17.00 uur: Mijn werkdag zit er op. Ik ga naar huis.
Ik ben benieuwd of de mensen over 100 jaar nog weten
hoe het leven op een stadhuis er nu uitziet. Ik moet er
toch niet aan denken dat het stadhuis dan helemaal
verdwenen is…

Het stadhuis is een monument

Monumentenkijker
Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten.
Ze zijn altijd bijzonder én oud (minstens 50 jaar).
Ze zijn bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de
geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch
verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel
door de overheid beschermd. Dat betekent dat dit gebouw niet
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden.

?

?

Kun je ontdekken hoe oud het stadhuis is waar je nu bent?

?

?

Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.

>Stadhuis
Dag boeren, burgers
en buitenlui, kennen
jullie mij nog? Ik
ben burgemeester
Lambertus
Lintenknipper.
Jullie zijn nu in
een stadhuis.

Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.
Ik ben het er wel / niet mee eens dat dit stadhuis een monument is
omdat…

 aak een foto van het deel van het stadhuis dat je het
M
meest bijzonder vindt. Dat mag zowel binnen als buiten het
stadhuis zijn.

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit stadhuis.
1

2
3

4
Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag,
elk jaar in het tweede weekend van
september, kun je nog meer bijzondere
monumenten bezoeken! Je leest er alles
over op www.openmonumentendag.nl.

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Stadhuis

?

In dit prachtige gebouw
werden belangrijke zaken
in de stad geregeld. Kijk
goed rond. En lees mijn
dagboekfragmenten van
vroeger. Probeer je voor
te stellen hoe het hier
toen was.

12.00 uur: Nou burgemeester Kuipers was onder de
indruk! Hij vond vooral het balkon heel mooi. Daar houd
ik regelmatig een toespraak voor alle burgers van deze
stad. Tja, op het balkon voel ik me ook altijd wel erg
belangrijk. Ik heb nu overleg met de bankier. Als stad
moeten we zorgen dat we genoeg geld hebben. Maar
eerst nog een sigaartje…

10.00 uur: Ik heb alle post doorgenomen. Nu heb ik een
overleg met de nieuwe burgemeester van onze buurstad.
Ik laat hem meteen ons prachtige stadhuis zien. Hij zal
vast onder de indruk zijn. Maar eerst nog snel een
sigaartje.

?

?

Bekijk de buitenkant van het stadhuis. Vroeger was het stadhuis
samen met de kerk het belangrijkste gebouw van de stad. Kun je
dat aan de buitenkant zien? Waaraan?
Bekijk de muren, de ramen, de deuren, de versieringen, het
wapen van de stad.

?

?

Kijk of het stadhuis dat jij bezoekt ook een balkon heeft. Kun je
op het balkon staan? Hoe voelt dat? Wat zie je vanaf het balkon?

?

?

En jij? Hoe vind jij de sfeer in het stadhuis? Zet een kruisje.
deftig
saai
spannend
vrolijk
anders, namelijk…
 robeer ook een foto te maken die de sfeer van het stadhuis
P
laat zien.

?

?

Loop door het stadhuis. Een stadhuis heeft verschillende ruimtes
met verschillende functies. Bijvoorbeeld de burgemeersterskamer,
een vergaderzaal, een schatkamer en een rechtspraakkamer.
Welke verschillende kamers zie je? Schrijf bij elke kamer de
functie op.

Maak een paar foto’s van opvallende details.

?

?

Loop het stadhuis in. Je komt in de hal. Kijk goed om je heen. Wat
valt je als eerste op?

15.00 uur: Net was de feestelijke opening van de bank
op het stadhuisplein. Ik heb een toespraak gehouden.
Daarna opende ik de bank officieel door het lint door te
knippen. Het was gezellig maar ik moest snel terug om
het bruidspaar van vandaag te feliciteren. Dat blijft iets
bijzonders, toch? Zo’n jong stel vol plannen aan het begin
van hun leven. Maar ik moet weer door. Eerst een
sigaartje en dan eens horen of de politiecommissaris nog
nieuws heeft…

Maak een foto van wat je het eerste opvalt.

?

?

Wat hangt er aan de muren in het stadhuis? Kun je dat
beschrijven?

?

?

Wat lijkt je leuk aan het leven van een burgemeester? Wat lijkt je
niet leuk?
Leuk:
Niet leuk:

