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HOI ! 
Leuk dat je de Kidsgids leest! 
In deze Kidsgids vind je een speurtocht langs allerlei mooie oude gebouwen (monu-
menten) in de Leidse binnenstad, kun je zien welke kinderevenementen er tijdens de 
Open Monumenten Dagen zijn én kun je lezen over de Klassendag. Weet je dat je dit 
boekje het hele jaar door kunt gebruiken om de speurtocht te lopen? 

Dit jaar is het thema ‘KUNST & AMBACHT’, Iedereen weet wel wat kunst is, maar 
wat is nou een ambacht? 
In een stad had je vroeger allerlei beroepen, zoals de timmerman, bakker, smid, 
schoenmaker en molenaar. Zulke beroepen werden ambachten genoemd, omdat deze 
mensen niet in een fabriek werkten maar hun eigen werkplaats hadden. 
Tegenwoordig zie je bijna geen oude ambachten meer in de stad. Maar ook nu nog 
zijn ambachtslieden hard nodig voor het repareren (ook wel: restaureren) van oude 
gebouwen en monumenten. Het hek van de Burcht bijvoorbeeld kun je niet even in 
een fabriek laten maken. Daar heb je een 
smid voor nodig. 

Als je straks door de Leidse binnenstad 
speurt, ontdek je dat een ambachtsman 
ook wel een kunstenaar was, omdat het 
zo mooi was wat hij maakte. En daarom 
dus het thema: Kunst & Ambacht. 

Veel plezier! Grote groet van 

JAN DE MONUMENTENMAN

ZATERDAG 12 SEPTEMBER EN

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015

DE OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG
Alle scholen van Leiden ontvangen de kidsgids gratis op school. De route 
kun je het hele jaar lopen. Maar wist je dat je de vrijdag voor de Open 
Monumentendagen ook zelf een monument kan bezoeken met je klas? 
Dat heet de Klassendag. Kijk op pag. 18 en 19 voor meer informatie of 

stuur een mail naar: info@openmonumentendagenleiden.nl
Algemene informatie over de Klassendag is te vinden op 
www.openmonumentendag.nl/onderwijs/klassendag
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PROGRAMMA JEUGDACTIVITEITEN
 1   SPEUREN DOOR LEIDEN
Za/zo start op de Burcht, Burgsteeg
Haal je kidsgids bij het stadhuis of de Burcht en ga op pad door Leiden met de speurtocht vol 
weetjes. Je kunt deze speurtocht later in het jaar nog eens lopen.

 2   AAN HET WERK: SPELLEN OP DE BURCHT
Za en zo 13-17 uur op de Burcht. Burgsteeg
Kom naar de Burcht en doe mee met spellen en andere activiteiten.

 3   DEMONSTRATIES STEENHOUWEN
Za 12-17 en zo 12-17 u, Langegracht 70 c-d Steenhouwerij Bam Bam
Zelf aan de slag als steenhouwer? 

 4   PIETERSKERK
Za 12-17 en Zo 10-17
In de Pieterskerk vertellen ambachtslieden over hun werk. 
Op zaterdag staat hier ook de bus van de monumentenwacht. 

ROUTE SPEURTOCHT

K1
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De speurtocht begint bij de Burcht. Loop de trap af van de Burcht en blijf éven staan bij 
het bord over de Burcht. 

START SPEURTOCHT

Kidsgids / 6

(3)

Loop daarna onder de poort met 
de leeuw met het zwaard door, 
de Nieuwstraat in. 

VRAAG A
 
Kijk goed naar het schild onderaan de trap bij de Burcht. Wat een ambacht, 
zo’n wapenbord mooi schilderen. Weet jij wat de Leidse kleuren zijn? 

VRAAG B
 
hoog op de gevel  bij huisnummers 3 en 5 staat…

(10)

Op veel gevels van oude huizen zie je geveltekens, of gevelstenen. Honderden jaren geleden 
hadden straten nog geen huisnummers en moest iemands adres dus op een andere manier 
worden aangegeven. Door middel van een gevelteken kon een huis makkelijker worden herkend. 

(2)

VRAAG C
 
Hoe heet het huis uit 1594, op Nieuwstraat 21?  

Loop naar links, naar de ingang van de Hooglandse Kerk. 

(10)

VRAAG D
 
De ramen van de Hooglandse Kerk zijn er in 1807 
uit geknald. Dit kwam door de ontploffing van een 
schip. Wat voor soort schip was dit?  

(4)

(7)

(9)

Loop nu door, naar links, de Moriaansteeg in.    

