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Om Beatrijs in een nieuw jasje te 
stoppen, haalden we inspiratie uit 
het populaire tv-programma De Mol, 
waarin tien kandidaten voor de moei-
lijke opdracht staan om de saboteur 
te ontmaskeren. Een van de opval-
lendste mollen in de geschiedenis van 
het programma was Pieter Delanoy, 
omdat hij tijdens zijn deelname aan 
het programma nog priester was. Een 
liegende priester weliswaar, die men-
sen met gemak om de tuin leidde, en 
dat verbaasde tv-kijkend Vlaanderen. 
Na zijn deelname aan het program-
ma zei hij in een interview dat hij niet 
voor altijd priester wou zijn, wegens 
het celibaat. Pieter moest dus kiezen 
tussen ‘aardse’ en ‘goddelijke’ liefde, 
een dilemma waarmee ook Beatrijs 
geconfronteerd wordt.

In het spel Mollen met Beatrijs speelt 
elke leerling een personage (Beatrijs, de 
minnaar, Maria, de twee kinderen …).  
De leerlingen die de minnaar spelen, 
krijgen de rol van mol en worden op 
voorhand geïnformeerd over het spel 
en de opdrachten. Zo kunnen ze zich 
voorbereiden op hun taak. 

Voordat het spel begint, krijgen de 
leerlingen een ‘molboekje’ en een stic-
ker met de naam van hun personage. 
Daarna verdeel je de leerlingen in groe-
pen. In elke groep zit er een mix van 
personages, maar minstens één mol. 
De groepsverdeling kan verschillen 
naargelang van de grootte van je klas.

De groepen voeren vervolgens een 
reeks opdrachten uit. De leerlingen 
die de mol zijn, proberen de anderen 
subtiel te saboteren. In bijna iedere 
opdracht werken de leerlingen met een 
Middelnederlands of  vertaald tekst-
fragment. Zo maken ze gaandeweg 
kennis met het verhaal. 

De opdrachten bestaan uit negen ge-
varieerde werkvormen, waaronder een 
bingospel, een Kahootquiz, een tableau 
vivant, en een transcriptieoefening. 
De ene opdracht is al moeilijker dan 
de andere. Zo worden de leerlingen 
voldoende uitgedaagd en krijgen de 
mollen genoeg kansen om hun rol als 
saboteur te vervullen.

Als de leerlingen erin slagen om een 
opdracht succesvol binnen de tijd uit 
te voeren, krijgen ze een tip die hen 
helpt om de mol te ontmaskeren. De 
tips bestaan uit tekstfragmenten, 
foto’s en tekeningen. De leerlingen 
krijgen na elke opdracht wat tijd om 
hun observaties neer te pennen in hun 
molboekje. Zo maken ze een overzicht 
van mogelijke sabotages. Op het einde 
van de lessenreeks vraag je aan de 
leerlingen welk personage volgens hen 
de mol is en de mollen maken zich ten 
slotte bekend.

Na het spel leg je uit waarom de min-
naar de mol is en bespreek je de mo-
raal van Beatrijs. Je kan ook nog eens 
verwijzen naar de uitspraak van Pieter 
Delanoy over het celibaat, en de keuze 
tussen aardse en goddelijke liefde. En 
zo is het lessenpakket rond. We hopen 
dat de spelvorm Mollen met Beatrijs het 
enthousiasme en de appreciatie voor 
Middelnederlandse literatuur kan ver-
sterken. We wensen jou en je leerlin-
gen alvast veel mollenplezier toe!

Buiten de lijntjes

 

Mollen met Beatrijs
Beatrijs is zonder twijfel een van onze favoriete Middelnederlandse 
klassiekers, maar tijdens onze stagelessen merkten we dat het verhaal 
de leerlingen niet kon bekoren. Ze begrepen niet waarom ze leerden 
over ‘een non die uit het klooster ontsnapt’. Beatrijs is natuurlijk veel 
meer dan dat. De tekst verhaalt over een meisje dat verliefd wordt 
op de zoete woordjes van een jongen, over een gezin met financiële 
problemen, en over een vrouw die in de prostitutie belandt om zichzelf  
en haar kinderen te onderhouden. Dat zijn allemaal thema’s die anno 
2021 nog steeds herkenbaar zijn. Daarom ontwierpen we tijdens onze 
lerarenopleiding aan de Universiteit Gent een spel dat de blijvende 
relevantie van Beatrijs duidelijk maakt. Zo hopen we de leerlingen warm 
te maken voor deze parel van de Middelnederlandse literatuur. 
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Acht initialen: heb jij oog voor detail?  
Haal jij de initiaal van Beatrijs eruit?

Rebus: Spreek jij de codetaal van de mol? 
Ontcijfer zijn boodschap!
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Woordzoeker: wees niet blind.  
Wie zoekt, die vindt! 3

Kahootquiz: weet jij meer dan de mol? 
Ontdek het in de Kahootquiz!

4
VANAF WELKE 
LEEFTIJD ZIJN 
BEATRIJS EN DE 
MINNAAR AL 
VERLIEFD OP 
ELKAAR?

Zelf aan de slag met dit spel?
Download al het materiaal via Fons+! 

Proficiat! 
De opdracht  
is geslaagd. 

Je verdient een tip 
naar de mol. 

Buiten de lijntjes
Volg de mol om meer te weten te komen over de opdrachten. Het spel 
bestaat uit negen uitgewerkte opdrachten, waarvan we er hier vier uitlichten. 
Alle andere opdrachten ontdek je via Fons+. Voor elke geslaagde opdracht 
krijgen de leerlingen een tip. Ook die tips kan je downloaden via Fons+. 
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