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Zaterdag 14 september en 

Zondag 15 september 2013

Toernooi Ridders en Prinsessen
SPELLEN OP DE BURCHT 13 - 17 UUR

Hallo allemaal, ik ben Jan de Monumentenman. 

Welkom bij de Open Monumentendagen! Macht 

en Pracht is dit jaar het thema. Ik nodig je uit om 

mee te doen met de spellen op de Burcht; voor 

Ridders en Prinsessen. En neem ook een kijkje bij 

de andere activiteiten, je vindt ze op blz. 4.

Natuurlijk heb ik voor jullie een prachtige speur-

tocht uitgezet. Je zult mooie gebouwen tegen-

komen waar beroemde en machtige mensen 

gewoond hebben en je speurtalent op de proef 

stellen. Op de kaart kun je de route zien 

die we gaan volgen.

Kom maar mee! 

Veel plezier en groeten van

Jan de Monumentenman



Programma Jeugdactiviteiten
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1. Ridders- en Prinsessenspelen op de Burcht

Za en zo 13-17 uur, op de Burcht, Burgsteeg

Kom naar de Burcht voor Ridders- en Prinsessenspelen (zie p. 2 en 19). Maak bijvoor-

beeld je eigen Riddervlag. Of laat je schminken en spring op het springkussen. Je krijgt 

hier een verrassing als je het antwoord van de speurtocht inlevert.

2. Jeugdactiviteiten Autovrije zondag

Zo 12-16 uur Hooglandse Kerkgracht en zo 12-17 uur Hooigracht

Verschillende jeugdactiviteiten van de Autovrije zondag. Kijk op www.autovrijezondag.nl.

3. Tentoonstelling in het Archeologisch Centrum

Za 12-17 uur Hooglandse Kerkgracht 17C

Tentoonstelling over de geschiedenis van Leiden.

4. Demonstraties Steenhouwen en Steenbier brouwen

Za en zo 12-17 uur, Langegracht 70C

Kom naar de Langegracht voor demonstraties steenhouwen en steenbier brouwen 

(alleen za) en ga zelf aan de slag met beitel en hamer. 

5. Demonstraties Smeden

Za en zo 12-17 uur, Oude Varkenmarkt 4

De smid geeft demonstraties smeden.

6. Open Havendag in de Historische haven

Za 12-17 uur, Kort Galgewater

Schippers en bewoners geven uitleg over de schepen in de historische haven.

7. Rondleiding bij de Leidse Schouwburg

Zo 14.30 uur, Oude Vest 43

Kinderrondleiding met theaterschmink

8. Schateiland en Vindingrijk, twee interactieve tentoonstellingen

Za en zo 10-17 uur, Lange St. Agnietenstraat 10

Spannende ontdekkingsreizen in de Gouden Eeuw en uitvindingen van de zeventiende-

eeuwse geleerde Christiaan Huygens!

9. Archeologische vondsten in Matilo

Zo 12-17 uur, Besjeslaan 2A Roomburg

Ontdek hoe de Romeinen hier ooit woonden en ga mee met een archeoloog om 12, 13, 

14 (kinderrondleiding), 15 en 16 uur.



5 / Kidsgids

Route Speurtocht

naar 9

1

2

2

3

4

5

7

6
8



De Burcht is het vertrekpunt van je speurtocht 

door de stad.

Ga er met je rug naar toestaan en neem het 

pad aan je linkerhand, het Van der Sterrepad. 

Sla aan het einde rechtsaf, de Oude Rijn op. 

Kort daarna  zie je aan je rechterhand, op nr. 

33a een groot pand. Dit was vroeger een boek-

handel en drukkerij.

Start Speurtocht

VRAAG A
 
Van wie was dit bedrijf?

VRAAG B
 
Welk jaartal staat er boven de deur?
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Ga bij de brug rechtsaf, de Hooglandse Kerkgracht op. Houd de linkerkant 

van de straat aan.

In het pand naast de kerk van de Evangelisch Lutherse Gemeente bevindt 

zich de consistorie, hier vergadert de kerkenraad. Dit zijn mannen en 

vrouwen die belangrijke beslissingen over deze kerk mogen nemen.

Loop nog een stukje verder en kijk 

dan naar het pand aan de over-

zijde op nummer 23, tegenover het 

Mierennesthofje.
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Ga voor de Hooglandse Kerk naar links, de Moriaansteeg in. Aan het 

eind naar rechts. Blijf langs de Hooglandse Kerk lopen en stop bij de 

rode deuren.

VRAAG C
 
Uit welk jaartal stamt het 
consistoriepand naast de kerk?

VRAAG D
 
Hoe heet dit huis?



Loop verder om de Hooglandse Kerk 

heen en ga linksaf de Beschuitsteeg in. 

