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Doe de speurtocht
en leer Leiden op je
duimpje kennen!
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Ha speurneuzen!
Voor je ligt de KidsGids. In deze KidsGids vind je een speurtocht door de
Leidse binnenstad. Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar
‘Leermonument’. Je weet vast genoeg plekken waar je vandaag de dag iets
kunt leren. Bijvoorbeeld je eigen school, muziekschool of de vereniging waar je sport.
Maar ken je ook de plekken waar vroeger geleerd werd? Al speurend ontdek je meer
over de stad. Wist je dat Leiden als eerste stad in Nederland een universiteit had?
Dat er heel veel beroemde wetenschappers hebben gewoond? En dat er aparte
scholen voor jongens en meisjes waren?

ijd
Zoals alle jaren voert deze speurtocht langs gebouwen die passen bij het thema
en die tijdens het weekend van 12 en 13 september speciaal voor iedereen open
zouden zijn. Maar helaas… Het coronavirus heeft roet in het eten gegooid. Je kunt
de gebouwen nu alleen vanbuiten bekijken. Er zijn geen speciale (kids)activiteiten
in de stad en je kunt geen stempel halen aan het einde van de speurtocht. Maar
natuurlijk hebben we wel een digitaal stempelhokje waar je kunt ontdekken of je het
puzzelwoord goed hebt!
De speurtocht begint en eindigt bij de Hortus botanicus op het Rapenburg 73 en
duurt ongeveer anderhalf uur. Vul onderweg de antwoorden op de vragen in, en
ontdek aan het eind wat het puzzelwoord is.

KLASSENDAG
Breng met je klas een bezoek aan een monument! Wat is een monument en
waarom zijn we er zo zuinig op? Wat gebeurde er vroeger? Meer informatie
vind je op www.openmonumentendag.nl/onderwijs/klassendag
Informatie en opgave voor de Klassendagen in Leiden:
info@openmonumentendagenleiden.nl

Tip 1: Loop de speurtocht in twee keer als je de route te lang vindt. Of in een ander
weekend. Het kan elke dag, het hele jaar door!
Tip 2: Wil je toch graag monumenten van binnen zien?
Ga naar www.openmonumentendagenleiden.nl en
bekijk foto’s en filmpjes van monumenten.
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We wensen je veel plezier!
De makers van de KidsGids.

Programma jeugdactiviteiten
Op het moment dat deze KidsGids gemaakt is (juni 2020), moeten veel gebouwen
door het coronavirus gesloten blijven. Een aantal gebouwen zal de komende tijd
weer open gaan. Bij veel gebouwen moet je vooraf - online - een datum en tijd
kiezen voor je bezoek en tickets bestellen. Dit om ervoor te zorgen dat er niet
te veel bezoekers tegelijkertijd zijn. Ook zullen er speciale huisregels gelden.
Kijk daarom voor actuele informatie altijd eerst op de website van het
specifieke gebouw.
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Of bezoek het museum digitaal: https://rijksmuseumboerhaave.nl/online/jong/
En speciaal voor open monumenten-speurneuzen: op www.rijksmuseumboerhaave/OMD
kun je de Microbe Kleurplaat downloaden.
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c RIJKSMUSEUM BOERHAAVE
Lange Sint Agnietenstraat 10
Ontdek in dit museum van alles over de geschiedenis van de wereld van wetenschap
in Nederland met het Canon-speurspel. Of ga op ontdekkingstocht in de doetentoonstelling Schateiland Boerhaave. Maak kennis met de scheepsarts, vaar mee
op het schip en beland op een onbekend eiland waar je vreemde dieren en planten
vindt. Als het te mooi weer is om binnen te spelen, kun je spetteren en plonzen in
Waterland Boerhaave, de zonnige binnentuin waar je water kunt pompen en bootjes
lossen in de haven.
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B DE HORTUS BOTANICUS
www.hortusleiden.nl, Rapenburg 73
Op vertoon van je KidsGids krijg je bij de kassa een stripboekje over de Pilgrims.
Wees er snel bij want er is maar een beperkt aantal stripboekjes.
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A SPEUREN DOOR LEIDEN
Start bij Academiegebouw/Hortus botanicus, Rapenburg 73
Ga op pad door Leiden met de speurtocht vol weetjes. Vul onderweg de antwoorden
bij de vragen in, en ontdek aan het eind van de speurtocht wat het puzzelwoord is.

