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een hele 
vermakelijke
middag in 
de leidse 
binnenstad! 



locatietheater

Op Haarlemmerstraat 188 bevond 
zich in 1893 grutterij (kruideniers-
winkel) De Koperen Maat van J.H. 
Jedeloo. Er bestaat een foto van de 
heer Jedeloo, trots poserend voor zijn 
etalage. In 1907 wordt er weer een 
foto genomen van Haarlemmerstraat 
188: inmiddels is de grutterij overge-
nomen door het ‘grote’ Albert Heijn. 
Drie jonge winkelbediendes staren in 
de deuropening naar de camera. Wat 
is er precies gebeurd? Een confron-
tatie tussen de kleine 
zelfstandige Jedeloo en 
grootgrutter Heijn.

Locatie: Haarlemmer-
straat 188

Moeke en haar dochter Riekje 
bestierden tussen 1844 en 1908 
aan het Vrouwenkerkhof, midden 
tussen de bordelen, een water- en 
vuurwinkeltje. Al snel werd het 
bedrijfje uitgebreid tot koffiehuis 
waar studenten in de vroegste 
uurtjes terechtkonden voor koffie, 
soep of een broodje. Hoe hielden 
moeder en dochter het, 
ochtend na ochtend, uit 
met hun beschonken 
cliënten? En met elkaar?

Locatie: Vrouwenkerkplein

KLEINE GRUTTEN GROTE GRUTTEN

WATER EN VUUR

Als de medewerkers van het Leidse 
stadhuis op maandagavond 11 
februari 1929 het pand verlaten, la-
ten ze de kachels in het bijgebouw 
aan. Een zeer strenge winter houdt 
de stad in zijn greep, met een 
maximum dagtemperatuur van 
15 graden onder nul. Het zou fijn 
zijn als iedereen de volgende dag 
in een enigszins warm stadhuis 
terecht kan. De goede bedoelingen 
pakken echter verkeerd uit. Er 
ontstaat brand, die door een sterke 
wind zich vliegensvlug door het 
hele gebouw verspreidt. Het Leidse 
brandweerkorps rukt onmiddellijk 
uit, met de onmogelijke taak het 
vuur te blussen. 

Locatie: Hoek Trouw-
straatje/Breestraat

stadhuisbrand

Overdag zijn zij respectabele Leidse 
notabelen. ’s Avonds geven ze zich 
over aan … het kegelen. Kom naar de 
demonstratiemiddag van de Leidse 
kegelclub Toeljee (opgericht in 1888), 
waar alle soorten weddenschappen 
zijn toegestaan.

Locatie: voet Burcht

TOElJEE!

Rond 1920 krijgt de Leidse politie 
beschikking over een ingenieuze 
uitvinding die hun responstijd 
aanzienlijk zal verkorten: de 
fiets. Alleen de meest ervaren en 
betrouwbare mannen mogen van dit 
dure apparaat gebruik maken. Hoe 
selecteer je de juiste bestuurders? 
Een komische slapstick-scène waarin 
een instructeur twee potentiële leden 
van het rijwielteam oefeningen laat 
uitvoeren, zoals ‘Opstappen op het 
Rijwiel’ en ‘Arresteren 
vanaf Het Zadel’.

Locatie: Burcht

rijwielsurveillance

Copyright UBL

SPEELTIJDEN SCÈNES 
13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 15.30; 
16.00 en 16.30 uur.Met Verhalen van de stad wil 

ProKwadraat de verhalen van toen 
weer tot leven brengen. Wij wensen 
u een genoeglijke middag. 

