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Over het boek 
 
Wie eenmaal is verdwaald in dit huis...  
 
Er doen wilde verhalen de ronde over het Besiendershuis. Spannende verhalen. 
Spookverhalen. Maar niets daarvan is waar… toch? Om dat te bewijzen dringen op 
een avond zes kinderen het huis binnen. Drie jongens en drie meisjes. Het is een 
beslissing die hun leven zal veranderen. Ieder kind komt terecht in een andere tijd in 
Nijmegen: Sami belandt in de Bataafse opstand, Saar in de periode van Mariken van 
Nieumeghen, Mette in de Pestepidemie, Dex aan het eind van de 19e eeuw, Caya in 
de Tweede Wereldoorlog en Mats raakt verzeild in de Piersonrellen in 1981. Alle zes 
hebben ze iets goed te maken… Het Besiendershuis bestaat echt. Het staat al bijna 
500 jaar vlak bij de Waalkade in Nijmegen. Een huis dat als een van de weinige 
overeind is gebleven in de stadse stormen – en dus een wormgat is waardoor je de 
geschiedenis in kunt kruipen. Maar kun je ook weer terug? Marloes Morshuis schreef 
deze raamvertelling voor het interactieve project ‘De Geest van het Besiendershuis’ 
dat half oktober in Nijmegen van start gaat. Achter in het boek is van iedere periode 
waarin de – grotendeels waargebeurde – verhalen spelen een korte sfeerbeschrijving 
en uitleg opgenomen. 
 
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl  

 
 
 
 

http://www.lemniscaat.nl/
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De auteur 
 
Marloes Morshuis veroverde de kinderboekenwereld met Koken voor de keizer, 
Borealis, De schaduwen van Radovar, Quotum en Semper Sol. Ze schrijft graag 
spannende verhalen die kinderen meenemen naar een andere wereld – en die ze 
tegelijk met andere ogen naar hun eigen wereld laten kijken. 
 
 
 
 

Thema’s: geschiedenis, vriendschap, moed, hulpvaardigheid, avontuur, spanning 
 

 
 

 
Lessuggesties 
 

 
Doelgroep: 
 

 
De Geest van het Besiendershuis is geschikt voor 
kinderen vanaf tien jaar. Onderstaande 
opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen vanaf 
groep zes van de basisschool tot en met klas 
twee van het voortgezet onderwijs. 
 

Tijdsinvestering: 
 

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 
van een half lesuur tot meerdere lesuren. 

 
Uitvoering: 
 

 
Klassikale of individuele start, vervolginvulling 
zowel individueel als in groepjes mogelijk. 

 
 
 

 
Inleiding 
 
Toon uw leerlingen De Geest van het Besiendershuis en vraag hen te reageren op 
titel en omslag. Waar zou het boek over gaan? Wat is er met het huis aan de hand? 
Is het een huis van vroeger of van nu? Waar zie je dat aan? 
Licht dan een tipje van de sluier op: het verhaal gaat over een oud huis. Koppel 
eventueel op dit punt terug naar de eigen ervaringen van uw leerlingen: wie woont 
ook in een oud huis? Wat zou er in een huis gebeurd kunnen zijn in de tijd voordat je 
er ging wonen? En als het een echt oud huis betreft, van honderden jaren oud, welke 
perioden uit de geschiedenisboeken heeft het dan doorstaan? 
 
Toon op het digibord of met behulp van een print een afbeelding van het 
Besiendershuis in Nijmegen. Vertel dat het inmiddels zo’n vijfhonderd jaar bestaat. 
Herhaal vanuit de geschiedenislessen welke tijdvakken er dan zeker gepasseerd 
zijn. Als zo’n huis verhalen zou kunnen vertellen, zou je vast verrassende, 
spannende of verdrietige dingen horen. In dit boek lees je de verhalen van zes 
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historische perioden. Elk beleefd door een kind zoals uw leerlingen zijn, jongens en 
meisjes uit de 21e eeuw.  
 
Eventueel kunt u afsluiten met de trailer die bij het boek is gemaakt. U vindt het hier. 
U kunt ook verwijzen naar de website bij het boek: 
www.degeestvanhetbesiendershuis.nl. Daar kunnen verhalen gelezen of geluisterd 
worden. 
  
Biedt nu het boek aan uw leerlingen aan. 

 
 
Uitvoering 
 
Maak een keuze uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de leerlingen. 
 