Start Speurtocht
Veel gebouwen die we jullie willen laten zien, moeten door het coronavirus helaas
gesloten blijven.

Rapenb urg 45 + 31
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Overal waar je dit tekentje ziet, gaat het om een openbaar toegankelijk gebouw.
Kijk op de website van het gebouw om te zien wanneer het open is en hoe je je
bezoek kunt reserveren.
Denk eraan dat je goed uitkijkt in het verkeer. Blijf op de stoep. En als je moet
oversteken, gebruik dan het zebrapad.
De speurtocht start bij de ingang (het hek) van de Hortus botanicus en het
Academiegebouw aan Rapenburg 73.
Als je met je rug naar het water staat, is het grote gebouw dat je links ziet, het
Academiegebouw. Het hoort bij de universiteit. Op de eerste verdieping is
een heel bijzonder kamertje, het ‘zweetkamertje’. Vroeger moesten de Leidse
studenten hier wachten op de uitslag van hun examen. Je kunt je wel voorstellen
hoe spannend dat was; het zweet stond in hun handen! Als de studenten geslaagd
waren, mochten ze hun naam op de muur zetten. Die traditie bestaat nog steeds.
De muren staan vol namen van Leidse afgestudeerden, bijvoorbeeld die van koning
Willem Alexander en prinses Beatrix. En wie weet, ooit die van jou.
Ga met je rug naar het hek staan en loop linksaf het Rapenburg op tot nr. 45. In
dit huis heeft prinses Beatrix gewoond toen ze in Leiden studeerde.

Wat zijn de voorletters van professor Telders?

(2)
In het huis op nr. 31 woonde Herman Boerhaave. Zijn naam herken je waarschijnlijk
van Rijksmuseum Boerhaave. Het museum is naar hem noemd omdat hij in zijn tijd
(1668-1738) een van de bekendste wetenschappers in Europa was. Hij was arts,
scheikundige, onderzoeker, maar ook botanicus (iemand die planten bestudeert). Hij
werd professor aan de universiteit en directeur van de Hortus. Studenten kwamen
zelfs uit het buitenland naar Leiden om zijn lessen te volgen.
Vergeet niet omhoog te kijken naar de statige huizen. Soms kun je op de gevel
ontdekken hoe oud een huis is, bijvoorbeeld bij het huis op nr. 29.
Sla voor het bruggetje linksaf de Groenhazengracht op. Je kunt even bij de bakkerij
op nr. 10 door het raam gluren of de bakker brood aan het bakken is.
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We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Aan
het begin van de Tweede Wereldoorlog werden veel Joodse mensen ontslagen.
Ook professoren van de universiteit. Professor Telders was hier boos over en
protesteerde hier tegen (samen met professor Cleveringa). Maar dat mocht niet,
en hij werd opgepakt en gevangengezet. Hij overleed in een concentratiekamp,
vlak voor de bevrijding.

V raa g A

Ga rechtdoor, het kleine bruggetje over. Links zie je een mooie poort. Dit was
de toegangspoort tot ‘De Doelen’, het oefenterrein van de Leidse Schutterij. Die
zorgde voor orde en veiligheid in de stad. Bovenop de poort staat een beeld van
Sint Joris en de draak.
V r aa g B
Wat staat er bovenop de poort aan beide kanten van Joris
op zijn paard?

(5)
Loop de Groenhazengracht helemaal af en ga dan via het hekje bij de speeltuin
naar de laatste brug. Steek deze over en loop verder (over het terras) op het
pad langs het water. Loop onder het gebouw door en steek de weg over via het
zebrapad naar het parkje. Loop daar door naar de voorkant (links) van de het
grote gebouw.

