
4. Themalijn: Vertel het verhaal  

Erfgoed inspireert 
 

Pitcher: Pepijn Smit 

Theatermaker en Artistiek leider PS Theater 
 

foto: Luca di Tommaso  
 

Leids stadsgezelschap PS|theater onderzoekt hoe we 
nu in de stad samenleven. Zij betrekken zij de stad 

hier nauw bij: met bewoners, ondernemers en 
instellingen wordt het verleden, heden en de 

toekomst van de stad in kaart gebracht. Erfgoed 
Leiden e.o. is partner van PS|theater en voorziet het 
stadsgezelschap van een historische context op 
actuele ontwikkelingen. PS|theater zet 
stadsprojecten op, maakt locatietheater producties 

en heeft daarnaast zijn eigen jongerengezelschap 
PS|jong. De voorstellingen van het stadsgezelschap 
van Leiden spelen op unieke plekken in de stad: van 
de Pieterskerk tot woonwijk De Kooi etc. 

Thema Lunchtafel: 12.00 – 13.00 uur 
7. ‘Met tranen in mijn ogen’: een 

brievenboek, toneelstuk en workshop 
Ter gelegenheid van haar 700-jarig bestaan dook de 

Stichting Heilige Geest in haar archieven en bracht 
een bloemlezing uit van brieven geschreven door 

Leidse Weeskinderen, ‘“Met tranen in mijn 
ogen…”; brieven aan het Heilige Geest 
Weeshuis te Leiden.’  
 
Van het een kwam het ander. Jongeren uit de 
plusklas van het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland 
verdiepten zich in de brieven, kropen in de huid van 

hun vroegere stadgenoten en maakten er een 
ontroerende voorstelling van. Onder leiding van het 
Huygens ING konden studenten Nederlands en 
Geschiedenis de brieven leren transcriberen en 
hertalen. Het Leidse filmhuis vertoonde in dezelfde 
week de Amerikaanse weeshuis-klassieker Annie. 

Aan tafel gaat u in gesprek over hoe jongeren te 
interesseren in (lokaal) erfgoed en cultuur?  

 
 
De Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en 
Kinderhuis te Leiden (het voormalig Leids Weeshuis) 
is in 1316 ontstaan. Tot en met midden van de 20e 

eeuw droeg de stichting de verantwoordelijkheid 
voor onderdak, verzorging en opvoeding van 
(wees)kinderen uit Leiden en omgeving. 
 

Themaleider: Pieter Jeroense 

Voorzitter Stichting Heilige Geest 

De stichting Heilige Geest richt 

zich nog steeds op het welzijn van 
kwetsbare jongeren. Daarnaast zet 
de oudste stichting van Nederland 
zich in voor het behoud van het 

cultureel erfgoed van het 
voormalige weeshuis aan de 
Hooglandse Kerkgracht te Leiden. 
Het bestuur vergadert nog steeds 
in de oude regentenkamer.  

Inhoudelijke gesprekspartner: 

Theo Ham  

Directeur Jeugd Theater Zuid-Holland 
 

Oprichter, docent, regisseur, 

artistiek leider maar vooral 
bevlogen theatermaker wil 
kinderen ontvankelijk maken voor 

kunst zodat ze de wereld leren 
kennen. Hij runt sinds jaren één 
van de succesvolste 
jeugdtheaterscholen in Nederland. 
De school produceert regelmatig 
een muzikale familievoorstelling die 

langs de grote zalen in het land reist.  

 

8. Van wetenschappelijk onderzoek naar 

verhaal in de stad 

Leiden combineert een universiteit waar historisch 

onderzoek wordt gedaan en onderwijs wordt 
gegeven over de geschiedenis van de stad, met een 
groot aantal actieve erfgoedinstellingen én een stad 

vol historisch geïnteresseerde inwoners. Die 
combinatie biedt potentieel: we kunnen van elkaar 
leren!  

 
De wetenschapper verschanst zich allang niet meer 
achter de muren van de universiteit, maar laat 
kennis ook daarbuiten tellen. Maar hoe vertaal je 
wetenschap naar een aansprekend historisch 
verhaal? Hoe ga je om met het onvermijdelijke 

spanningsveld tussen storytelling en de eisen van de 
wetenschap? En, welke vormen kun je kiezen om 
met het verhaal ook een nieuw, jonger publiek 
bereiken? 

 

Themaleider: Ariadne Schmidt 

Bijzonder hoogleraar Magdalena Moons, 

Geschiedenis van de stadscultuur van Leiden 
 

Ariadne Schmidt is sinds 
september 2018 aangesteld als 

bijzonder hoogleraar op de 
leerstoel Magdalena Moons voor 
de Geschiedenis van de Leidse 

stadscultuur. Onderdeel van haar 
leeropdracht is om Leidse 
erfgoedinstellingen, historische 
verenigingen en de universiteit 

met elkaar in verbinding te brengen. 
 

Inhoudelijke gesprekspartner:  

Pepijn Smit, PS|Theater 
Zie bio bij pitcher. 
 

Workshop of excursie: 13.15 – 14 .45  



E. Workshop:  

Theater maken met kinderen 
Hoe breng je het erfgoed tot leven met theater? Hoe 
maak je de doelgroep (jongeren, in dit geval) 
enthousiast en vind je aanknopingspunten zodat de 
informatie tot leven komt. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Workshopleider: Lisette van Maanen  

Theatermaker en –docent 
 
In 2013 afgestudeerd aan 
ArtEZ hogeschool voor de 
kunsten en sindsdien  
freelance theatermaker en -

docent. O.a. werkzaam voor 
Maas theater&dans en 
Jeugdtheaterhuis Zuid-
Holland, daar maakte ze vorig 
jaar een locatievoorstelling 
rondom erfgoed in het 

weeshuis in Leiden met als 
inspiratiebron het boek 'Met 

tranen in mijn ogen' waarin brieven verzameld zijn 
van de kinderen en jongeren die in het weeshuis 
hebben geleefd.  
 

F. Theaterstadswandeling 
G. Je wordt meegenomen door de binnenstad van Leiden 

en krijgt via een audioband een speciale blik op de stad 
gepresenteerd. Ga mee naar het PS|huis en hier 
ontmoet je Toos; een honderdjarige Leidenaar. 

Tijdgravers: een stadswandeling 

 
H. De theaterroute vertelt het verhaal van een vriendschap 

tussen een 35 jarige en 100 jarige.  
I.  

Excursieleider: Tijs Huys  

Theatermaker PS|Theater 
 

 
 

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/tijdgravers-is-een-stadswandeling-en-geslaagde-theatrale-vertelling-ineen-vier-sterren-~b5759b6b/

