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Ha allemaal ! 
Of, zoals de stadsomroeper vroeger zou roepen: 

Boeren, Burgers & Buitenlui! 

Met een bel in de hand liet de stadsomroeper de mensen in de stad honderden 
jaren geleden weten dat er nieuws was. Iedereen kwam bijeen op een plein of een 
centrale plek in de stad, zodra ze de stadsomroeper hoorden bellen. Hij las dan 
voor wat de mensen moesten weten, vertelde belangrijke mededelingen van het 
stadsbestuur en nieuws uit het land. Soms maakte hij ook reclame en vertelde 
over de aanbiedingen van winkels. 

Kun je je dat voorstellen? Nu heb je internet, tv, krant en radio om het allerlaat-
ste nieuws te zien, lezen en horen.  

Boeren, Burgers & Buitenlui is dit jaar het thema van de Open Monumenten-
dagen. In een stad kwamen veel soorten mensen bij elkaar. 

In deze KidsGids lees je meer over de bewoners van de stad, de burgers, en van 
de mensen die juist buiten de stad woonden, de boeren en buitenlui. 
Op de bladzijde hiernaast lees je meer over de BURGERS, BOEREN & BUITENLUI. 
De speurtocht die je in de KidsGids vindt, leidt je langs plekken waar je soms goed 
kunt zien hoe het leven er vroeger aan toe ging. 

De speurtocht kun je trouwens het hele jaar door lopen. Als je dit plaat je z iet, 
gaat het alléén over activiteiten tijdens de Open Monumentendagen. 

Je kunt de speurtocht ook langer maken door op interessante plekken een 
kijkje te nemen. 

We wensen je veel plezier tijdens de Open Monumentendagen en zien je graag 
verkleed als Boer, Burger of Buitenmens terug op de Burcht! 
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Boeren

Burgers

Buitenlui

De boeren woonden buiten de stadspoorten, op het 
platteland. Zij kwamen vaak naar de stad om hun spullen 
te verkopen: denk aan het vlees van de dieren ze op het 
land hadden (kippen, varkens, koeien), kaas, groenten en 
granen. Dankzij de boeren konden de burgers eten. Er 
werd wel gezegd dat de boeren de burgers voedden. 

De burgers woonden in de stad, zij werden beschermd 
binnen de stadsmuren, maar moesten zich wel aan veel 
regels houden. Want veel mensen die bij elkaar wonen, 
dat vraagt om strakke regels. De baas van de burgers 
was, jawel, de naam zegt het al: de burgemeester!

De buitenlui waren letterlijk de mensen van buiten de 
stad, maar níet de boeren. Rondreizende kermismensen, 
bijvoorbeeld, maar ook handelaren die van stad tot stad 
trokken. Zij zorgden ervoor dat de burgers in een stad 
soms hoorden over heel andere landen, over heel andere 
gebruiken. Boeren en buitenlui hadden minder regels 
maar daardoor ook minder bescherming. 

Wie was jij het liefst geweest, honderden jaren 
geleden? Een boer, burger of buitenmens? 

P



programma O jeugdactiviteiten

Speuren door Leiden
Za/Z0 Start bij Het Gravensteen 

Neem je KidsGids mee en ga op pad door Leiden met de speurtocht vol weetjes. Je 

kunt de speurtocht ook later in het jaar nog eens lopen. Let op! Overal waar je dit 

belletje in dit boekje ziet, kun je alleen tijdens de Open Monumentendagen 

naar binnen. Nog een KidsGids nodig? Die kun je gratis ophalen bij het Stadhuis 

(pand 1) of de Burcht (pand 2).

Spellen op de Burcht
Za/Z0 13.00 – 17.00 uur op de Burcht, Burgsteeg
Er is van alles te doen: windmolentjes bouwen met Technika10, schminken, Oud 
Hollandse spellen en op zondagmiddag ga je bij Jeugdcircus Miloco zelf aan de slag.   

SCOUT ING SINT JOZEF
Za/Z0
De leden van Scoutinggroep Sint Jozef zijn echte buitenlui: doe mee aan diverse 
activiteiten. 

HET GEHEIM VAN DE SMID
Z0 12.00 – 17.00 uur, Oude Varkenmarkt 4
Op marktdagen liepen de boeren vaak even binnen bij de smederij met een kapot 
stuk gereedschap, maar ook om de ijzeren hoepels om de houten karrenwielen te 
laten maken. Je mag zelf iets smeden, maar voorzichtig: het vuur is heet. 
Deelname op eigen risico, alleen onder begeleiding van een volwassene per kind.

