Je speurtocht begint bij de Burcht. Loop met de Burcht achter je naar de poort met 
de Leeuw. Daar ga je onderdoor. Vervolgens loop je rechtdoor, met aan je linkerhand 
de Hooglandse Kerk. 

Wat hangt er bij Nieuwstraat 20A (links) recht boven de deur? 
 

Ga rechts de Beschuitsteeg in. 

Hoe heet het kleine museum op nummer 9? 

Tussen nummer 1 en 1A hangt een schildje, rood/wit, 
in de Leidse kleuren. 

Wat betekent dat schildj e? 
Dit huis is een Leids 

vraag  A

vraag  B

(5 letter s)

Op Steenschuur 3 zie je iets bijzonders, iets dat 
je vanaf nu vaker ontdekt: boven de deur heeft 
dit huis een mooi versierd raam. Dat noemden 
ze vroeger een ‘bovenlicht’, om zoveel mogelijk 
daglicht in een gang van een huis binnen te 
krijgen. Vroeger was er nog geen elektriciteit 
en was het lastig om genoeg licht te hebben in 
gangen. Bovenlichten zorgden ervoor dat er toch 
daglicht binnenkwam. Kijk maar goed rond, want 
in Leiden zijn supermooie bovenlichten te vinden. 

Loop nu door naar nummer 11, het huis met 
veel ramen en veel luiken. 

Start Speurtocht

(7)

vraag  C

(8)

Maak de tekening van het bovenlicht af

Hoeveel rode luiken tel j e op nummer 11? 
Kij k goed, want sommige luiken dekken andere luiken af… 
Kleine hint: het aantal dat je telt is ook symbool geworden voor een héél bekende 
voetbalheld.  

 

Steek nu over de brug naar de overkant en loop naar links. 

Op Steenschuur 6 vind je de Loge La Vertu. 
Dat is de sociëteit, mooi woord voor clubhuis, 
van de Vrijmetselaars. Deze Vrijmetselaars 
bouwen niet met cement, maar aan zichzelf 
om een beter mens te worden. Kijk goed naar 
hun wapen, of logo op de deur: daarin zie je 
gereedschappen om mee te bouwen.

vraag  D

P

Nu steek je de brug over en daarna ga je naar links. Aan het 
einde van de Botermarkt, bij de boekwinkel, ga je naar rechts, 
richting de Breestraat.

Steek nu héél voorzichtig de Breestraat over. Kijk goed, verkeer 
komt van alle kanten!

Loop de Steenschuur op aan de kant van het Chinese restaurant. 

(2 cijfer s)

*
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Tijdens de Open Monumentendagen kun je hier binnenkijken! Doen, 
want normaal gesproken is het alléén open voor Vrijmetselaars zelf.   

Schrij f de letter op van de maand waarin de Loge is opgericht, 
die verschilt van hoe we NU die maand schrij ven 

Loop nu een stukje terug, en ga vervolgens naar links, langs het park, de 
Garenmarkt op. 

Loop nu door naar rechts. De Raamsteeg in. 
Op Raamsteeg 2, aan je rechterhand, zat vroeger 
het museum dat we nu nog kennen als Naturalis. 
Het nieuwe museum is vlakbij het station. 

Hoe heette het museum vroeger? 
’s Rij ksmuseum van Natuurlij ke 

vraag  E

vraag  F

(8)

(1)

De naam zegt het al: hier werd vroeger garen 
gemaakt door het spinnen van wol. Er stond 
meer dan honderd jaar lang een wolfabriek op de 
Garenmarkt, inmiddels is die afgebroken. 
Aan de rand van het plein staat een oude water-
pomp met bovenop een soort ananas. Dat is een 
‘sajetklos’: een klos met mooi gewikkelde wollen 
draad. Met die draad kun je dan weer stoffen 
weven. 

*

Tijdens de Open Monumentendag op zondag kun je een bezoek bren-
gen aan een bijzonder huis op Garenmarkt 9 (loop daarvoor een stukje 
terug). Het is het huis van de beroemde professor en minister  

Thorbecke. Hij heeft veel gedaan voor de manier waarop in Nederland de regering 
en het bestuur is ingericht. Daarom wordt dat weleens ‘het Huis van Thorbecke’ 
genoemd. Maar dit weekend kun je in zijn échte huis en tuin kijken! 

Loop na het museum op de Raamsteeg vervolgens de Sint Jakobsgracht op, langs 
Huize Sint Maarten aan je rechterhand.  

Loop nu verder en ga daarna naar rechts op de 
Hoefstraat. 

Op nummer 12 vind je ’t Hofje van Barent. 

Welke dieren zie j e in het wapen? 

Je mag een kijkje nemen in dit hofje, maar wees wel stil: er wonen hier mensen! 

