
Docentenhandleiding 

Tentoonstelling Stichting Utopa-weeshuis
Bezoek het Heilige Geest Weeshuis: “Wees een wees” 
Van 1583 tot 1961 werd het Heilige Geest Weeshuis bewoond door wezen. Na het ontzet van Leiden  
(3 oktober 1574) en na enkele grote epidemieën, zoals de pest, worden veel kinderen in Leiden  
wees. Zij, maar ook kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten toen zij in een andere stad werk 
gingen zoeken, woonden in het weeshuis. Of kinderen die te vondeling werden gelegd op de stoep  
van het weeshuis. 

Hoe leefden deze kinderen? Welke kleding droegen zij? Wat aten en dronken zij? Wie zorgden voor 
hen? Gingen zij naar school? Hoe sliepen zij? Werkten zij ook? Mochten ze wel spelen? Hoe zat  
het met straffen en belonen? Deze thema’s en nog meer komen aan bod bij een rondleiding bij de 
tentoonstelling van het Utopa-weeshuis. 

Kinderen van groep 6-7-8 worden ontvangen door de binnenmoeder en een ommegaandster. Na een 
introductie (korte film) gaan zij zelf beleven hoe het was om een weeskind te zijn. De kinderen gaan 
onder andere lopen met een blok aan het been, spinnen met een spintol en luisteren naar een verhaal 
in de slaapzaal. Tijdens deze rondleiding mogen de kinderen in de weeshuisklas een kaart schrijven 
(met kroontjespen en inkt) aan hun ouders/verzorgers. 

Bezoekinformatie
Doelgroep: Groep 6,7,8 

Tijdsduur: Ca. 2 uur

Voorbereiding: •      De kinderen mogen een kaart schrijven naar hun ouders, verzorgers of opa  
en oma. Wilt u zorgen dat de kinderen het adres meenemen waar zij een kaart 
naar willen sturen? 

 •       Verdelen: Na het bekijken van de film verdelen we de groep in tweeën. 
Het is handig als u van tevoren een verdeling heeft gemaakt. 
Na de pauze gaan we weer gezamenlijk verder.

 •      Om al in de sfeer te komen van een weeshuis in de 17e eeuw, kunt u met de klas 
het boek “Spinkind” lezen. Als dit niet bij u op school aanwezig is, kunt u het 
aanschaffen bij boekhandel “Mevrouw Kern”, Breestraat 141 in Leiden. 

Aantal kinderen: Maximaal 30, begeleiding: 2 

Entree: Gratis 

Parkeren: U kunt (betaald) parkeren op de Kaasmarkt of boven Albert Heyn (Middelste gracht 50)

Fietsen:   Kunnen vóór de poort van het Weeshuis geplaatst worden, graag niet op de  
binnenplaats.

De kinderen krijgen eten en drinken in het Weeshuis, wij verzoeken daarom  
eigen eten en drinken niet mee te nemen, met uitzondering van kinderen  
met een allergie. 



Woordenlijst
Hierbij vindt u een woordenlijst met woorden die de kinderen tijdens de rondleiding tegenkomen. Het 
is handig om de woordenlijst met de kinderen door te nemen en uitleg te geven over een  
aantal begrippen. 

Regent of regentes: Het bestuur van het weeshuis. De regenten bepaalden de regels en de straffen 
die de kinderen moesten krijgen als ze zich niet aan de regels hielden. 

Binnenmoeder en –vader: Zij zorgden voor de weeskinderen. Hun taak was de dagelijkse zorg en 
opvoeding van de kinderen. 

Ommegaander/ster: Een oudere wees die de binnenvader- en moeder hielp. Een ommegaander/ster 
hielp met de maaltijden en bracht de jongere kinderen naar bed. Deze wezen kregen als beloning vaak 
meer te eten, mochten langer opblijven en hadden meer vrije tijd. 

Blok aan het been: Als kinderen straf kregen moesten ze lopen met een blok aan het been: Een 
houten blok met een ketting eraan. De ketting zat aan een been vast en het blok moest meegedragen 
worden. Zelfs als ze naar de kerk gingen! Zo kon iedereen zien dat een kind straf had. 

Schrobbelbank: Strafwerktuig. Deze bank was eigenlijk bedoeld om met grote scherpe punten  
eraan wollen vachten uit elkaar te trekken tot lange vezels. Een kind moest op zijn of haar buik op  
de bank gaan liggen. De handen en voeten werden vastgebonden. Dan werd het kind geslagen met 
een bullepees. 

Bullepees: Een bullepees is een voorwerp, tussen een zweep en een stok in, dat ingezet werd om 
straffen uit te delen. (Het is een gedroogde stierenpenis). 

Kolhuis: Gevangenis in het weeshuis.

Spinnen: Het in elkaar draaien van losse wol, zodat er een draad ontstaat. Dat kun je doen met een 
spinnenwiel, maar ook met een spintol. 

Psalm: Een gezongen stukje uit de bijbel. 

Schoonschrijven: Mooi schrijven, met sierletters.

Kakstoel: Een kakstoel is een houten kist of stoel met een gat waarop de kinderen hun behoefte 
moesten doen. De kakstoel stond op de slaapzaal. Daardoor rook het er niet zo fris!



Het bezoek aan het Weeshuis sluit aan bij de kerndoelen voor het  
Basisonderwijs. (vastgesteld in 2004 door het ministerie van OCW)

Nederlands
1.     De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie,  

mondeling en schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
12.   De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van  

voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mo-
gelijk maken over taal te denken en te spreken. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld
37.     De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 
51.     De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aandui- 

dingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 

Kunstzinnige oriëntatie 
56.     De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van  

cultureel erfgoed.  

Als u nog vragen heeft, kunt u ons mailen of bellen. 
Stichting Utopa Weeshuis
Hooglandse Kerkgracht 17b
2312 HS  Leiden
Tel. 071-516 48 48

Contactpersonen: Nina von der Assen en Edith Wolvers
Mail: nina.vonderassen@utopa.nl en edith.wolvers@utopa.nl
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