KLUCHTEN door de Leydse Kluchtencompanye op het plein voor het Gravensteen
ZA/Z0 elk heel uur van 12 tot 16 uur (duur ca 20 minuten).
Een klucht is een grappig toneelstuk van vroeger. In 'Tik van de molen' maakt de 
alchemist, een soort nep-tovenaar, de molenaar wijs dat hij de zwarte magie goed 
beheerst. Niet alleen de molenaar, maar ook zijn 'gastvrije' vrouw wordt een lesje 

* Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene
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geleerd. 'Nu noch/Minnestrijd' gaat over een bazige vrouw en haar sullige echt-
genoot, die steeds door haar wordt geslagen. Gelukkig bedenkt de buurman een 
‘goede’ list… 

Klassendag diverse monumenten
woensdag 9 & vrij dag 11 september
Breng met je klas een bezoek aan een monument en ga op onderzoek uit. Wat is 
een monument en waarom zijn we er zo zuinig op? Welke verhalen over vroeger kom 
je tegen? Meer informatie over de Klassendag vind je op www.openmonumentendag.
nl/onderwijs/klassendag. 
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Informatie en opgave voor de Klassendag 2018 in Leiden: info@openmonumentendagenleiden.nl 



De speurtocht begint dit jaar bij het Gravensteen. Waar dat is, kun je op 
het kaartje op bladzijde 5 zien 

Nu je op het Gerecht staat, kun je het Gravensteen goed bekijken. Dit was al 
achthonderd jaar geleden een gevangenis. Eerst was het een privé gevangenis 
van de graven van Holland, daarna van de stad Leiden. Al jaren zijn er geen 
gevangenen meer: het is nu een gebouw van de Universiteit van Leiden. 

Kijk vooral naar boven. 

Welk dier heeft de dame rechts in haar hand? 

Loop, met je rug naar het Gravensteen, naar links, de Houtstraat in. 

Kijk goed rond, ergens zie je het tempeltje hangen dat je hiernaast in het plaatje ziet.

Bij welk museum hoort het? 

bij het Rijksmuseum voor 

Ga nu voor de brug naar links, het Rapenburg op. Dit was in de Gouden Eeuw, 
vierhonderd jaar geleden, de sjiekste gracht van Leiden. Dat kun je nog steeds zien. 

Op Rapenburg 40 zie je twee (wapen)schildjes boven de deur hangen. 
Welke dieren zie je in het wapen rechts? 

vraag  A

vraag  B

(5 letter s)

Start Speurtocht

vraag  C

(8)

(6)
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Loop door op het Rapenburg en ga bij café Barrera over de brug en dan naar links. 
Nu vervolg je aan de overkant van het Rapenburg de route. Bij de ‘driesprong’ hou je 
links aan, om op het Rapenburg te blijven. 

Op Rapenburg 97 zie je een 'Gaper', een beeld van een hoofd dat 
vroeger als uithangbord boven drogisterijen en apotheken hing. 

HIER ZIT NU GEEN APOTHEEK OF DROGIST in MAAR HET IS EEN 

Ga nu meteen – vóór de brug - naar rechts, de Vliet op. Op Vliet 11 zie je een huis 
met heel veel bellen, wel 36! Hier wonen studenten. Bij één van de bellen staat ‘Fusie’.
 

vraag  D

(10)
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Weet j ij wat een fusie in een studentenhuis is? 
De studenten hebben de oplossing voor je verstopt aan hun huis, dus goed speuren! 

Ga verderop links het bruggetje over en vervolg daarna naar rechts je weg op de 
Vliet. Aan het einde van de Vliet loop je naar links het Consciëntieplein op, die daarna 
doorgaat in de Ruime Consciëntiestraat. 

Zoek naar de muurschildering aan je linkerhand. 

Kij k goed. Wat stelt deze muurschildering voor? 

De Vier

Aan het eind van de straat ga je naar rechts, de Doezastraat in.
Loop de brug op en steek de Witte Singel voorzichtig over via het zebrapad en ga 
naar rechts. Waar je nu loopt, was vroeger nog helemaal geen stad. Wist je dat pas 
in 1881 in deze wijk huizen werden gebouwd? Daarvoor was het allemaal grasland en 
hoorde het bij het dorp Zoeterwoude!  

Neem nu de eerste straat links, de Schelpenkade.
Sta even stil bij het allereerste huis, het witte huis. Vroeger was dat een ‘Speelhuis in 
de natuur’. Nu zouden ze zo’n huis een buitenhuis noemen. Maar inmiddels is het een 
‘gewoon’ woonhuis in Leiden.

Loop verder op de Schelpenkade. 