Weidend Temidden Der 

VRAAG E
 
Kijk naar deze foto (op het huis op de hoek van 
de  Middelweg en de Hooglandse Kerkchoorsteeg 
staat een tekst). Wat mist er op de puntjes? 

(6)

Loop nu rechts de Hooglandse Kerkgracht op. Zoek goed naar het huis op nummer 50. 
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(4)

VRAAG F
 
Hoe schreven de mensen vroeger het woord ‘huis’?

VRAAG I
 
Wat zat er vroeger achter de deur van nummer 20?

Loop verder richting het bruggetje, maar kijk éérst nog even naar rechts. Op nummer 
6 zie je een groot gebouw. Hier zat een boek- en steendrukkerij, boeken werden hier 
gedrukt door middel van stoommachines.  

Weet je dat heel veel oudere Leienaren nog 
terugdenken aan vroeger bij het zien of horen 
van deze naam? Dat komt omdat hier vroeger 
de 3 oktober feestwijzer werd gedrukt en dan 
konden kinderen wat zakgeld verdienen door 
mee te helpen met rondbrengen.

Je moet nu verder speuren op de Hooglandse Kerkgracht. 

Tegenover nr. 24 zit het Weeshuis. Dit Weeshuis was vierhonderd jaar lang een huis waar 
weeskinderen woonden. De kinderen tot twaalf jaar bezochten overdag de school van het 
Weeshuis: ze leerden lezen, schrijven en rekenen. Jongens 
ouder dan twaalf jaar leerden bij een werkbaas een vak. 
Meisjes leerden in het Weeshuis voor dienstbode of naaister.

Ga nu over de brug, naar rechts, de Oude Rijn op. 

(15)

VRAAG G
 
Op Hooglandse Kerkgracht nummer 38 zit een hofje met een héél kriebelige 
naam. Hoe heet dit hofje? 

VRAAG H
 
Wat zijn de Leidse namen van de weesjongen en het 
weesmeisje op de poort van het weeshuis?

(6)
De kleuren van de jongen en het meisje zijn in 2013 
opgeknapt en opnieuw geschilderd. Ze kunnen tegenwoordig 
onderzoek doen naar de kleuren die beelden vroeger hadden. 
Dat heet ‘verf-pigment-onderzoek’. Bij het opknappen van 
oude gebouwen en beelden wordt nu zoveel mogelijk in de 
originele kleuren geverfd. 

(6)

VRAAG J
 
Wat is de voornaam van de drukker? 
Zijn naam staat groot op de gevel vermeld. 

(6)IJdo

VRAAG K
 
Kijk goed bij Oude Rijn 26 en vul aan: Koop bij de man……

(3) (9) (3)

(6)
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Loop na de poort naar rechts. 

Op Middelstegracht 143 vind je Museum Het Leids Wevershuis. 

Hier kun je gratis een kijkje nemen in een echt wevershuis. Dit huis stamt uit ongeveer 1560. 
Je kunt zien hoe de wevers en hun gezinnen hier vroeger leefden en werkten. 
Weet je dat hier nog niet eens zo heel lang geleden gezinnen met wel acht kinderen woonden? 
Alleen de keuken was verwarmd, dus dat was meteen ook de woonkamer voor een gezin. 

Vader en moeder sliepen in de bedstee en de kinderen 
boven onder het dak. Ja, de gaten die je nú in het dak 
ziet, zaten er toen ook gewoon. Brrrrr…. Koud! 

Als je het Wevershuisje uitloopt, ga je naar links, de 
Middelstegracht op.

Steek via het zebrapad (goed kijken hè?!) over bij de Ir. 
Driessenstraat en loop verder op de Middelstegracht. 

Leiden had vroeger een grote groente-in-potjes-maak-
fabriek, ook wel bekend als een conservenfabriek. Hele 
families, van opa, oma, vader, moeder tot alle kinderen, 
werkten in die fabriek. Ook thuis werkte iedereen mee 
bij het bonen doppen en erwtjes pellen. 

Als je goed zoekt, vind je op een zuiltje 
in de tuin van de poort, vlak achter de 
lantaarn, een schelp met daarin een hand. 
Die hand zou volgens de legende bescher-
men tegen zwarte magie. Grappig: de hand 
is niet zwart, maar hartstikke wit! 