In dit gebouw zat vroeger de Kweekschool voor Zeevaart, de school van
de Koninklijke Marine. Je leerde hier alles wat nodig was om matroos aan boord
van een schip te worden. Boven de deur zie je wat de matrozen allemaal leerden.
Bijvoorbeeld het uitgooien van een anker. Dat deden de matrozen wanneer het schip
stil moest liggen. Het anker is zo zwaar dat het naar de zeebodem zinkt en het
schip afremt. Een groot, zwaar schip heeft een heel groot en zwaar anker nodig.
Op de gevel van het gebouw zie je ook een ander soort anker. Zwarte ijzeren staven
en een soort van kruizen. Dit zijn muurankers. Met muurankers zijn de zware balken
van het gebouw (waar binnen de vloer op ligt) vastgemaakt aan de gevel.
V r aa g C
Op dit gebouw zie je veel muurankers. Maar ook een paar
scheepsankers. Hoeveel ankers van schepen zie je?

(let ook op de schildering!)

(4) (in letters opschrijven)
Zee

Mo len de Put
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Loop verder, om het gebouw heen. Je staat nu op een pleintje met een standbeeld
van een schilder. Het plein is vernoemd naar de beroemde schilder die hier geboren
is. Hij was een ware kunstenaar met licht en donker. Wie zou het zijn? Alleen een
steen in de gevel van het veel later gebouwde hoekhuis herinnert nog aan zijn
geboorteplek.
V r aa g D
Wat is de naam van de schilder die hier geboren is?

(9)
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Loop door over het pleintje en ga linksaf richting de ophaalbrug. Ga het bruggetje
over. Links zie je een molen. Dit is Molen de Put. In 1619 stond hier de
korenmolen van Jan Jansenzoon Put. Tweehonderd jaar lang maalde die molen
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daarna gingen jongens vaak naar een ambachtsschool of mochten nog verder
leren. Meisjes moesten vaak thuisblijven en hun moeder helpen in het huishouden.
In 1888 kwam er een speciale school voor meisjes waar ze leerden om een goede
huisvrouw te worden; de huishoudschool. Meisjes leerden koken, wassen, strijken,
schoonmaken en kleding repareren. Pas in 1968 konden ook jongens naar de
huishoudschool en mochten er meisjes naar de technische scholen.

Sla aan het einde van de straat linksaf. Zie je dat er op straat met witte stenen
een figuur gemaakt is? Het is de naam van een kunstbeweging die vernoemd is
naar een tijdschrift dat door een groepje kunstenaars (onder andere Theo van
Doesburg, Rietveld en Mondriaan) in 1917 in Leiden werd opgericht.
V r aa g E
Wat staat er in het figuur met witte stenen?

graankorrels tot meel, waarmee de bakker dan weer brood bakte. De molen werd
gesloopt. Maar in 1987 werd een kopie van de molen gebouwd. Nu wordt er weer
meel gemalen.
Laat de molen achter je en loop verder langs de oude schepen over het Kort
Galgewater. Links zie je nog een mooi groot en kleurig gebouw met rood witte
luikjes, het is de Stadstimmerwerf.
Aan de overkant van het water zie je een groot gebouw met een groen koperen
torentje erop. Dat was ooit de Rooms Katholieke Vakschool voor
meisjes. Het gebouw hoort nu bij de Amerikaanse universiteit die een stukje
verderop staat.
Vroeger gingen jongens en meisjes naar aparte scholen. Soms leerden ze nog
wel samen lezen en schrijven op wat we nu de basisschool noemen, maar

(2)

(5)