Hoe heet de enige echte stadsboerderij van Leiden, op nummer 4?  

vraag  E

(9)(8)

vraag  F

(12)

vraag  G

(8)
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Als je bij het hek gaat staan, kun je de paarden ruiken die er nog steeds wonen. Aan 
de andere kant van de boerderij zie je misschien nog een paar echte boerderijdieren! 

Nu loop je weer terug, op de Schelpenkade naar de Witte Singel, en ga je naar links. 
Midden op de brug ligt een tegel. Goed zoeken!

Welke Leidse ‘vereeniging’ heeft zij n eigen stoeptegel hier? 
Eén tip: denk aan de grote kermis! 

Loop nu verder op de Witte Singel en steek rechts bij het zebrapad de Singel over. 
Wist je dat hier vroeger nog geen brug was maar dat je met een pont de singel 
moest oversteken? 

vraag  H

(1) (7)

(11)
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Nu ben je in de Kaiserstraat. Ga bij de kleine steeg, de Zegersteeg, naar links. Aan je 
linkerhand vind je het Sint Annahof. Je mag, als je stil bent, een kijkje nemen. Doe de 
poort meteen achter je dicht, omdat er anders een hondje naar buiten loopt. 

Wanneer werd dit hofje gesticht? 

Loop nu verder de Zegersteeg in en sla aan het einde rechtsaf. Aan de overkant van 
het kleine grachtje zie je de Hortus Botanicus liggen. 

Loop helemaal rechtdoor, en ga met de 
bocht mee naar rechts. Aan het einde van 
dit straatje ben je weer bij het Rapenburg 
terechtgekomen. 

Ga naar links. Aan je linkerhand zie je het 
Academiegebouw. 

vraag  I

(4)

Het Academiegebouw is het oudste gebouw 
van de Universiteit Leiden. Er worden nog 
steeds colleges gegeven, net als 500 jaar  
geleden! In al die jaren zijn er altijd veel 
studenten van buiten Leiden, en zelfs buiten 
Nederland, naar de universiteit gekomen om te 
studeren. Toch noemden ze die geen ‘buitenlui’, 
maar behoorden ze tot de ‘burgers’. 
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In het Academiegebouw vinden nu vooral officiële gebeurtenissen plaats, zoals 
afstuderen.

Lees het informatiebord bij het Academiegebouw goed door. Welke 
bloem bloeide voor het allereerst in West Europa in de Leidse Hortus 
Botanicus? 

Loop met je rug naar het Academiegebouw naar links, het Rapenburg op. De eerst-
volgende steeg is de Doelensteeg, die sla je in. Pas op voor de vele fietsers!

Ga rechts op de Doelengracht. 
Op nummer 7a zie je de poort naar een hofje, het hofje van Eva van Hoogeveen. 

Hoe werd vroeger het woord ‘hofje’ geschreven? 

‘t 

(4)

vraag  J

Je bent nu op het terrein van ‘De Doelen’. Vroeger had elke stad schietverenigin-
gen, ook wel ‘schutterijen’ genoemd. De leden van de schutterij werden ingezet als 
stadswachten. Ze verdedigden de stad wanneer er gevaar dreigde. In tijden van 
vrede was een schutterij ook een soort gezelligheidsclub, waar ze na het oefenen 
samen dronken in hun ‘clubgebouw’ de Doelen, genoemd naar de lange banen met 
schietschijven waar ze konden oefenen. 

Veel rijke burgers van de stad waren lid van zo’n schutterij. In bijna elk oud cen-
trum van een stad vind je een straat of een wijkje dat ‘Doelen’ in de naam heeft. 
Leiden dus ook.

In Leiden had je al in de zeventiende eeuw de Sint-Jorisdoelen, dat was de oefen-
plaats van de Leidse Schutterij. 

(6)

vraag  K
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Aan het einde van de Doelengracht ga je naar links, de Groenhazengracht op. 

Hier zie je de Doelenpoort uit 1645, die nog duidelijk verwijst naar de Sint-Jorisdoelen. 
Je ziet er véél wapens, kanonnen en oorlogsattributen, maar bovenaan zie je ook 
Joris en de Draak. Daar is de Leidse schietvereniging naar vernoemd. 

Links zie je op de poort een kruisboog, wat staat er rechts afgebeeld? 

                 en  boog

Ga nu verder de Groenhazengracht op. De Doelenpoort heb je aan je linkerhand. Je 
loopt nu langs het Arsenaal. Ook ‘arsenaal’ verwijst naar de schutterij: dat was de op-
slagplaats van de wapens. In het Arsenaal waar je langs loopt, heeft honderden jaren 
een grote kazerne voor soldaten gezeten. Nu is het een gebouw van de universiteit. 
Loop langs het Arsenaal en langs het speeltuintje naar het water. 