Welkom
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start stadswandelingen

start rondvaart

dichters

Plattegrond anno 1874

Festival route

Locatietheater

Start stadswandelingen 
(Grandcafé de Burcht) 
en rondvaart (Apothe-
kersdijk), Dichters

Draaiorgels

Activiteiten 
boekhandels

OPENBARING Leiden



7 mei 2017 – LeidenWalk
5, 10, 20 of 30 km wandelen in Leiden 
en omgeving
7 mei 2017- Lentebierwandeling Leiden
Proef zes lentebieren met hapje in zes 
verschillende cafés
2, 3 en 4 juni 2017 –Schemerstad
Vaar langs vijf stukken locatietheater in 
schemerachtig Leiden.
11 juni 2017 - Zomerbiervaart
Proef zes verschillende zomerbieren 
tijdens een vaartocht. 
20 augustus 2017 - BIGGG! small-
band-festival
Wereldse muziek in diverse locaties in de 
Pieterswijk.

thematische stadswandelingen

De stadsgidsen van Groepswijzer.nl laten 
zich niet onbetuigd. Voor u zijn een aantal 
thematische stadswandelingen langs de route 
samengesteld met de volgende thema’s: 
13.00 uur Kerk en kroeg
13.00 en 15.00 uur De Stijl
14.00 en 15.00 uur Jugendstil
14.00 en 15.00 uur Verhalen van de straat

Startlocatie: Grandcafé de Burcht
Reserveer tijdig via www.verhalenvandestad.nl 
of als er nog plaats is op de dag zelf. 

OPENBARING LEIDEN

De Leidse binnenstad telt een groot aantal 
muurgedichten en kunstwerken in de openbare 
ruimte. ProKwadraat nam ondersteund door de 
gemeente Leiden het initiatief deze kunstwerken 
te voorzien van een audio of videofragement dat 
de kunstwerken een nieuwe lading meegeven. 
De kunstwerken zijn aan elkaar verbonden 
via de stadswandeling 
OPENBARING Leiden. Deze 
is te koop bij de VVV of te 
downloaden via deze qr-code. 
Op de kaart zijn de locaties 
aangegeven met een groene 
punt. 

dichters

Tijdens de 
aanmelding voor de 
stadswandelingen in 
Grandcafé de Burcht 
zullen Han Ruijgrok 
en Wouter Ydema 
(stadsdichter) op 
Leiden geinspireerde 
gedichten 
voordragen. 

Tijd: 13.00 tot 15.00 
uur.

nog meer leuke evenementen

Leidse Draaiorgels

Langs de hoofdroute staan voor 
u een keur aan Leidse draaiorgels 
opgesteld. Het Bloemenmeisje, 
de Westfries, de Blauwe Pilaar, de 
Drie Accordeons, Sensation en de 
Amazone zijn onder andere van de 
partij. Voor de gelegenheid worden 
nostaligische boeken gedraaid.

Tijd: 13.00 tot 16.00 uur 

Boekenboulevard

De Breestraat is onmiskenbaar 
de Boekenboulevard van Leiden. 
Deze middag zijn er diverse 
activiteiten in de verschillende 
boekhandels, zoals om 15.00 
uur in Kooyker: Interview met 
Joost Swarte en Barthel Brussee 
over ‘De Stijl’. In de Mayflower 
bookshop worden de Engelstalige 
muurgedichten voorgedragen en 
in Van Stockum ook een lezing. 
Meer info op verhalenvandestad.
nl.

vaartocht

Verhalen vanaf het 
water tijdens een 
bijzondere rondvaart 
waarbij met foto’s de 
oorspronkelijke tegen 
de huidige situatie 
wordt afgezet.

Tijd: 14.00 uur. 
Reserveer via www.
verhalenvandestad.nl 

colofon

Verhalen van de stad 
wordt georganiseerd door 
ProKwadraat-Groepswijzer.nl 
en mede mogelijk gemaakt door 
Fonds 1818, gemeente Leiden, 
Woz fonds, stichting CTV Zuid-
Holland en het Leidsch Dagblad. 

Dank aan alle acteurs, 
orgeldraaiers, dichters, gidsen, 
schippers, boekhandels 
en stichting Historisch 
Brandweermateriaal. 

Meer info: www.verhalenvandestad.nl
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