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KLASSENDAG
Breng met je klas een bezoek aan een monument. Wat is een monument 
en waarom zijn we er zo zuinig op? Welke verhalen kom je tegen? Meer 
informatie vind je op www.openmonumentendag.nl/onderwijs/klassendag 

Informatie en opgave voor de Klassendag 2020 in Leiden: 
info@openmonumentendagenleiden.nl 
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ticket kidsgids

naam

leeftijd

Haal een stempel aan 
het eind van de route 
bij de Hortus botanicus.



Ha pleziermakers! 
Wat leuk dat je de KidsGids leest! In deze KidsGids staat alles over de 
kinderactiviteiten waar je tijdens de Open Monumentendagen aan mee 
kunt doen. Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar 
‘Plekken van plezier’.  

In deze KidsGids staat een speurtocht. Deze speurtocht neemt je mee dwars
door Leiden, langs verschillende plekken van plezier: de theaters van Leiden 
bijvoorbeeld, en een bioscoop die bijna honderd jaar oud is! Al speurend kijk je 
anders naar de oude gebouwen die je tegenkomt. Misschien vallen je bijzondere 
dingen op en leer je iets nieuws over de stad. 

Als in dit boekje een theatermaskertje bij een gebouw staat, kun je daar tijdens 
het openmonumentenweekend - gratis – naar binnen en is er soms iets speciaals 
georganiseerd. 

Kun je deze speurtocht niet doen tijdens de Open Monumentendagen? Bewaar de 
KidsGids dan voor een andere dag. Je kunt deze speurtocht het hele jaar lopen en 
de vragen die in de speurtocht zijn opgenomen kun je altijd beantwoorden. Alleen 
zijn dan niet alle gebouwen (gratis) open en zijn er geen speciale kinderactiviteiten. 

Goed te weten: De speurtocht duurt ongeveer anderhalf uur. Hij begint bij de Waag 
en eindigt in de Hortus botanicus.
Tip: Als je tijd hebt, is het best leuk om alvast wat weetjes te lezen vóór je gaat 
speuren!  

We wensen je veel plezier! 
De makers van de KidsGids. 
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Programma    jeugdactiviteiten

SPEUREN DOOR LEIDEN
ZA/ZO Start bij de Waag, Aalmarkt 21
Ga op pad door Leiden met de speurtocht vol weetjes. Meer KidGidsen nodig? Je kunt 
ze tijdens het weekend nog ophalen op het Stadhuis en in de Stadsgehoorzaal. 

KIDSACTIVITEITEN IN DE HORTUS BOTANICUS 
ZA/ZO 12 – 16 u Hortus botanicus, Rapenburg 73 
(Ga door het hek en onder de poort door de tuin in en volg de bordjes tot op het 
Notenveld) 
Eindpunt Speurtocht KidsGids: tot uiterlijk 16 u kun je een stempel laten zetten in je 
KidsGids. En er is hier nog veel meer te doen: leer figuurzagen en knutsel je eigen 
zoemknoop (of sleutelhanger) met Technika 10, kom tekenen, doe een half uurtje mee 
met theaterworkshop ‘Hoeden en Petten van Rembrandt’ door de Jeugd-
theaterschool Leiden e.o. (ZA/ZO 13 en 15 u) of kijk naar de dans van theatergroep 
Domino (za 14 u).

KLUCHTEN DOOR DE LEYDSE KLUCHTENCOMPAGNIE
ZA/ZO elk heel uur. ZA van 12-15 u, ZO van 11–15 u (duur ongeveer 20 minuten) 
Pieterskerkplein
Een klucht is een grappig toneelstuk van vroeger. De Leydse Kluchten Compagnie 
speelt afwisselend twee grappige toneelstukjes; ‘Lichte Klaartje’ en ‘Monnikenleven’.

