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KIEM
Het GEHEUGENHUIS van graaf CASTELBRANT

Graaf Joachim Castelbrant was een groot avonturier. Van al 
zijn reizen heeft hij veel souveniers meegenomen. Die kun je 
bekijken in zijn huis, dat tegenwoordig een museum is. 
Tijdens dit bezoek leer je onder meer hoe je je geheugen 
kunt helpen door net te doen of het een  huis is. Met leuke 
bewoners: jouw eigen herinneringen!

REISGIDS VOOR HET CREATIEVE EILAND

Hoog in het noorden van Kiem aan de monding van de Gedachtenstroom staat boven op 
een klip het huis van Graaf Joachim Castelbrant. 

Graaf Castelbrant was een avonturier die ongeveer 200 jaar gelden op Kiem zijn huis heeft 
gebouwd. Alleen was hij bijna nooit thuis. Deze avonturier reisde over alle wereldzeeën 
naar alle continenten. Hij was diplomaat, spion, vriend van koningen en opstandelingen. 

Vaak was hij jarenlang weg om opeens weer op te duiken in zijn huis. Dan zagen de 
Kiembewoners in het dorpje Scheur dat er licht brande achter één van de tiental-

len ramen van het huis. En zij zagen het silhouet van de graaf op de verlichte 
gordijnen onrustig heen en weer bewegen, alweer bezig met het plannen van 

een nieuw avontuur.

Van iedere reis bracht Graaf Joachim een kist vol met herinneringen mee. 
Kunstwerken, wapens, gebruiksvoorwerpen, boeken, prullen. De graaf kon 
dagenlang bezig zijn om alles een plekje te geven in het huis. De paar be-
zoekers die hij ontving zagen het grote huis langzaam helemaal volgepakt 
raken met souvenirs. Zij noemden het onder elkaar ‘Het Geheugenhuis’.

Tip: Neem de gadachtensprong naar Scheur-Noord en wandel langs de kust 

naar Het Geheugenhuis. Geniet van het adembenemende uitzicht op de Ribbel 

Eilanden en luister naar de Zingende Rotsen.



Geheugen: onthouden en herinneren.

Op Kiem staat creatief denken cen-
traal. Wat hebben onthouden en 
herinneren dan met creativiteit 
te maken? Alles natuurlijk. Al die 
creativiteit gebeurt per slot van 
rekening in je hoofd, in je her-
senen. Creatieve gedachten die je 
goed moet onthouden en later weer 
herinneren. En daarvoor moeten je her-
senen het goed doen. Het is net als met je spieren. 
Als je ze gebruikt dan worden ze sterker en blijven 
soepel. Dus veel rennen en ravotten is goed voor je 
spieren, en je geheugen trainen, leren, puzzelen en 
ideeën krijgen zijn goed voor je bovenkamer.

Om dingen goed te onthouden kun je bijvoorbeeld 
‘stampen’. Dat is net zolang herhalen tot je het niet 
meer vergeet. Werkt wel maar is saai en vervelend. 
Je kunt ook ‘visualiseren’. Dat is plaatjes tekenen (op 
papier of in je hoofd) van de dingen die je moet ont-
houden. Of  ‘verrijken’. Dat is iets grappigs of bijzon-
ders verzinnen bij de dingen die je moet onthouden. 
Ook kun je herinneringen ‘plaatsen’. Dan geef je ze 
een plek in bijvoorbeeld een verzonnen huis: een Ge-
heugenhuis! 
Als je die ma-
nieren combi-
neert en regel-
matig vergeten 
al bijna niet 
meer mogelijk.
Doen!

Bij een van de laatste bezoeken van de Graaf aan zijn huis 
kwam hij samen met een vrouw en een jongetje op Kiem. 
Zij bleven in het huis wonen terwijl de Graaf nog regel-
matig op reis ging. Van zijn laatste reis is hij nooit terug 
gekeerd. Niemand weet wat er van hem geworden is. Het 
kind, waarvan men mag aannemen dat het zijn zoon was 
werd de nieuwe eigenaar van het huis. Tot op de dag 
van vandaag wonen de nakomelingen van de Graaf nog 
steeds in het huis op de rotsen. Als ze niet op reis zijn 
natuurlijk.

Museum en omgeving

Een van de vleugels van het huis 
is tegenwoordig een museum. De 
Kiembewoners kunnen zich hier 
vergapen aan alle souvernirs die 
de Graaf van zijn reizen mee heeft 
genomen. 

Het is een hele klim naar boven. 
Maar eenmaal op de top van de 
klip is niet alleen een bezoek aan 
het museum de moeite waard maar 
ook het uitzicht over de Ribbel 
Eilanden die zich van hier naar het 
oosten uitstrekken.

Zelf doen - Pak eens een fotoboek van een de vakantiereizen die je hebt meegemaakt. 
Je kunt er snel doorheen bladeren, maar... Neem eens rustig de tijd. Bekijk die ene foto lan-
ger. Je zult merken dat er steeds meer herinneringen bij je naar boven komen. Goeie reis!



Geheugenhuis
Heel lang geleden vergeleken wetenschappers het geheugen met een huis. 
Zij stelden zich voor dat in iedere kamer bepaalde herinneringen werden 
opgeborgen. Die kan je dan makkelijk terugvinden, zolang je de weg in het 
huis maar kent. Deze manier van onthouden wordt nog vaak gebruikt, je 
kunt het zelf ook toe passen. 