Steek de Morsstraat recht over en steek dan via het zebrapad over naar de
brug. Loop over de brug en steek dan via het zebrapad de weg over richting de
Haarlemmerstraat. Ga voor de winkelstraat rechtsaf en gelijk de eerste straat weer
links. Je loopt nu op de Apothekersdijk. Aan de overkant zie je een mooi gebouw.
Vroeger was dit een schoolgebouw met een gymnastieklokaal voor ‘meer uitgebreid
lager onderwijs’ (MULO) voor meisjes. Nu is het de Webster University, een
Amerikaanse universiteit waar meisjes én jongens kunnen studeren.
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Loop door over de Apothekersdijk. Je komt langs een rood bakstenen gebouw.
Dit is het Volkshuis. Zoals de naam al zegt, was dit een school bedoeld voor
‘het gewone volk’, waarmee de arbeiders bedoeld werden. Vroeger was er veel
ongelijkheid tussen de verschillende groepen in de bevolking. De meeste mensen
gingen maar enkele jaren naar school (basisschool) en moesten daarna al gaan
werken. Maar weinig mensen kregen de kans om echt verder leren, bijvoorbeeld aan
de universiteit. Met het Volkshuis probeerden ze dat verschil wat kleiner te maken,

door ‘het gewone volk’ de mogelijkheid te bieden om ook iets bij te leren. Nu kun
je er in je vrije tijd allerlei cursussen doen.

Vol
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Rijksmuseum Boer haave
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V r aa g F
Hoeveel ramen van dit gebouw hebben tralies?

(4) (in letters opschrijven)
Vlak na het Volkshuis (bij de brug), ga links de Vrouwensteeg in. Aan het eind
steek je de winkelstraat (Haarlemmerstraat) een beetje schuin naar rechts over
(de Vrouwenkerkkoorsteeg in). Na een paar stappen zie je aan de linkerkant een
pleintje (het Vrouwenkerkhof). Kun je in de resten (een muur en stompjes pilaren)
herkennen dat hier ooit een kerk stond? Dit was de Onze Lieve Vrouwenkerk,
gebouwd rond het jaar 1300.
Als je het pleintje schuin oversteekt (naar links) kom je bij Rijksmuseum
Boerhaave (aan de Lange Sint Agnietenstraat). Een van de oprichters van het
museum, Claude August Crommelin, zag dat er bij de universiteit op zolder heel
veel wetenschappelijke instrumenten werden bewaard. Telkens wanneer er een
nieuw (verbeterd) instrument werd uitgevonden, ging de verouderde versie naar
de zolder. Crommelin begreep hoe belangrijk deze instrumenten waren voor de
ontwikkeling van de wetenschap en besloot ze te verzamelen. Die verzameling
vormde het begin van museum dat vernoemd werd naar de Herman Boerhaave.
Boven de ingang van het museum, zie je boven het wapen met de Leidse sleutels,
een grote kroon. Weet je dat het Latijn voor het woord ‘kroon’, corona is? Komt
die naam je bekend voor? In het museum kun je de tentoonstelling Besmet!
bezoeken, over uitbraken van besmettelijke ziekten zoals corona, en hoe dat het
leven op zijn kop kan zetten. En wat wij kunnen leren van hoe mensen vroeger
omgingen met epidemieën zoals pest en pokken.

Loop rechtdoor en sla aan het eind van de straat rechtsaf, de Lange Mare op. Aan
de rechterkant zie je een grote kerk.
Loop rechtdoor over de Stille Mare, de lange Catharinabrug over en dan linksaf
naar de Waag. Hier werd vroeger alles wat van de schepen kwam gewogen. De
handelaren moesten over hun goederen accijns (een soort belasting) betalen aan de
stad Leiden. Op het platform aan het water voor de Waag stonden houten kranen
waarmee alles van het schip op de kade werd gehesen.
Als je vanaf de Waag schuin naar rechts, naar de hoekhuizen aan de overkant kijkt,
zie je dat er een tekst geschreven staat.
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Loop terug, aan de andere kant langs de ruïne van de Onze Lieve Vrouwenkerk
en ga rechtdoor de straat in. Aan de rechterkant zie je in een gevel weer een
wapentje met Leidse sleutels en een kroon. Eronder staat ‘Stadts Brant-

Spueyten’. Dit was een brandspuitenhuisje. In dit huisje stonden vroeger emmers,
en later ook handpompen om het water uit de gracht te pompen. Als er brand was,
kwamen de brandweermannen hier hun spullen ophalen. Iedere wijk had een eigen
spuitenhuisje en eigen brandweermannen.

