
 

 
 

Snapje? Geheugenpaleis 
Hoe kun je een lijst woorden makkelijk onthouden? 

Tekst: Kees Torn 

Muziek: Lucas Hamming 

Video: Mascha Halberstad en Elmer Kaan

 

Moet jij ook steeds reeksen en rijtjes en 

lijstjes 

Onmogelijk snel in je kop zien te 

stampen? 

Dan weet ik een truc waaraan jongens 

en meisjes 

En dames en heren zich vast kunnen 

klampen 

 

Neem je huis in je hoofd of de route naar 

school of je kamer of ander vertrek 

En elk dingetje dat je onthouden moet, 

geef je dan één voor één daarin een plek 

Als je het voor je ziet 

Is het zo moeilijk niet 

 

Voorbeeld 

Onthou deze dieren: een ezel, een aap, 

een parkiet, een libelle, een beer  

Een kameel, Een marmot, een dolfijn, een 

giraf, en een kikker – die weet je niet 

allemaal meer 

Toch? 

 

Maar zie je een huis voor je en voor de 

deur staat een ezel (dat was nummer 1) 

 

 

 

En er hangt aan de deurknop een aap 

(nummer 2) en je ziet op de gang al 

meteen 

Die parkiet (nummer 3) op de kapstok, hij 

vreet een libelle (dat was nummer 4) 

Op de trap zit die beer (nummer 5), een 

kameel in de hoek is het volgende dier 

 

 

Nummer 6, de marmot op het keukenblok 

en in het diepvriesvak zit een dolfijn 

Er staat een giraf voor het raam en de 

laatste, de kikker, zit in het kozijn 

Dan kom je ze tegen in huis als je daarin 

denkbeeldig een wandeling maakt 

Alleen: met die beesten wel uitkijken 

voor je er telkens verdwaald tussen 

raakt! 

 

Er stond voor de deur iets, herinner je 

wát nog? 

Er hing aan de deurknop een beest, weet 

je dat nog? 

Die gang met die kapstok, daar zat iets 

te kauwen 

Je kunt geen moment je geheugen 

vertrouwen 



 

 
 

Of wel? Wat zat daar op die trap? In die 

hoek? 

Wat zat op dat keukenblok? Daarin? Een 

snoek?  

Je ziet wat erachter stond en wat er 

onder 

Je maakt er een plaatje van. Is het geen 

wonder? 

 

Het Geheugenpaleis, schijnt dit trucje te 

heten 

Maar dat mag je rustig meteen weer 

vergeten 

 