Ga rechts op de Doezastraat. Ook op Doezastraat 16 is een hofje, dat Samuel de Zee 
in 1723 heeft gesticht. (let op! Ook hier wonen mensen, dus sssst… wees stil)

Je ziet een gevelsteen met daarop Sint Maarten op 
zijn paard die een stuk van zijn mantel afsnijdt en aan 
een arme bedelaar geeft. Op 11 november vieren we het 
feest van deze zelfde heilige: het feest van het delen. 
Geen wonder dat je dan héél veel snoepjes krijgt. 

vraag  G

(7)    en (7)
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Als j e goed leest, kun j e ontdekken voor wie hij dit heef t gedaan: 
voor ‘goede dogniet rij ke……’ ? 

Welke dieren houden het schild vast? 

Steek bij de Doezastraat voorzichtig 
over en loop de Molensteeg in. 

Bij Molensteeg 18 zie je een ‘levens-
boom’ in het bovenlicht. Een versiering 
die verwijst naar een boom van wijsheid 
die in de Bijbel voorkomt. 

  Teken deze boom hier na

vraag  H

vraag  I 

(6)  EN DE

Op Doezastraat 4 zie je een ‘Gaper’. Een soort 
uithangbord, het hoofd van een man met een 
tulband en zijn tong uit zijn mond, dat bij veel 
apothekers en drogisterijen hing om aan te 
geven dat daar een drogisterij was. Al rond 
1500 werden ‘Gapers’ gebruikt. Hoe lang deze 
er hangt, is niet bekend. 
Er is nóg iets bijzonders: deze drogist is een 
Hofleverancier, dat zie je aan het schild in de 
etalage. Dat schildje krijg je als je als familie al 
100 jaar dezelfde winkel hebt. 

(6)

(7)

Kijk nu goed naar de muur van het huis op nummer 24. Daar zit een Middeleeuws 
teken, in twee kleuren steen, in de muur. Dit noemen ze een metselteken. Later in 
deze speurtocht vind je er nog meer. Teken deze na . 

Ook op nummer 29 zie je een levensboom in 
het bovenlicht.  

Ga vervolgens rechtdoor, de brug over.
Je loopt nu in de Bakkersteeg. 

Wat wordt er op nummer 3 gemaak t? 

Loop de Bakkersteeg uit, en ga daarna rechts. 

Op Kaiserstraat 15 hangt een paardenhoofd, 
als uithangbord. 

Nu komen er studenten van over de hele wereld, 
maar wat zat hier vroeger? 
RIJKSUNIVERSIT EIT

Loop nu door. Op nummer 11 vind je een huis dat heel toepasselijk ‘Elfje’ heet. 

Wat voor gevel heef t dit huis? 

Tip: je kunt het antwoord terugvinden op een bordje bij het huis. 

vraag  J 

(8)

c

(6)

vraag  K 

vraag  L

(9)
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Ga na café L’Espérance naar links, de Kolfmakerssteeg in. Vervolgens loop je eerst 
naar links de 5e Binnenvestgracht op. 

Kijk héél goed naar de muur van het huis op nummer 7. 

Welke twee tekens zie j e daar in de muur? 

Nu loop je terug, met nummer 7 in je rug naar rechts. Nadat je de 5e Binnenvest-
gracht helemaal hebt afgelopen, met de bocht mee naar rechts, ga je links op het 
Rapenburg. Aan je linkerhand zie je het Academiegebouw. Zoek ook daar naar de 
twee metseltekens hoog in de muur. Let op! Deze zijn anders gemaakt.

Kruis aan welke twee tekens j e ziet.

vraag  M

Het Academiegebouw is het oudste gebouw van de Leidse Universiteit. Nog 
steeds worden er colleges (een ander woord voor ‘lessen’) gegeven, maar het 
Academiegebouw wordt nu vooral gebruikt bij officiële gebeurtenissen zoals 
afstuderen. 
In het Academiegebouw is het beroemde ‘Zweetkamertje’. Als je in Leiden aan 
de universiteit studeert, ben je pas echt afgestudeerd als je handtekening in het 
Zweetkamertje staat. Hoe is het Zweetkamertje ontstaan? Vroeger moesten de 
kandidaten in het kamertje wachten voor hun doctoraalexamen. Van dat wach-
ten werden de studenten zenuwachtig en daar kregen ze het klamme zweet van. 
Vandaar de naam Zweetkamertje.

(4)  EN (7)

vraag N

Tijdens de Open Monumentendagen kun je het Zweetkamertje bezoeken 
met een gids. Let op: er kunnen wachtrijen zijn, want het is een populair 
monument. 

Kijk goed naar de ronde plaat op het Academie- 
gebouw. Speur naar het info-bordje. 

Wie is de man boven, in het midden van 
het plaatj e? 

Loop nu iets terug en steek de Nonnenbrug over. 

Loop daarna rechtdoor de Kloksteeg in. 

In de Kloksteeg kun j e nog steeds een klok vinden. Zie j ij waar? 

op nummer

vraag  O

(6)

(6)

(3)

De Kloksteeg heet niet voor niets zo. Hij verwijst 
naar de klokkentoren van de Pieterskerk. Ooit 
was die zo hoog, dat die toren de ‘Coningh der 
Zee’, de Koning van de Zee, werd genoemd. Het 
schijnt dat schippers de Leidse toren vanaf de 
zee konden zien! De toren moet wel 110 meter 
hoog geweest zijn. 
Helaas stortte de toren in 1516 in. 

vraag  P
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Loop nu door en ga op het plein naar links. 