KLIMMEN IN DE PIETERSKERk *
ZA/ZO (doorlopend)/ Houd rekening met wachttijd
Pieterskerkhof 1A / Kloksteeg 16  
Ga 117 traptreden op en geniet van een prachtig uitzicht. Of laat je dwars door de 
kerk heerlijk heen en weer wiegen op een reuzenschommel. 
In de kerk zijn ook junior rondleiders. Misschien wil jij over een paar jaar ook junior 
rondleider tijdens de Open Monumentendagen worden? 

Bij activiteiten met een * moeten kinderen worden begeleid door een volwassene.  

A

B
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LETTERS HAKKEN IN STEEN
ZA/ZO (doorlopend) Bambam Restauratie Steenhouwers, Langegracht 70C 
Met hulp van de steenhouwer mag je proberen een letter in steen te hakken. En als 
je klaar bent, is de steen voor jou. 

OPEN ATELIER EN FAMILIERONDLEIDING 
ZA/ZO 10–17 u Museum De Lakenhal, Oude Singel 32 
Gratis instap familierondleidingen. Open Atelier voor alle leeftijden, 13–16 u.

Achter de schermen in de Schouwburg
ZO 12-16u Leidse Schouwburg, Oude Vest 43
Speciaal voor kinderen (en hun ouders) is er een rondleiding achter de schermen.

SPEELTUINVERENIGING WESTERKWARTIER 
ZA/ZO 11–17 u, Ten Katestraat 10A 
Kom lekker spelen in een van de Leidse speeltuinen.  
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Overal waar je dit tekentje ziet, kun je tijdens de Open Monumentendagen gra-
tis naar binnen. En soms is er speciaal iets voor kinderen te beleven. 

Denk eraan dat je goed op het verkeer let. Blijf op de stoep. En als je moet over-
steken, kijk dan heel goed uit!

De speurtocht start bij De Waag (Aalmarkt 21, vlakbij het Stadhuisplein)

De Waag is het gebouw waar vroeger de handelaren hun koopwaar lieten wegen, 
vandaar de naam. Let op, de vraag hierna heeft daar mee te maken!

Wat zie je boven de deur van de Waag? 

Ga met je rug naar de Waag staan en loop iets naar links en ga dan over de 
Catharinabrug het water over (De Rijn). Kijk op de brug eens rechts van je. Zie je 
dat je op een splitsing van water staat? Om precies te zijn, van de Oude Rijn en 
de Nieuwe Rijn. Het lijkt wel de letter Y! 

Loop aan de overkant van de brug een klein stukje rechtdoor, de Stille Mare op. 
Deze naam verwijst naar het riviertje ‘de Mare’ dat hier vroeger stroomde. Nu is 
het water gedempt en kun je er lopen en fietsen. Heel vroeger was er in Leiden 
nog veel meer water. En waren er ook veel meer bruggen dan nu. 

Links voor je zie je een grote kerk, de Hartebrugkerk. De kerk is genoemd naar 
de Hartebrug die hier vroeger was. Een kerk is voor veel mensen een plek waar 
bijzondere momenten worden gevierd, denk maar aan een bruiloft of de doop van 
een baby’tje. 

Start Speurtocht

vraag A
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Veel Leidenaren noemen de Hartebrugkerk ook wel de ‘Coelikerk’. Dat komt door 
de tekst die op de kerk geschreven is. Kijk maar eens omhoog, er staan zeven 
woorden in het Latijn, die samen ‘Dit is het huis van God en de deur naar de hemel’ 
betekenen.

Schrijf hier de zeven Latijnse woorden op: 

Loop rechts van de kerk rechtdoor op de Lange Mare, op de stoep. Bij Lange Mare 
nr. 51 zie je boven de deur een raam met een koeienkop. En hoger aan de gevel 
hangt nog een koekop. Hier zat vroeger een bedrijf waar met koeienleer werd 
gewerkt (‘Lederhandel’, staat er op de zijgevel, om het hoekje). K
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Aan de overkant, op Lange Mare nr. 60 hangt ook zo’n koekop. Tuur goed tussen 
de bomen door naar de andere kant van de straat.

Wat hangt er om de hals van de koe op nr. 60? 