V r aa g G
Weet jij welke ramp hier is gebeurd en wat de oorzaak van de
verwoesting was?

(5)
Loop vanaf de Waag (aan je rechterkant), rechtdoor de Aalmarkt op. En ga linksaf
de hoge stenen brug (Visbrug) op en volg de Hoogstraat tot over het water. Ga
vóór de volgende brug rechtsaf de Oude Rijn op en loop verder langs het water.
Aan de rechterkant op nr. 33 staat een groot pand. Op de voorgevel van het
gebouw kun je lezen welk bedrijf dit vroeger was. Maar voordat deze boekhandel,
drukkerij en uitgeverij (een van de oudste van Nederland!) hier zat, was dit een
deel van het weeshuis. Kijk maar eens naar de poort met de grote rood witte
deur aan linkerkant. Boven de poort zie je Kootje en Kaatje, twee weeskinderen.
Kootje en Kaatje kom je ook tegen op de poort aan de Hooglandse Kerkgracht.
Daar was de ingang naar het weeshuis voor de jongens. En hier, bij de poort waar
later de boekhandel/uitgeverij zat, was de toegang tot het deel van de meisjes.

De kinderen werden opgevoed door ‘binnenvaders’ en ‘binnenmoeders’ die erg streng
konden zijn. In het weeshuis was ook een bakkerij, schoenmakerij en een wasserij
waar de kinderen werkten. Het leek wel een mini-dorpje. Een belangrijk baantje in
het weeshuis was die van ‘stukkensnijder’. Als je dit baantje had ging jij over het in
stukken snijden en beleggen van het brood.
V r aa g I
Hoe heten de twee weeskinderen die zijn afgebeeld op de poort?

(6) en

Tegenover het Weeshuis zie je (op nr. 26) de Evangelisch–Luthersekerk.
Zoals je ziet staat deze kerk een stuk van de straat af. Vroeger stonden er huizen
voor deze kerk, zodat de kerk niet te veel opviel. Maar die huizen zijn in de 19de
eeuw gesloopt.

V r aa g H
Hoe heet de boekhandel en drukkerij die hier zat?

(7)
Loop door tot het einde van de straat en ga rechtsaf de Hooglandse Kerkgracht
op. Aan de rechterkant op nr. 17 vind je de ingang van het Heilige Geest
armen- en weeshuis. In het weeshuis woonden kinderen die geen ouders
meer hadden, of ouders die niet meer voor hen konden zorgen. Overdag kregen
ze in het weeshuis les in lezen, schrijven en rekenen. Wanneer de kinderen twaalf
werden, gingen de jongens buiten het weeshuis een vak leren. Ze werden dan
bijvoorbeeld timmerman. De meisjes kregen in het weeshuis les om bijvoorbeeld
naaister te worden.

(6)
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Zie je wat een mooie koppen er in de gevel van het laatste pand aan de linkerkant zitten?
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V r aa g K
Hoeveel van die koppen tel je?

(4) (in letters opschrijven)
Loop rechtdoor over de brug. En nog verder rechtdoor (Gangetje) en steek voorzichtig
de Breestraat over naar de Steenschuur.
Blijf op de Steenschuur lopen tot aan het grote gebouw op nr. 25 waar ‘Kamerlingh
Onnes’ op staat. Vroeger was hier het laboratorium waar professor Kamerlingh Onnes
werkte. Tegenwoordig is dit de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Volg de Hooglandse Kerkgracht tot het einde, langs een waterpomp en de zijkant
van een andere grote kerk (Hooglandse kerk) tot aan de Nieuwstraat. Sla daar
linksaf. Op de hoek van het eerste steegje aan je rechterkant (Beschuitsteeg)
zie je op nr. 8 het Leiden American Pilgrim Museum. Het is een van
de oudste woonhuizen in de stad. Niet alleen van buiten ziet dit huis er oud uit.
Kijk maar eens door de ramen naar binnen. In dit huis kan je zien hoe de Pilgrims
in Leiden hebben gewoond. De Pilgrims waren vanwege hun geloof gevlucht uit
Engeland. Ze hebben zo’n twaalf jaar in Leiden gewoond en trokken toen met de
boot verder naar de Nieuwe Wereld, Amerika. Op verschillende plekken in Leiden
vind je herinneringen aan het verblijf van de Pilgrims.