De moeilijkheidsgraad van de 
mogelijkheden wordt aangeduid met 
de volgende symbolen:  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Boekverslag 
 
De Geest van het Besiendershuis bestaat uit meerdere verhalen die als het ware in 
een ander verhaal zijn opgenomen. Dit noemen we een raamvertelling. 
 
Opdracht 
Maak een boekverslag waarin je de nadruk legt op het omlijstende verhaal. In de 
bijlagen vind je een model voor het boekverslag maar overleg vooraf met je docent of 
dit model voldoet aan de eisen zoals jouw school die stelt. 
 
 
 
Raamvertelling 
Een raamvertelling is een specifieke manier om een verhaal te vertellen aan de hand 
van allerlei kortere verhaallijnen in een hoofdverhaal. Raamvertellingen worden 
vooral gebruikt in films en boeken. 
 
Opdracht 
Zoek minstens vijf bronnen waarin gebruik werd gemaakt van raamvertellingen. Dat 
mogen zowel films als boeken zijn. Maak van elk van de bronnen een kort verslagje 
waarin aan de orde komen: 

• Titel en auteur 

• Onderwerp van het werk 

https://www.besiendershuis.com/
http://www.degeestvanhetbesiendershuis.nl/
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• Doel van het ‘raam’ (waarom wordt bij dit boek, of deze film, volgens jou, 
gebruik gemaakt van de techniek van een raamvertelling) 

• Het verband tussen het hoofdverhaal en de bijverhalen (onderwerp of tijd of 
personen of locatie of…) 
 

Schrijf op een apart blaadje wat een raamvertelling is. 
Plak alle verslagjes op één groot vel (A3-formaat) zodat je een overzichtelijk beeld 
krijgt van het verschijnsel raamvertelling. 
 
 

Tip 
Je kunt er ook voor kiezen om voor elke bron een envelopje te maken en dat op 
het grote vel te plakken. In de envelopjes stop je dan het verslag. Op de 
buitenkant van de envelop schrijf je de titel van de bron of teken je een 
bijpassende illustratie.  

 
 
 
Julius Civilis 
 
Julius Civilis was een Bataafse leider die een opstand tegen de Romeinen leidde in 
de jaren 69 en 70 na Christus. 
 
Opdracht 
Maak een Leporello over Julius Civilis en zijn tijd. In de Leporello vermeld je wie 
Civilis was, waarom hij zich verzette tegen de Romeinen, hoe de opstand verliep, 
enz. Vergeet niet om ook afbeeldingen op te nemen. 
Wat een Leporello is en hoe je er een maakt, vind je hier. 
 
 
 
Romeinen in Nederland 
 
Rond het jaar 50 na Christus kwamen de Romeinen naar de streek die we nu 
Nederland noemen. Waarom deden ze dat? Hoe reisden ze? Tot waar kwamen ze? 
Hoe gingen ze om met de hier wonende volkeren? En waarom verdwenen ze weer? 
 
Opdracht 
Maak een PowerPoint of Prezi over de Romeinen in ons land en presenteer het 
onderwerp voor de klas.  
 
 

Tip 
Hier vind je veel informatie over dit onderwerp. 

 
 
 
 

http://lesmaker.be/files/Het%20maken%20van%20een%20Leporello.pdf
https://www.romeinen.nl/weten/limes
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Epidemieën 
 
In het derde verhaal van De Geest van het Besiendershuis wordt gesproken over de 
pest. De pest was een zeer besmettelijke ziekte waaraan tientallen miljoenen 
mensen stierven.  
Naast de pest zijn er veel andere epidemieën geweest, met vaak veel slachtoffers. 
Weet jij hoe een epidemie ontstaat en verloopt? 
 
Opdracht 
Vorm een groepje van ongeveer vier leerlingen. Zoek per leerling informatie over een 
van de volgende epidemieën: pest, cholera, griep, tyfus, TBC, gele koorts, corona. 
Spreek van tevoren af welke gegevens ieder moet zien te vinden zodat je naderhand 
de gegevens met elkaar kunt vergelijken. Spreek ook af op welke manier er verslag 
zal worden gedaan, dat kan schriftelijk, mondeling of via een digitale weg zijn. 
Verzamel alle informatie en kom na een afgesproken tijd weer bij elkaar om verslag 
te doen. Noteer opvallende gegevens en maak van alle bevindingen één 
eindproduct, bijvoorbeeld een poster of een PowerPoint. 
 

Extra 
In de bijlagen vind je een opdracht over een snaveldokter, een man die 
pestlijders verzorgde. Zoek uit welke kleding hij droeg en noteer dat bij de 
opdracht. Gebruik vervolgens je kennis om de snaveldokters in te kleuren. 