Loop weer een stukje verder op de Lange Mare. Je ziet aan de overkant van de 
straat de Marekerk (op nr. 48). Helemaal bovenop de koepel staat een feestelijke 
gouden engel met een trompet! 

Een klein stukje verderop kom je bij het water, de Singel. Dat water was vroeger 
de buitenkant van de stad. Je kon de stad alleen in door een toegangspoort. Een 
van die toegangspoorten, De Marepoort, stond ongeveer waar nu de brug is. Het 
café op de hoek is er naar vernoemd. 

vraag C
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Ga op de hoek linksaf de Oude Vest op; loop op de stoep. 

Op nr. 43 kom je langs de Leidse Schouwburg. Dit theater werd in 1705 gebouwd 
en is de oudste schouwburg van Nederland! Alle andere oudere schouwburgen 
in het land zijn afgebrand. Dat komt doordat theaters vroeger verlicht werden 
met kaarsen. Je kunt je voorstellen dat het mooie toneeldoek, de stoelen van 
pluche (stof) en alle kostuums daardoor soms vlam vatten… 

Van binnen ziet het theater er heel feestelijk uit, bijna als een bonbondoosje. 
Daarom wordt de schouwburg ook wel de ‘bonbonnière’ genoemd. 

Op zondag zijn in de Leidse Schouwburg speciaal voor kinderen (en hun 
ouders) rondleidingen door het hele theater, voor en achter de schermen. 

Hoeveel oude lantaarns tel je aan de gevel van de schouwburg? Schrijf het getal 
uit in letters. 

Iets voorbij de schouwburg zie je aan de overkant van het water een groot rood 
stenen gebouw waarop staat: ‘J.Scheltema – Jansz’. Dit gebouw aan de Markt-
steeg was tweehonderd jaar geleden (tot 1958) een dekenfabriek. Daar werd 
heel hard gewerkt. Maar in het steegje van de dekenfabriek is nu aan beide 
kanten een ‘plek van plezier’. Bij Scheltema en Gebr. de Nobel kun je nu genieten 
van popmuziek, dansen, een drankje drinken of tentoonstellingen.

Loop door tot het bruggetje, en steek hier het water over. Aan je linkerhand 
is Museum De Lakenhal. Loop er maar naartoe.

Dit gebouw (‘De Laecken-Halle’) is al vierhonderd jaar oud. Het is nu al meer dan 
honderd jaar een museum. Maar vroeger werd in dit gebouw ‘laken’ gekeurd. 
Bij het woord ‘laken’ denken wij aan beddengoed, maar dat was het zeker niet. 
Laken is een wollen stof die bijvoorbeeld voor dure kleding werd gebruikt. 

vraag D

(4)



Leiden was er heel beroemd om! Het gebouw heet dus niet voor niets De Lakenhal.

Kijk eens goed naar de voorkant van het museum. Op de muren zie je een soort 
van slingers van doeken en wol. Je ziet schaapjes en allerlei gereedschappen 
die nodig zijn om de stoffen (laken) te maken: wol komt van schapen en wordt 
gesponnen en geweven. 

Museum De Lakenhal is na een grote verbouwing net weer geopend. Het is nu 
nog groter en mooier geworden. Tijdens de Open Monumentendagen kun je er 
gratis een kijkje nemen.

Wat staat er bij de ingang van de Lakenhal bovenop de poort met de rode deur?

vraag e

(5)
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Loop terug naar het bruggetje en ga terug naar de andere kant van het 
water (Oude Vest). Vanaf de brug zie je links heel goed de gouden engel op 
de Marekerk. 

Loop vanaf de brug rechtdoor het steegje in (Lange Lijsbethsteeg). Vroeger was 
dit wijkje dé plek waar studenten uitgingen en plezier maakten. 

Neem het eerste straatje links, de Caeciliastraat. Pas op: er rijden hier auto’s, 
dus blijf aan de kant lopen en kijk goed uit. 