Aan de waterkant zie je twee oude kanonnen staan. Geen paniek, ze doen het niet 
meer hoor!

Kij k bovenop de kanonnen. Welke letter zie je naast het kroontje?

Nu wordt het spannend! Kij k ín de loop van de kanonnen. Schrij f de 
letter op die je hier ziet: 

Tijd om verder te speuren. Draai je om en loop nu over het bruggetje naar links naar 
de Groenhazengracht (aan de overkant van het Arsenaal).

(4) 

vraag  L

vraag  M

(1)

vraag  N

(1)
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Op Groenhazengracht 13 (aan je linkerhand) zie je in plaats van een bel 
iets anders waarmee bezoekers vroeger konden laten weten dat ze voor 
de deur stonden. Een klopper heette dat, deze heeft de vorm van een 

Loop vervolgens naar links, de Oude Varkenmarkt op. De naam zegt het al: dit was 
vroeger de plek waar boeren naar toe kwamen om hun varkens te verkopen en 
nieuwe te kopen. 

Tussen Oude Varkenmarkt 11 en 15 zat vroeger een bedrij f. Van ene 
meneer J. J. de Groot. Wat had hij precies? 

 

Op de Oude Varkenmarkt werkt nog een échte smid. Tijdens de Open Monu-
mentendagen kun je er iets smeden. Let op: alleen op zondag tussen 12 en 17 
uur en alleen onder begeleiding van een volwassene!

De smid werkte samen met de wagenmaker. De koets had namelijk houten wielen 
met ijzeren banden eromheen. 

(4) 

vraag  O

vraag  P

(12)

(7)  &
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Ga nu terug, over het bruggetje naar links, de Groenhazengracht op. Op nummer 2 
zie je een grote poort. Dit is zo’n poort waar vroeger de koetsen van de rijke 
burgers die op het sjieke Rapenburg woonden naar binnen gingen. Eigenlijk is het 
dus de achteringang.

 
Aan de overkant zie je de Huishoudschool. Vroeger leerden meisjes hier alles 
over het huishouden. Nu zijn er appartementen in gebouwd, binnenkort gaan 

hier mensen wonen. Je kunt tijdens de Open Monumentendagen een kijkje nemen.  
Tip: kijk even bij de wc’s! Daar vind je in de muur beschilderde tegels met daarop 
meisjes die 'nuttig huishoudelijk werk' leren, zoals naaien, koken en schoonmaken. 

Op het Rapenburg, op de hoek met de Groenhazengracht, zit Bibliotheca Thysiana. Dit 
huis is gebouwd voor de student Johannes Thys, de zoon van een rijke VOC-handelaar. 
Van zijn geleerde naam maakte hij `Thysius'. Zijn bijzondere bibliotheek liet hij na zijn 
veel te vroege dood na aan de universiteit. Nog steeds vind je hier die bibliotheek, met 
boeken die wel 300 jaar oud zijn.  

Op het huis staat een jaartal in Romeinse letters, schrij f dat hier op: 

Kun jij omrekenen uit welk jaar dit huis is? 
Schrijf het jaartal in gewone cijfers nu hier 
op de gevel: 

Loop nu naar links, op Rapenburg 21 woonde een heel bekende Franse filosoof. Een 
filosoof is iemand die een studie maakt van wijsheid en kennis. 

schrij f hier zij n naam op:     D 

vraag  Q

(5)

vraag  R

(9)Kidsgids / 14



Op Rapenburg 19 woonde de arts Philipp Franz von Siebold, die honderden schatten 
verzamelde uit een bepaald land, waar hij tussen 1823 en 1830 verbleef. Hij nam 
prenten, fossielen, munten, geprepareerde dieren, oude landkaarten, kleding en nog 
veel meer mee. Deze ‘schatten’ zijn hier te zien in het Sieboldhuis, maar sommige kun 
je ook in Naturalis of het Museum voor Volkenkunde bewonderen. 

Uit welk land nam Von Siebold deze schatten mee? 

Loop verder het Rapenburg af, steek over langs het monument en ga rechts het 
Rapenburg (de overkant) weer op. 

Bij Rapenburg 6 en 8-10 zie je boven de deur mooie ‘bovenlichten’: een soort ramen 
die versierd werden. Deze ramen zorgden in de tijd dat er nog geen elektriciteit was, 
dat de gang toch daglicht binnenkreeg. Vandaar de naam ‘bovenlicht’.

