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Hallo allemaal, ik ben Jan de Monumentenman en ik neem 

jullie vandaag mee op speurtocht door onze mooie stad 

Leiden. Op de kaart zie je de route die we volgen. Omdat de 

Open Monumentendagen in Leiden dit jaar 25 jaar bestaan is 

het thema ‘ feest.’ We wandelen langs feestelijke gebouwen of 

gebouwen waar feesten worden of werden gehouden. Maar 

ook komen we op plekken waar het helemaal geen feest was 

vroeger... 

Kom maar mee! 

Veel plezier en groeten van

Jan de Monumentenman
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deze kidsgids is van:

Zaterdag 8 september en 

Zondag 9 september 2012

13.00 – 17.00 uur
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De speurtocht begint voor de ingang van de Burcht. Achter de vragen staat steeds uit hoeveel letters of cijfers het antwoord moet bestaan. De antwoorden op de vragen kun je schrijven op pagina...

De Burcht is het oudste monument van Leiden. Hij stond er al toen de stad nog niet eens bestond. In de eerste helft van de 12e eeuw werden de eerste stenen muren neergezet.

De man die het vroeger voor het zeggen had in en rond de Burcht was de Burggraaf. De eerste burggraaf die we kennen heette Alewijn. De wapen-schilden op het toegangshek naar de Burcht zijn van allerlei volgende burggraven. In 1651 hield de laatste burggraaf ermee op. Het volk had ruzie met hem gekregen omdat ze vonden dat ze teveel belasting aan hem moesten betalen. Ook waren ze kwaad omdat de burggraaf mocht bepa-len wie er in het stadsbestuur zat. 

Start speurtocht
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Klim nu de trap omhoog, loop maar eens om de Burcht 
heen en ga op zoek naar grote stenen. Dit zijn de oud-
ste stukjes muur. Je komt ook een klein rood deurtje 
tegen. Daar was vroeger de ingang. Klim daarna naar 
de omgang. Vanaf deze plek hielden de wachters alles 
goed in de gaten. Als ze een vijand aan zagen komen 
waarschuwden ze de schutters die beneden stonden. 
Die konden dan door een schietgat schieten zonder 
zelf geraakt te worden.

Steek het pleintje voor de Burcht over en loop onder 
de Poort door. Draai je even om en kijk omhoog. Je ziet 
daar het wapen van Leiden. 

Kijkend naar de poort sla je vervolgens linksaf de 
Burgsteeg in, naar de Koornbeursbrug. 

Deze brug wordt zo genoemd omdat er vroeger koren 
en granen werden verhandeld. Boeren uit de omge-
ving kwamen met hun waren naar de stad en hoopten 
die voor het einde van markt verkocht te hebben. Het 
moet er een drukte van belang zijn geweest!

Steek de brug over.

Vraag B: Onder het wapen 

zie je een aantal namen. 

Welke naam ontbreekt in 

het volgende rijtje: Paedts, 

Van der Maarsche en Van 

Groenendijc?

Vraag A: Welk dier is af-gebeeld op het schild van Burggraaf mr. Daniel van Alphen?
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