Sla de eerstvolgende steeg rechtsaf (Sionsteeg). Het gebouw aan je linkerhand 
is Rijksmuseum Boerhaave. Als je goed kijkt, kun je ontdekken dat in deze zijge-
vel vroeger ramen zaten. Waar vroeger de ramen zaten hebben de bakstenen 
net een andere kleur.  

Hoeveel ramen zaten hier? Schrijf je antwoord uit in letters. 

Ga links de hoek om. Aan je linkerhand zie je de ingang van Rijksmuseum 
Boerhaave. 

Festoen
Veel oude gebouwen hebben een bijzondere versiering. Zo zie 
je bij gebouwen uit de zeventiende eeuw soms een vrolijke slinger hangen van 
bij voorbeeld fruit, bloemen of bladeren. Dit heet een festoen en wordt ook wel 
guirlande genoemd. Ze werden gemaakt van hout of van steen. 
Het vertelt vaak iets over de eigenaar van het pand of het gebruik van het 
gebouw. Zo zijn de festoenen op de gevel van Museum De Lakenhal geen 
slingers van fruit of bloemen maar van wol.

vraag F

(7)



Rijksmuseum Boerhaave 
In Rijksmuseum Boerhaave kun je een nagebouwd Anatomisch Theater uit 1600 
zien. Anatomie is een moeilijk woord voor hoe een lichaam er van binnen uitziet. Om 
dit binnenste te kunnen bekijken werden dode lichamen door een professor heel 
voorzichtig opengemaakt en bestudeerd, dat noemt men ontleden. Dat gebeurde in 
de winter, als het koud was, omdat de lichamen dan minder snel gingen stinken. Er 
waren niet alleen studenten die daar van konden leren. Ook gewoon nieuwsgierige 
mensen mochten voor vijf stuivers (nu ongeveer vijf euro) komen kijken. 

Wat zie je boven de ingang van het museum – boven de sleutels? 

In de gevel van het Rijksmuseum Boerhaave zie je een aantal zwarte ijzeren sta-
ven. Dit noem je muurankers. Met deze muurankers zijn de zware balken (voor de 
vloer) van het gebouw vastgemaakt aan de gevel. 

Hoeveel muurankers tel je? Schrijf je antwoord uit in letters. 

Met je rug naar de ingang van het museum Boerhaave vervolg je je weg links en 
direct rechts, het steegje in (de Vrouwenkerksteeg). Je komt nu uit op de Haar-
lemmerstraat. 

Op de Haarlemmerstraat zie je recht tegenover de steeg, een groot rood bakste-
nen gebouw met beneden winkels (nr. 73). Kijk eens goed naar de stenen poort 
met het ijzeren hek (links) en hoe mooi de lantaarn daar in het hek zit. 

vraag g

(5)

vraag h

(3)
K

id
sgid

s / 12



museum boerhaave
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Hoe heet dit gebouw met de rode stenen? 

Volg de Haarlemmerstraat naar links, en neem het eerste steegje rechts (de 
Vrouwensteeg). 

Loop de steeg uit de Kippenbrug op. Als je op de brug schuin achter je 
naar rechts kijkt, zie je de achterkant van het grote donkerrode bakstenen 
gebouw waar je net voor stond. Deze achterkant is veel smaller dan 

de voorkant in de Haarlemmerstraat. Het gebouw staat hier al meer dan 
honderd jaar en is oorspronkelijk gebouwd om de arbeiders van Leiden de kans 
te geven nieuwe dingen te leren. Want arbeiders gingen vaak alleen maar een 
paar jaar naar de lagere school en hadden weinig kans om verder te leren. 
Ook nu kun je hier nog steeds allerlei culturele dingen leren zoals tekenen/
schilderen, toneel, dans of een nieuwe taal.

vraag i

(9)V



Vervolg je weg vanaf de brug rechtdoor de steeg in (Vrouwensteeg). 