Deze plek werd ook wel het koudste plekje op aarde genoemd. Dat klinkt een beetje
raar, maar in dit gebouw maakte Kamerlingh Onnes helium vloeibaar. Helium ken je
misschien van heliumgas dat vaak in ballonnen zit. Door dat gas stijgt de ballon en
gaat hij zweven. Hij ontdekte hier hoe je heliumgas vloeibaar kon maken. Vloeibaar
helium heeft een temperatuur van min 269 graden Celsius. Dat is echt heel koud!
Vandaar dat het hier na zijn uitvinding het koudste plekje op aarde werd genoemd.

V r aa g J

Wat moet je volgens hem doen om iets te weten te komen?

Welk figuurtje zie je op de deur van het museum?

(4)

Kijk eens bij het standbeeld (kop) van professor Kamerlingh Onnes.

(5)
Loop nog een klein stukje verder en sla dan rechtsaf de Nieuwsteeg in. Loop die uit tot
je linksaf kunt naar de Pieterskerk (Kloksteeg). De vloer van de Pieterskerk bestaat
uit grafstenen. Omdat er ook veel grafstenen van professoren zijn, wordt het ook wel
het Mausoleum Academicum genoemd.
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Volg de Nieuwstraat langs de Hooglandse kerk tot de Hartesteeg. Ga daar
rechtsaf.

V r aa g L

Op het plein voor de Pieterskerk vind je tegenover de grote ingang van de kerk,
de Old School. In de Tweede Wereldoorlog openden de bezetters hier een
school voor Joodse kinderen. Alle Joodse kinderen uit de stad werden van hun
eigen school gehaald en hier bij elkaar in de klas gezet. Nu zijn er in de school
werkruimtes voor kunstenaars (ateliers).
Loop vanaf het plein terug naar de Kloksteeg. Ga rechtsaf tot het eind. Steek
het water over bij de brug (Nonnenbrug) en loop rechtsaf terug naar het
Academiegebouw (Rapenburg 73). Dit gebouw is al meer dan vijfhonderd
jaar oud. Het was eerst een deel van een klooster, maar in 1574 werd hier de
eerste universiteit van Nederland gesticht. Er wordt hier nog steeds college
(les) gegeven, maar het wordt vooral gebruikt voor feestelijke en deftige
gebeurtenissen, zoals afstuderen en promoties.
Lees even goed het bordje links met informatie over de Hortus.
Ga dan bij het Academiegebouw het hek door, en onder de poort door
naar de Hortus. Direct waar je binnenkomt, zie je een plantentuin met allemaal
vakjes en hekjes. Deze tuin heet de Clusiustuin en werd aangelegd door professor
Clusius. Hij was de eerste directeur van de Hortus. Hij had toen hij in het
buitenland woonde al zaadjes van 251 verschillende planten naar Leiden gestuurd,
zodat die in de tuin geplant konden worden.
Studenten die dokter wilden worden kregen hier les in de leer van planten. Het is
belangrijk dat je weet welke planten geneeskrachtig zijn en welke juist giftig.
V r aa g M
Wat kweekte Carolus Clusius hier?

(6)
Je bent nu aan het einde van de speurtocht. Als je het leuk vindt kun je bij de
kassa van de Hortus een stripboekje over de Pilgrims ophalen.
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oplossing Speurtocht
Verzamel hieronder de juiste letters uit de antwoorden die je tijdens je speurtocht
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 én je hebt de letters op de juiste plaats ingevuld,
dan lees je wat het puzzelwoord is. De oplossing kun je terugvinden op onze
website: www.omdLeiden-digitaal.nl
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