Stel je een huis voor. Het mag je eigen huis zijn, maar ook een gefantaseerd 
huis. Loop door het huis. Bezoek alle kamers, plaats een paar meubels, loop 
de trap op naar zolder en weer terug naar de keuken. Verzin je eigen huis 
in je verbeelding.

Nu moet je volgende 10 dingen onthouden: Rol toilet papier, Schilderij, 
Knuffelbeer, Gameboy, Legodoos, Boterham met worst, Wekker, Schoenen, 
Tomaat en Limonade. Kun jij ze allemaal vinden in het huis hiernaast?

In een geheugenhuis doe je dat zo: loop door je geheugenhuis heen en 
leg de dingen die je moet onthouden neer bij, op of onder de meubels die 
je erin hebt gezet (=‘plaatsen’). Of verzin er iets bijzonders of grappigs bij 
(=‘verrijken’).  

Zo bijvoorbeeld: “Er ligt een uitgerolde rol toiletpapier van de trap te 
wapperen, de meneer op het schilderij moet er heel hard om lachen. De 
knuffelbeer in de stoel moet zijn oren dicht knijpen. De gameboy zit met 
zijn benen over elkaar (nou ja!) op het bed. De legosteentjes eten tijdens 
de pauze een boterham in de huiskamer. De limonade en de tomaat zijn 
verliefd op elkaar en staan te zoenen in de keuken terwijl de schoenen de 
keldertrap afstampen. Toe ging opeens de wekker in de slaapkamer en was 
het verhaaltje uit...”

Je zult merken dat als je over een uurtje weer door het huis wandelt je je 
alles weer herinnert. Hier maak je gebruik van ‘plaatsen’ en ‘verrijken’. 
Gaat sneller dan stampen, is leuker en je vergeet het minder snel. Je kunt 
het ook doen met boodschappenlijstjes, of de geschiedenisles.

Zelf doen - Neem een groot vel papier, potlood, stiften en maak je eigen 
geheugenhuis!



Zelf doen A - Kopieer de plaatjes hierboven en/of knip ze uit. Leg ze in een 
willekeurige volgorde en probeer die volgorde te onthouden door middel 
van verrijking en verhalen. Doe het samen en test elkaars geheugen en 
fantasie.
 
Zelf doen B - Maak een kaart van een wandeling bij jou in de buurt. Teken 
alle bijzonderheden die je tegenkomt op de juiste plek. En kijk! Je hebt 
een geheugenkaart gemaakt. Probeer de kaart uit met de lijstjes hiernaast, 
of verzin zelf iets dat je moet onthouden terwijl je door de buurt wandelt.

Zelf doen C - Even wat anders. Wat zou er met Graaf Castelbrant gebeurt 
zijn op zijn laatste reis? Verzin dat eens.

KIEM
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Verrijken en verhalen

Een van de beste ‘trucs’ om je geheugen mee te verbeteren is ‘verrijken’. Verrijken betekent dat je meer waarde geeft aan 
iets. Hoe geef je meer waarde aan iets dat je moet onthouden? Door er iets bij te verzinnen. Stel je moet een ingewikkelde 
naam onthouden: Hildegonde de Kwaadsteniet. Dat kun je zo verrijken. Hil klinkt als Bil. Dikke billen op een stoel in de vorm 
van een H. Gonde lijkt op Gondel. En een Gondel lijkt op een D(e) op zijn kant. Bij Kwaad fantaseer je een  rood duiveltje. 
Kwaadste is de grootste duivel in een rijtje duivels. Bij Niet stellen we ons iemand voor de helemaal niet kwaad is. Misschien 
het kleinste duiveltje dat vrolijk lacht. Zie je het voor je? Al die duivels die een boottochtje maken?

Zo kun  je van alles bedenken om iets beter te onthouden. Moeilijker wordt het als je meerdere dingen moet onthouden, en 
als de volgorde er toe doet. Dan moet je een verhaal erbij verzinnen. Want in een verhaal is de volgorde als het ware inge-
bakken. Probeer dat eens met de plaatjes hierboven. 

Geheugenreis

In plaats van een geheugenhuis te bouwen kun je ook een wandeling bij 
je in de buurt maken, bijvoorbeeld van huis naar school. Onthoud bijzon-
derheden. Een grote boom op de hoek van de straat. Een klimrek. Het huis 
waar die rare mevrouw woont. De speelgoedwinkel. De kerk. De grote

rotonde. Zo heb je, net als in een geheugenhuis allemaal plekken waar je 
je herinneringen kunt neerleggen. Als je er in gedachten langs loopt leg je 
neer wat je moet leren. Als je er later in je gedachten of in het echt weer 
langs komt liggen de herinneringen keurig op hun plekje.

1. Lepel, Vork, Mes, Eierdop, Bord, Step, Bal, Sok, Baksteen, Fles.
2. Mok, Melk, Chips, TV, Telefoon, Boek, Blik, Zakdoek, Fluit, Lamp.
3. Fiets, Aap, Euro, Koffer, Boot, Boom, Schilderij, Kussen, Baksteen, Hamer.
4. Modder, Ton, Buis, TV, Spel, Fles, Hand, Vaas, Portemonee, Trap.
5. Schrift, Lamp, Bank, Auto, Potlood, Bloem, Beker, Masker, Haakje, Jas.
6. Kaas, Spijker, Gras, Haas, Voet, Vogel, Kist, Molen, Tractor, Laars.
7. Poster, Knuffel, Pyramide, Hoed, Schaar, Pan, Ansicht, Schoen, Taart, Lepel.
8. Want, Deur, Brief, Struik, Hamburger, Mes, Vliegtuig, Dakpan, Boek, Neus.


