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Wat  s dat,  
mevrouw  
Van Gelder?
Geef de woorden die op  
elkaar rijmen dezelfde kleur. 

Wat is dat, mevrouw Van Gelder,

houdt u beren in de kelder?

Bruine beren in de kelder van ’t perceel?

Als het nou konijntjes waren

of een aantal ooievaren,

maar ’t zijn echte bruine beren, en zoveel!

Kijk ’s hier, meneer Verhagen,

moet ik u permissie vragen?

Houdt u bij uw eigen zaken, astublief!

Kom vooral geen stap meer nader,

’t zijn de beren van mijn vader,

en ik heb ze alle zeven even lief!

Nou, ik kan u dit vertellen:

Ik ga de politie bellen

en de brandweer! En de Generale Staf!

Hoor ’s hier, meneer Verhagen,

als u dat probeert te wagen,

stuur ik alle zeven beren op u af!

Als u even hier wilt kommen,

zal ’k ze voor u laten brommen:

Grrrr! Grrrr! Grrrr Grrrr! Hau! Hau! Grrrr!

Hoort u dat, meneer Verhagen?

Hebt u nou nog iets te vragen?

O welnee, mevrouw Van Gelder, nou niet meer…

Goedendag, mevrouw Van Gelder,

wat zijn uw gordijntjes helder,

veel genoegen met de beertjes in uw huis!

Wel, tot ziens, meneer Verhagen,

prettige vakantiedagen,

en de hartelijke groeten bij u thuis.

Grrrrrrr! 

GROEP 
5 & 6

© Sieb Posthuma



WERKBLAD 15 T/M 25 MEI 

ANNIE M.G. SCHMIDT-
WEEK 2019

2
a

De ridder van 
Vogelenzang 

Het gedicht van de ridder is niet 
helemaal compleet. Kun jij bedenken 
welke woorden goed passen op de 
lege plekken? Succes met rijmen! 

Er leefde een ridder in Vogelenzang,

al heel lang geleden, verschrikkelijk .............................................................,

die draken versloeg voor een roos en een zoen,

zoals men dat nu nog maar zelden ziet doen.

Die dappere ridder van Vogelenzang!

Maar ’s avonds, in ’t donker, dan was hij zo .............................................................!

Dan lag hij te beven tot kwart over .............................................................,

want altijd, in ’t donker dan hoorde hij leven!

En iedere nacht, om zijn angst kwijt te raken,

probeerde hij vrolijke rijmpjes te .............................................................,

en telkens begon hij van voren af aan:

Wat heb ik vandaag voor heldhaftigs gedaan?

Vijf draken verslagen,

één jonkvrouw gered!

Waarom lig ik dan zo

te rillen in .............................................................?

En prompt overdag, als de hemel ging klaren,

versloeg hij weer draken, of ’t kevertjes .............................................................,

die dappere ridder van Vogelenzang.

Maar ‘s avonds in ‘t donker dan werd hij weer bang.

Dan ging hij weer rijmen van voren af aan:

Wat heb ik vandaag voor plezierigs .............................................................?

Mijn paard opgetuigd

en mijn helm ingevet,

mijn vrouw toegeknikt

toen ze thee heeft ..............................................................

Waarom lig ik dan zo

te trillen in bed?
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Om één uur des nachts werd het meestal te bar!

Dan raakte die ridder totaal in de .............................................................!

Dan jankte hij zachtjes, bij ieder geluid

en lag maar te prevelen, stil voor zich .............................................................:

Eén jonkvrouw verslagen,

vijf draken gered...

maar zeg ik het goed?

Nee, het lijkent wel pet!

Mijn vrouw afgetuigd

en mijn paard ingevet...

een draak toegeknikt toen hij thee had gezet...

Ik weet het niet meer en ik hoor weer geluid...

’k Ben bang in het donker!

Wie haalt me d’r uit?

Moederrrrr!
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