 
 
 
De verhalen van het Besiendershuis 
 
Ga naar de volgende website en kies ervoor om de verhalen over het Besiendershuis 
te horen of zelf te lezen.   
 
 
 
Stoommachines 
 
In De slager van de benedenstad, het vierde verhaal van De Geest van het 
Besiendershuis, wordt gesproken over een stoomschip. Een stoomschip werkt met 
een stoommachine. Die machines ontstonden in de tijd van de Industriële Revolutie. 
Dat tijdvak ken je waarschijnlijk uit de geschiedenisles.  
Hoe werkte een stoommachine eigenlijk? 
 
Opdracht 
Ga naar de webquest over de stoommachine, je vindt hem hier. Voer hem uit.  
 

Voor de docent 
De webquest is bedoeld voor leerlingen uit de 
hoogste groepen van de basisschool. 

 
 

http://www.degeestvanhetbesindershuis.nl/
http://www.degeestvanhetbesindershuis.nl/
https://www.webkwestie.nl/stoommachine_01/index.htm
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De weg zoeken in Nijmegen 
 
De Geest van het Besiendershuis heeft je interesse gewekt voor het museum 
Besiendershuis. Je gaat er op bezoek. 
 
 
Opdracht 
Maak een routebeschrijving naar het Besiendershuis vanaf het Centraal Station in 
Nijmegen. Zoek eerst op een kaart waar beide locaties liggen. Bepaal dan de route 
tussen de twee. Noem elke hoek die je moet omslaan, elke weg die je moet nemen 
zodat je in het echt de route zonder problemen zou kunnen vinden. De route kun je 
noteren op de formulieren uit de bijlagen. 
 

Tip 
Maak gebruik van Google Maps of een online routeplanner. 
 
Tip 2 
Je kunt ook een kaart van Nijmegen printen en daar de route op intekenen. 
Check wel steeds of de wegen die je aantekent, begaanbaar zijn voor 
voetgangers of fietsers. 

 
 
 
Eer het verleden 
 
De geest van het Besiendershuis spreekt herhaaldelijk over het eren van het 
verleden. Daarmee bedoelt de geest dat je met respect moet denken aan wat er 
eerder op een plek is voorgevallen. Ook in de plaats waar jij woont of naar school 
gaat, is vast een verleden te eren.  
 
Opdracht 
Bedenk een manier om het verleden van je eigen woonplaats, school of huis te eren. 
Waarom vind je dat jouw onderwerp moet worden geëerd? Schrijf je ideeën op een 
vel papier en lever het in bij je docent. 
 

Voor de docent 
U kunt uw leerlingen opdrachten geven afzonderlijk 
over deze opdracht na te denken. Is het mogelijk 
om verschillende ideeën werkelijk uit te voeren? 

 
 
 
Radio Rataplan 
 
Het laatste verhaal gaat over de krakersrellen in Nijmegen in 1981. Kraken is het 
zonder toestemming gaan wonen in een gebouw of huis dat niet van jou is. Soms 
wordt er om die gebouwen of huizen gevochten tussen de krakers en de politie. Dat 
noemen we krakersrellen. In Nijmegen, in 1981, waren die rellen ongemeend heftig.  
Luister naar het volgende radiofragment van radio Rataplan. 
 

https://soundcloud.com/marten-overvliet?utm_source=embed&utm_medium=icon
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Opdracht  
Maak een eigen, verzonnen, radioverslag over krakersrellen. Deze mogen 
plaatsgevonden hebben in Nijmegen maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam of in een 
andere stad. Beschrijf de rellen alsof je erbij was en spreekt voor een 
geïnteresseerde doelgroep elders in Nederland. Neem je verslag op en laat hem aan 
je klasgenoten horen. Krijgen zij bij het luisteren het gevoel dat ze bij de rellen 
aanwezig zijn? 
 

Tip 
Om een goed verslag van de rellen te kunnen maken, moet je je eerst 
verdiepen in het verschijnsel kraken en verschillende rellen bestuderen. Dat 
laatste kun je bijvoorbeeld doen door op internet naar beeld- of geluidmateriaal 
te zoeken.  

 

 

Afronding  
  

U kunt het project rond De Geest van het Besiendershuis afronden door uw 

leerlingen hun werk te laten presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of 

vrienden.  

 

Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 

het werk van de leerlingen ingeruimd wordt.   
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