Hoe heet de poort waar deze enge kop 
naast hangt? 

Tijdens de Open Monumentendagen is de Pieterskerk gratis toegankelijk. 
Op andere dagen is de kerk open tussen 11.00 en 18.00 uur (entreeprijs 
3 euro). In de Pieterskerk vind je geweldige tekens en symbolen. Van 

slangen die zichzelf opeten, tot zandlopers en schedels. Ook kun je er ‘putti’ vinden, 
beelden van blote kindertjes.  

Loop nu verder over het plein. Recht voor je is het 
Gerecht. 

De boom die ervoor staat heef t de naam 
gekregen van een koningin. Van welke? 

Op het dak van het Gerecht staat Vrouwe Justitia. 
Een vrouw met in de ene hand een zwaard. 

Wat heef t ze in haar andere hand?  

Maak de tekening van Vrouwe j ustitia Af

vraag Q

(12)

vraag R

(7)

vraag s

(10)

W

Ga nu de Muskadelsteeg in. Recht vooruit zie je op nummer 12, ‘Het Huys Metten 
Hooftjens’. 

Hoeveel hoofden tel j e? 

Toch ga je niet naar links, maar na de Muskadelsteeg 
naar rechts, de Lokhorststraat in.

Op nummer 16 zat de Latijnse School, die al bijna 600 jaar 
geleden werd opgericht, in 1431. 

Welke beroemde Leidenaar ging hier naar school? 

vraag T

(1)

Aan je linkerhand is het Gerecht. Dat heeft niets 
te maken met eten, maar alles met de rechtbank 
die hier vroeger zat: hier werd recht gesproken. 
Nog langer geleden was dit het huis van de Graaf. 
Hij had al een stenen huis (de meeste mensen 
woonden toen nog in een houten huis), daarom 
heet het ook wel het Gravensteen. 

vraag u

(9)
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Je ziet zes leeuwen aan de wand bij 
de Latijnse school. 

Hoeveel leeuwen met een ring 
in de mond tel j e? 
Let op, het is een instinker: goed 
zoeken dus! 

Loop nu rechtdoor, de Lokhorst-
straat in en vervolgens de Diefsteeg.

Loop door de Diefsteeg helemaal door tot aan de Breestraat. Ga nu rechts op de 
Breestraat. 

Naast Breestraat 101 zit een grote poort met een groene deur. Boven de deur zie je een 
wapen dat de leeuwen vasthouden én je ziet de kop van een ram. 

Helemaal bovenaan, dus boven 
dat wapen, zie j e héél klein een 
dier. Welk dier? 

vraag V

(1)

Op nummer 17 hangt een gekke lamp buiten. Ook dit is een teken aan de wand: 
het geeft aan dat daar een kapper zit. Vooral bij oudere kapperszaken zie je 
zo’n symbool voor kappers hangen. 

vraag W

(6)

Loop nu door tot je aan de overkant het Stadhuis ziet. Blijf aan de overkant, want 
dan kun je goed kijken naar de trap! 

Bij de trappen zie je twee luie kindertjes.  

Ter hoogte van Breestraat 111 zie j e 
op de straat een grote cirkel met 
voor Leiden twee heel belangrij ke 
symbolen. Welke? 

Dat is het wapen van Leiden.

Het jongetj e links leunt op een zandloper, maar waar leunt het 
jongetj e rechts op? 

Let op: er zijn twee woorden voor, we zoeken het woord dat begint met de letter S. 

Steek nu bij het zebrapad de Breestraat over. Loop langs het Stadhuis over de 
grote brug, de Koornbrug. Vervolgens loop je de Burgsteeg in. 

Bij Burgsteeg nummer 5 hangen drie hoofdjes van mannen aan de muur. 

Wat hebben deze mannen alle drie onder hun neus hangen? 

vraag X

(7)

vraag Y

vraag Z

(4) 

(8)
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Loop aan het einde van de Burgsteeg naar links, onder de poort met de leeuw door. 

Je bent weer aangekomen bij de voet van de Burcht. Nog één laatste vraag voor je. 

Onderaan de trap van de Burcht hangen de wapens van vier belangrijke mannen, 
alle vier ooit burgemeester van Leiden. Ze zijn afgebeeld als ridders. Drie van deze 
mannen hadden als voornaam Johan. Eén heette anders. 

Wat was zij n voornaam? 

Verzamel dan snel de letters van de antwoorden hieronder. Staat er bijvoorbeeld Q1, 
dan vul je hier de éérste letter van het antwoord van vraag Q in.

Geef het geheime woord dat we zoeken door aan de organisatie op 
de Burcht. Geslaagd? Dan mag jij als officieel afgestudeerde KidsGids 
Speurneus je handtekening zetten in het Zweetkamertje op de Burcht 
(let op: alléén in het weekend van de Open Monumentendagen).

vraag ZZ

(6)

oplossing Speurtocht

S 5      L 9       O 5       I 4       F 4       A 1       B 3       Z 1        Q 12       R 3      U 8

Einde Speurtocht
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