Aan het eind van deze steeg zie je op de 

linkermuur een gedicht (23).

Men is begonnen met de bouw van deze kerk in 1314, volgend jaar dus 

700 jaar geleden! Het was in eerste instantie een klein kerkje. In de loop 

der eeuwen groeide en groeide het gebouw. Nu is de  lengte van de 

kerk 70 meter en het hoogste punt is 26,2 meter. Als je goed zoekt zie je 

ook nog een houten toren.
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VRAAG F
 
Wat is de achternaam van de dichter?

VRAAG E
 
Van wie is het orgel uit 1565 
in de Hooglandse Kerk?



VRAAG G
 
Hoeveel punten heeft de gouden 
ster boven in het pand?

Loop de steeg uit, de brug over, loop vervolgens even naar rechts en 

daarna meteen weer naar links de Choorlammersteeg in. Ga aan het 

einde van de steeg linksaf de Breestraat op.

De Breestraat is één van de belangrijkste straten van de stad met 

veel oude gebouwen. Aan deze straat woonden al in de Middeleeuwen 

mensen.

Loop vervolgens rechtdoor tot aan het zebrapad, steek hier (voorzich-

tig!) over en ga het Steenschuur op (links van het water!). Op Steen-

schuur nummer 4 - 6 is de Loge La Vertu.

Vanaf 1643 zijn in de panden diverse bierbrouwerijen ondergebracht. 

In 1872 kocht vrijmetselaarsloge La Vertu (de oudste vereniging van 

Nederland) de twee panden voor 4.600 gulden. Nog altijd zit hier de 

vrijmetselarij.
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Loop rechtdoor, ga het van der Werfpark in en stop bij het standbeeld.

VRAAG E
 
Van wie is het orgel uit 1565 
in de Hooglandse Kerk?



Ieder jaar, op drie oktober zingen vele 

Leidenaren samen met de burgemeester 

‘s ochtends om 08.00 uur koraalliederen bij 

dit standbeeld.

Loop verder door het park en ga aan het 

eind linksaf, de Doezastraat in.

Jan van der Does werd ook wel Janus Dousa 

genoemd. Leiden werd twee keer belegerd 

door de Spanjaarden, in 1573 en 1574. Bij het 

tweede beleg was Dousa bevelhebber. Het 

uiteindelijke ontzet van Leiden op 3 oktober 

1574 was een hoogtepunt in zijn leven.
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VRAAG H
 
Welk beroep had Pieter Adriaansz. 
Van der Werf?

VRAAG I
 
Wie heeft de eerste steen van 
dit hofje gelegd?

Loop een stuk de Doezastraat in 

op de linker stoep. Ga vlak voor de 

bloemenwinkel, links bij het hofje 

Samuel de Zee naar binnen. Loop 

naar het eerste binnenplaatsje.



Steek de straat over (voorzichtig!), 

ga een stukje  naar links en ga 

rechtsaf de Ruime Consciëntiestraat 

in. Na ongeveer 30 meter zie je aan 

je rechterhand een muurschildering.
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Ga voor het Witte Huys naar rechts, bij de 

Kampersteeg naar links. Bij het water naar 

rechts, dit is de Vliet.

VRAAG I
 
Wie heeft de eerste steen van 
dit hofje gelegd?

Lucas van Leyden (Leiden,1494-1533) 

was een Nederlandse schilder, teke-

naar en maker van houtsneden. Zijn 

beroemdste schilderij, ‘Het Laatste 

Oordeel’, hangt in De Lakenhal.

Ga aan het eind van de Vliet rechtsaf, 

het Rapenburg op.

VRAAG J
 
In welk jaargetijde zie je de uil?

VRAAG K
 
Hoe heet de school verderop aan 
je rechterhand?



Vervolg het Rapenburg.

Ga rechtsaf, de Herensteeg in.

VRAAG N
 
Welke (nieuwe) koning heeft tijdens 
zijn studententijd op nummer 116 
gewoond?

Ga links de brug over en weer links het Rapenburg op.
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De Koning heeft in Leiden aan de universiteit 

geschiedenis gestudeerd. Wel handig dat je 

als koning ook iets van de geschiedenis van je 

eigen land weet!

VRAAG L
 
Hoe heet de school op nummer 129?

VRAAG M
 
Hoeveel deurbellen heeft 
Rapenburg nummer 120?
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VRAAG O
 
Wat staat er aan het begin van 
de Herensteeg op de grond?

Niet alles aan deze speurtocht is pracht en praal. De koffer is een deel van 

het monument ‘Bagage’ dat  is opgericht ter nagedachtenis aan de Joodse 

stadgenoten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. 

Loop iets door en ga linksaf de Scheepmakersteeg in. Loop de Scheepmaker-

steeg uit, je loopt tegen een informatiebord aan.