Wat hangt er recht boven de deur bij Rapenburg 8-10? 

Franse filosoof

Philipp Franz von Siebold

vraag  S

(5)

vraag  T

(5)
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Ga even bij het bankje tegenover gebouw Rehoboth zitten en kijk naar de overkant 
van de gracht. Naast het gebouw met daarop de Romeinse cijfers MDCCXXVII zie je 
twee huizen die als tweeling zijn gebouwd: bijna helemaal identiek. 

In welk jaar zij n deze twee huizen gebouwd? 

Ga nu links de Langebrug op, en loop meteen rechts de Papengracht op. 
Op nummer 13 vind je Hôpital Wallon, ruim honderd jaar geleden was dit het Waalse 
Ziekenhuis. Nu is het een huis waar studenten wonen. 

Aan welke twee rode dieren kun je zien dat het een ziekenhuis was? 

Aan je linkerhand zie je het Brouchovenhofje. Je mag een kijkje nemen in het hofje, 
met huisjes die Anna en haar broer Jacob van Brouchoven bijna 400 jaar geleden 

vraag  U

(4)

vraag  V

(7)
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voor bejaarde mensen lieten bouwen om gratis in te wonen. Hou wel rekening met de 
bewoners: wees een beetje stil. 

Wat staat er midden in de tuin? 

Ga nu met je rug naar het hofje naar rechts, en dan weer rechts: de Langebrug op. 

Ga iets verderop rechts de Pieterskerkgracht 
op. Op nummer 8A zat vroeger een slager. 

Wat was zij n achternaam? 

P.J.W. van der

Ga nu naar links, het piepkleine 
Berkendaalstraatje in. 

Loop aan het einde naar rechts, de Langebrug op. Ga daarna naar links, de Diefsteeg 
in. De naam van deze steeg heeft te maken met het Gerecht (waar de speurtocht 
begon) en de Blauwe Steen die midden middenin het wegdek van de Breestraat ligt: 
dieven en andere boeven werden vanuit het Gerecht naar de Blauwe Steen gebracht 
om hun vonnis (hun straf) te horen. Pas op! Blijf op de stoep.

Tegenover Breestraat 91 zie je het gebouw met ‘In den Vergulden Turk’. Kijk goed naar 
de met goud versierde beelden. 

Welk beest zie je met gouden horens? 

vraag  W

(9)

Aan je linkerhand zie je discotheek Next. 
Voordat het deze discotheek was, heette 
de disco ‘Nexxus’. Onze wereldberoemde 
DJ Armin van Buuren heeft hier zijn 
eerste baantje als DJ gehad. Wist je dat 
de DJ die hier werkte, ook altijd de wc’s 
moest schoonmaken? Ook Armin moest 
dat toen doen! 

vraag  X

(4)

vraag  Y

(3) Kidsgids / 17
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Einde Speurtocht
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Loop nu verder naar rechts, aan de overkant zie je het Stadhuis. Kijk goed naar de trap. 

Hoeveel leeuwen houden het Leidse wapen vast? Schrij f j e antwoord 
in letters uit. 

Bij het Stadhuis zie je rechts van de trap nog een aantal ringen aan de muur, bedoeld 
om paarden aan vast te zetten. Hier konden buitenlui en boeren dus even hun paard 
stallen als ze van buitenaf een bezoek aan Leiden brachten! 

Steek nu voorzichtig bij het zebrapad de Breestraat over, loop rechtdoor, de Koornbrug 
over en vervolgens de Burgsteeg in. Bij de poort met de leeuw ga je naar links. Je bent 
nu bij de Burcht. Loop de trap naar de Burcht op. 

Wist je dat de woorden ‘burcht’ en ‘burger’ met elkaar te maken hebben? Je hoort 
het ook wel een beetje aan de klank. Vroeger betekende ‘burcht’ niet alleen ‘verster-
king’, maar ook ‘stad’. En de burgers woonden in de stad, zoals je door deze speurtocht 
geleerd hebt! 

Je bent aan het einde van de speurtocht, maar… nog niet helemaal klaar.
Verzamel de letters van de antwoorden hiernaast. Staat er bijvoorbeeld Q1, dan vul je 
hier de éérste letter van het antwoord van vraag Q in. 

vraag  Z

(4)



oplossing Speurtocht

A1     D10     X2     E3     C3      Y2     Q1     G4     K2     T1     M1     B7    Z4
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Laat je boekje met de oplossing zien bij het Infopunt op de Burcht en ontvang 
een kleine verrassing. 

Tot volgend jaar!

de burcht
de koornbrug
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