Nu nog kennen we het woord ‘freubelen’ en dat komt door meneer Friedrich Fröbel. Hij 
richtte bijna 200 jaar geleden een kleuterschool op voor kinderen onder de zes jaar, die hij 
met allerlei zelfbedachte werkjes bezighield, zoals bijvoorbeeld papiervouwen. Freubelen 
betekent nu nog knutselen en komt dus hier vandaan. 

Loop nu door tot de Uiterste Gracht. Meteen rechts zie je een muurschildering, een reclame.

VRAAG M
 
Wat verkocht meneer P. J. Lezwijn? 

Ga nu op de Uiterste Gracht rechts de 
Zwartehandspoort in.

VRAAG L
 
Hoe heet de school aan de andere kant van het water?

Loop verder tot de Hooigracht. Nu moet je even naar links, om over te steken bij het 
zebrapad bij de Haarlemmerstraat. Na het oversteken loop je weer rechts verder, de Oude 
Rijn op, maar dan wel óver de brug (die de Gepekte Brug heet). 

Kijk op de Oude Rijn bij nummer 65 even goed naar de overkant van het water.

(12)

(9)
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Ga nu het Van der Lubbehofje uit en terug naar de 
Uiterstegracht. Ga nu naar rechts.

Op Uiterstegracht 36 woonde een ‘meester schilder’. 

Kidsgids / 12

VRAAG Q
 
Welk ambacht had Rinus van der Lubbe? 

VRAAG P
 
Vul in: Magazijn van …… dekens van JC Zaalberg & Zoon   

VRAAG N
 
Op Middelstegracht 36, 38 en 40 zie je de naam van deze oude fabriek. 
Vul hem hieronder in: 

(8)

De wijk waar je nu doorheen loopt staat vol met kleine huisjes. Net als in het wevers-
huisje woonden nog eens niet zo heel lang geleden hier grote gezinnen in! Overdag was 
het hier een drukte op straat! 

VRAAG O
 
Welk dier ‘woont’ op Groenesteeg 60?

(4)&

(4)

Nu ga je rechts de Vestestraat in. 

Op nummer 7 vind je een magazijn van 
JC Zaalberg & Zoon. 

(6)

Tegenover het magazijn op nummer 7 loop je nu door het speeltuintje naar de Uiterstegracht. 
Aan de overkant loop je dan rechtdoor het Van der Lubbehofje in.  

Weet je trouwens dat de lakens van vroeger 
helemaal niet dezelfde dunne lakens van 
ons bed nu zijn? Vroeger was een laken 
een dikke wollen stof, en daar stond Leiden 
bekend om. Leiden, de Lakenstad!  

(9)

VRAAG R
 
Kijk naar de tekst in de nok van zijn huis. 
Hoe schreef men vroeger het woord ‘laken’?  

(6)

Dit hofje is vernoemd naar Marinus, ook wel 
Rinus, van der Lubbe. Een communist die zich 
vlak voor de Tweede Wereldoorlog verzette tegen 
de Nazi’s en het regeringsgebouw in Duitsland in 
brand stak. Hij werd ter dood veroordeeld, maar 
door zijn daad werd hij heel bekend. 



15 / Kidsgids

Loop nu terug de Middelstegracht op. Op nummer 
27 vind je het ‘Schachten Hoff anno 1671’. 

VRAAG S
 
Hoe heet de bierbrouwer die dit hofje heeft gesticht? 

Loop nu het Sophiahof in. Dit hof gaat over in het Roggebroodshof. 

Nu kom je uit op de Middelstegracht. Hier vind je aan de overkant links het Sint Anna 
Aalmoeshuis, ook wel het Sint Anna hofje. 

Het Sint Anna Aalmoeshuis is één van de oudste hofjes van Leiden. Het hofje was be-
stemd voor “dertien arme vroukens van guede faem ende naem”. Het Aal moeshuis 
heeft, net als de meeste andere hofjes in Leiden, dertien huisjes ter nagedachtenis aan 
Jezus en zijn twaalf apostelen. Deze huisjes zijn ook nu bewoond. Nog altijd wonen er 
alleenstaande vrouwen in het Sint Anna Aalmoeshuis. Echt arm hoeven ze niet meer 
te zijn. En oud ook niet: de leeftijdsgrens om toegelaten te worden ligt op 45 jaar.

(6) (6)

Wist je dat vroeger ook kinderen bier 
dronken? Ze dronken wel een lichte variant. 
Er waren nog geen waterleidingen en het 
water uit de grachten was niet te drinken, 
zo vies. Bier was door de alcohol schoner en 
langer houdbaar.