Aan het eind van de steeg sla je links af de Breestraat in. Loop op de stoep 
tot de Stadsgehoorzaal (nr. 60). De Stadsgehoorzaal was en is een plek waar 
Leidenaren veel kunnen beleven. De naam zegt het al een beetje: Stads –

gehoor – zaal. Van klassieke muziek en popconcerten tot grote dansfeesten en 
lezingen van de universiteit. Vroeger waren hier ook hondenshows én turnwedstrij-
den! 

Loop iets je voorbij de Stadsgehoorzaal naar de zebra, en steek daar voorzichtig 
over. Loop dan weer naar rechts. Op nr. 59 zie je een gebouw met allemaal luiken. 
Dit is het Gemeenlandshuis van Rijnland. Dit was en is nog steeds de plek waar de 
dijkgraaf en de hoogheemraden bij elkaar komen. De dijkgraaf is een soort water- 
burgemeester. Samen met de hoogheemraden vormen ze het bestuur van het 
waterschap. Zij regelen alles wat er maar met water, dijken en polders (schoon 
water en droge voeten) te maken heeft. In ons natte Nederland heel belangrijk! 

Welk jaartal staat er boven de deur van het Gemeenlandshuis? 

Als je nu vanaf deze kant van de straat weer naar de Stadsgehoorzaal kijkt, zie 
je op de gevel van het middelste deel van het gebouw muziekinstrumenten die je 
vertellen wat er in dit gebouw gebeurt.

Welke twee instrumenten zie je in de hoeken van het middelste deel van de gevel 
van de Stadsgehoorzaal? 

Links:                       Rechts: 

vraag j

(4)

vraag k

(4)(5)
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stadsgehoorzaal

Loop weer verder (naar links) op de Breestraat. Bij Breestraat 31 zie je bioscoop 
Trianon. 

Trianon
Trianon is de oudste bioscoop van Leiden. De bioscoop was er zelfs eerder dan 
de alleroudste Disneyfilm, Sneeuwwitje uit 1939.  
Er is wel iets geks aan de hand met de gevel van de bioscoop. Als je goed kijkt, 
lijkt het aan de buitenkant helemaal niet op een bioscoop. Dat klopt, want het 
was eerst een deftig woonhuis. De voordeur en het trappenhuis zitten er nog in! 
Bij de voordeur van het oude woonhuis staat nummer 31.
Bioscoop Trianon opende zijn deuren in 1927 in de tijd dat films nog zonder 
geluid werden gemaakt. Omdat het zonder geluid heel saai was, speelde er een 
orkestje live mee tijdens de film. De orkestbak, waar de muzikanten in zaten, is 
er nog steeds. 



Welke typische Leidse voorwerpen zie je op nr. 31 in de glas-in-lood ramen boven 
de voordeur? 

Normaal gesproken kun je Trianon alleen bezoeken met een filmkaartje, maar 
tijdens de Open Monumentendagen kun gratis een kijkje nemen in het gebouw. 

Als je Trianon weer uit komt, loop je rechtsaf een klein stukje terug op de 
Breestraat (dus in de richting waar je vandaan kwam). Daarna loop je direct de 
eerste steeg aan je rechterhand in, de Mooi Japiksteeg. Steek aan het eind van de 
steeg de straat (Langebrug) over naar de rechterstoep, huis nr. 3a. Het rood/witte 
schildje op de muur betekent dat dit huis het een gemeentelijk monument is. 

Je bent nu op de Pieterskerkgracht. Deze straat heet wel ‘gracht’, maar ook hier 
is geen water meer. Als je doorloopt naar Pieterskerkgracht nr. 7 zie je een oude 
school. Maar niet zomaar een school… 

vraag l

Ars Aemula

(8)
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Welke sport kon je hier vroeger leren? (tip: het antwoord staat boven de deur!)

Vlak na deze school zie je op nr. 9a een gevelsteen met een Latijnse spreuk: 
Ars Aemula Naturae. In dit gebouw draait alles om kunst. Je kunt er bijvoor-
beeld schilderles krijgen en er zijn vaak tentoonstellingen.