VRAAG P
 
Wat vond Cornelis Joppenszoon 
op drie oktober 1574?

Vervolg rechtsaf het Rapenburg op. 

Op Rapenburg 88 stuitte de eigenaar 

dit jaar nog op een kelder. Het blijkt 

om een gave waterkelder uit de 

zeventiende eeuw te gaan. Vroe-

ger gebruikt voor het huishouden 

(afwassen, koken, drinken enz). De 

kelder is ondertussen weer afgedekt 

met zand.



Ga verder op het Rapenburg en loop door tot café Barrera. In dit pand 

is een deel van de film ‘Soldaat van Oranje’ opgenomen. Ga linksaf de 

Nonnenbrug over en loop de Nonnensteeg in. Aan het eind van deze 

steeg hangt bij het water een tekst. 
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VRAAG Q
 
Welke schrijver heeft deze tekst geschreven?

VRAAG R
 
Vul aan: Koninklijk feestje in ...

Ga linksaf de Vijfde Binnenvestgracht op. Loop langs het water. Neem 

de eerste steeg links, de Kolfmakerssteeg. Aan het eind van de steeg 

zit café l’Esperance. 

Het café dateert uit 1814. Het is een echt ‘oranje’ café!

Ga hier naar binnen, er ligt iets voor je klaar. Zoek de foto met prinses 

Beatrix, prins Claus en prins Constantijn. In de foto staat een tekst.



Een aantal leden van de koninklijke familie heeft tijdens hun studie 

aan het Rapenburg gewoond: koning Willem-Alexander (1967) op 

Rapenburg 116, prinses Beatrix (1938) op Rapenburg 45, prins Willem 

van Oranje (1840-1879) op Rapenburg 24, en prins Alexander (1851-

1884) op Rapenburg 22. 

Ga het café uit en sla linksaf. Stop bij het informatiebord bij het 

Academiegebouw / de Hortus botanicus.
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VRAAG R
 
Vul aan: Koninklijk feestje in ...

Loop verder door en 

stop bij nummer 65.

VRAAG S
 
Wat nam Carolus Clusius in 
1593 mee naar Leiden?

Ga rechts, de Doelenbrug over. Loop de Houtstraat in. Loop recht-

door, langs het Gerecht naar de Lokhorststraat. aan je linkerhand 

zie je de Latijnse school.

VRAAG T
 
Wie schreef hier als ‘Klikspaan’ 
zijn studentenschetsen?

VRAAG U
 
Welke naam staat boven de deur 
op nummer 61?



Ga bij de kruising naar rechts, de 

Pieterskerkstraat. Tussen nummer 

16-18 ga je de Arend Roelandsteeg 

in. Deze steeg loop je helemaal uit. 

Aan het eind is de Langebrug. Sla 

rechtsaf. Op de Langebrug tegenover 

restaurant ‘In den Bierbengel’ vind je 

een informatiebord.
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VRAAG V
 
Welke beroemde in Leiden geboren 
schilder heeft op deze school gezeten?

VRAAG W
 
Van wie kreeg Rembrandt zijn 
eerste schilderlessen?

Ga tegenover nummer 91 naar links, 

de Wolsteeg in. Aan het eind ga je 

naar rechts, de Breestraat en bij het 

zebrapad steek je over. Loop langs het 

stadhuis, over de Koornbrug en door de 

Burgsteeg terug naar de Burcht!

< Dit schilderij maakte Rembrandt in 

Leiden toen hij 17 (!) jaar was.
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VRAAG W
 
Van wie kreeg Rembrandt zijn 
eerste schilderlessen?

Puzzels

s r e m b r a n d t i v e

p t v i s m a r k t l k p

e n a g n i r a h i b e w

u k e d k e h c e ij n c i

r o l d h o r t u s m l t

n o y r i u k e h p a a t

e ij v i b e i a u r a h e

u p r e f g l s v e r n b

s w e e s h u i s t k e r

b e i r d r r e b o t k o

m e e l f a b r i e k a o

v i g r u b n e p a r l d

g b a s i l a r u t a n v

m o n u m e n t e n m a n

burcht

de rijn

haring

hortus

lakenhal

leiden

marktkraam

meelfabriek

monumentenman

naturalis

oktoberr drie

penshal

rapenburg

rembrandt

stadhuis

speurneus

vismarkt

vliet

weeshuis

wittebrood

ijspret
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Antwoorden vragen

R

S

T

U

V
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Oplossing
A4   D5   F5   V8   J5   S6        E1   H3   T4   U5   P1   L6   F8   I4   Q5  K12
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Prinsessen

Prinses
Leeftijd

Toernooi Ridders en Prinsessen
SPELLEN OP DE BURCHT 13 - 17 UUR
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