VRAAG T
 
Kijk goed naar de gevelsteen. Welk timmermans-gereedschap ontdek je in de 
‘guirlande’ (slinger) rechtsboven? 

(5)

Ga nu de Kloosterpoort in, neem de steeg voor de gele muur met het Franse gedicht. Steek 
nu door naar de Hooigracht. Loop naar links en neem daar het zebrapad om over te steken. 

VRAAG U
 
Zoek het bord aan de gevel. Wat drinkt 
de Bonte Koe?

(5) met een

(6)

Loop links de Middelweg in. Je loopt nu weer tegen de Hooglandse Kerk aan. 
Loop nu met de klok mee een stukje om de kerk heen. 
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Nu loop je de Hooglandse 
Kerkchoorsteeg in, langs café 
De Bonte Koe. 

Voor het een café werd zou 
hier eigenlijk een slager gaan 
werken. De tegeltjes achterin 
het café wijzen daar nog op, 
maar natuurlijk ook de naam. 
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B2     G1     L4     H8     S7     T1     Q3

OPLOSSING SPEURTOCHT

(4)

 EINDE SPEURTOCHT

Draai je om en ga rechtsaf bij het 
boekwinkeltje de Nieuwstraat in. 
Je loopt langs de bibliotheek, onder 
de poort met de leeuw met het 
zwaard door. 

En… je bent weer bij de Burcht!  

VRAAG V
 
Wat zit er verstopt, om het hoekje tegen de Hooglandse Kerk aan?

Heb je alle vragen beantwoord? Vul dan snel de letters van de antwoorden hieronder in en 
geef het geheime woord door aan de organisatie op de Burcht! 

ambacht    timmerman   muzikant
handwerk   atelier    deken
beroep    ketelhuis    jan
laken    hortus    gezel
nijverheid    vakman    ets
wolfabriek   meester   molenaar
steenhouwer   lakenhal   smid
bakker    vak   slager
kok    brouwerij    kwast
smederij    waag

PUZZEL
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BEZOEK DE OPEN MONUMENTENDAGEN KLASSENDAG!
Tijdens de Klassendag kun je als groep 7 en 8 met je klas een monument bezoeken 
en rondgeleid worden door iemand die veel over het monument kan vertellen. 

Wanneer je een monument of gebouw van vroeger goed wil bewaren voor later, zul je er 
onderhoud of reparaties aan moeten doen. Het vak van restauratie timmerman is springle-
vend. Hieronder zie je vijf beroepen die je nodig hebt bij het restaureren van oude gebouwen. 
Ze werken allemaal met hun eigen gereedschap en materialen. Let goed op tijdens je bezoek. 
Op school kun je een tekening maken van iets wat jij zou willen restaureren of maken in 
het gebouw.  Welke Jan gaat jou helpen? 

DE STEENHOUWER 
Jan de steenhouwer maakt alles wat van steen 
is zoals stoepen, gevelstenen en zelfs mooie 
beeldhouwwerken soms ook boven op het dak.

DE LEIDEKKER / DAKDEKKER
De meeste huizen hebben een dak van dakpan-
nen. Op sommige kerken en oude gebouwen 
liggen grijze leistenen, die legt Jan de leidek-
ker netjes op zijn plaats. Het dak van de boer-
derij aan de Vlietweg 44 is net gedekt met een 
dik pak vers riet. Dat doet Jan de rietdekker. 

DE SCHILDER
Jan de monumenten schilder, verft al het 
houtwerk zoals deuren en ramen, maar ook 
binnen en buiten de gevelstenen. Als hij heel  
fijn kan schilderen, maakt hij zelfs de prach-
tige muurschilderingen in de deftige huizen. 
Soms houdt hij je voor de gek door hout zo te 
schilderen dat het wel sjiek marmer steen lijkt. 

De Open Monumenten Klassendag 2015 wordt mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank Leiden-Katwijk. Opgeven voor de Klassendag 
2016 in Leiden kan via info@openmonumentendagenleiden.nl

DE TIMMERMAN 
Jan de timmerman doet al het 
houtwerk van balken tot vloeren. 
Ook maakt hij mooie trapleuningen, 
raamkozijnen en deuren.  

DE SMID  
Jan de smid maakt alles wat van ijzer is: 
hekken, haken, deurklinken en roosters.  
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COLOFON

Omslag:
De illustratie op de voorkant verwijst naar muurschilderingen die de kunstenaar Chris 
Lebeau rond 1928 maakte in de Oud-Katholieke kerk, Deze waren heel bijzonder voor die tijd. 

Tot volgend jaar!