Neem tijdens de Open Monumentendagen een kijkje binnen. Loop door de 
poort over het binnenpleintje en ga het gebouw links binnen. Vergeet daar 
niet omhoog te kijken, want het druk beschilderde plafond uit de zeven-

tiende eeuw is zoooo mooi! Ook hier zie je weer slingers van vruchten en bloe-
men. En ook engeltjes en zelfs een vleermuis, als je goed kijkt. 

Loop vanaf Ars Aemula verder over de Pieterskerkgracht, langs het kleine 
speeltuintje.

speeltuinen 
Wist je dat er in Leiden best veel speeltuinen zijn? Ze zijn begin 1900 speciaal 
gemaakt omdat de binnenstad volgebouwd was, en vuil en gevaarlijk. De meeste 
bestaan nog. Speeltuin Westerkwartier kan je tijdens Openmonumentendagen 
gratis bezoeken.

Ga dan de eerste straat rechtsaf, de Lokhorststraat in. Aan je rechterhand loop 
je voorbij de Latijnse school. Daar heeft de beroemde schilder Rembrandt (die in 
Leiden geboren is) op school gezeten.

Sla voor het pleintje (Gerecht) het eerste straatje linksaf, en loop rechtdoor  
naar de Pieterskerk. Als je rechts om de kerk loopt kom je op het 
Pieterskerkplein waar deze dagen de hoofdingang van de kerk open is. 

Op het Pieterskerkplein worden kluchten opgevoerd. Ook in de Pieterskerk is van 
alles te doen. 

(10)

vraag m



Vanaf de hoofdingang van de Pieterskerk, loop je een beetje schuin naar links over 
het plein zo rechtsaf de Kloksteeg in. 

Aan het einde van de Kloksteeg zie je aan je rechterhand café Barrera. Boven dit 
café is een studentenhuis. 

Soldaat van Oranje 
In dit studentenhuis woonde de ‘Soldaat van Oranje’ in zijn studententijd. 
Misschien heb je al eens gehoord over deze Soldaat van Oranje. Hij was een 
verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. Hij heette Erik Hazelhoff Roelfzema 
en schreef een boek over zijn tijd in de oorlog. Daar is een film van gemaakt 
en nog veel later een musical. De musical is al meer dan tien jaar te zien in 
een speciaal theater op het oude vliegveld Valkenburg (vlakbij Leiden). 

Hoe heet dit studentenhuis? (tip: kijk boven het balkon!)

Steek nu het water over bij de Nonnenbrug en ga na de brug naar rechts. Je 
staat nu voor het Academiegebouw (Rapenburg 73). Dit gebouw is al meer dan 
vijfhonderd jaar oud. Het was vroeger een kloosterkerk, maar nu is het al 444 jaar 
een deel van Universiteit. Er worden hier nog steeds colleges (een soort lessen) 
gegeven, maar het wordt vooral gebruikt voor feestelijke en deftige gebeurtenis-
sen, zoals afstuderen en promoties. 

Ga bij het Academiegebouw door het hek en verder onder de poort door. Je 
bent nu in de Hortus. Volg de bordjes naar het eindpunt van de speurtocht en 
het veld met de Kidsactiviteiten. Tijdens de Open Monumentendagen kun je 
hier van alles doen!

vraag n

(10)
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Verzamel hieronder de juiste letters uit de antwoorden die je tijdens je speur-
tocht hebt opgeschreven. Staat er bijvoorbeeld H3 dan vul je de derde letter 
van het antwoord op vraag H in.

Als je alle antwoorden goed hebt en je hebt de letters op de juiste plaats 
ingevuld, dan lees je de oplossing van de speurtocht.

oplossing Speurtocht

H3      L5       D4       A8       A9      M7      M7       I6      N2      K7      F4      C2     G2

Tot  volgend jaar!

Einde Speurtocht

Café Barrera
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Pieterskerk van Leiden uit het Stedenboek van Frederick de Wit. Koninklijke Bibliotheek Den Haag.


