
 

 

 

 

 

 

 

Sprookjes uit de omgeving Neder
Märchen aus der Umgebung Niederrhein

Dit document bevat twee sprookjes uit de omgeving van de Nederrijn.
Dieses Dokument umfasst zwei Märchen aus der Umgebung Niederrhein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprookjes uit de omgeving Neder-Rijn 
Märchen aus der Umgebung Niederrhein

Dit document bevat twee sprookjes uit de omgeving van de Nederrijn.
Dieses Dokument umfasst zwei Märchen aus der Umgebung Niederrhein

 

 

Jacinta Timmers

Märchen aus der Umgebung Niederrhein 

 

Dit document bevat twee sprookjes uit de omgeving van de Nederrijn. 
Dieses Dokument umfasst zwei Märchen aus der Umgebung Niederrhein.  

Jacinta Timmers 



 

 
 

De Wichardsage – De draak van Gelre 

 

Beantwoord vóór het lezen van de tekst de volgende vragen:  

 
1. In sprookjes, mythen en sagen speelt de draak vaak een rol. Hoe denken jullie 

dat deze draak in deze legende eruit ziet? Denk aan kleur, huid, grootte etc. Als 
jullie de kenmerken hebben besproken en opgeschreven tekenen jullie aan 
hand van deze kenmerken jullie draak op een groot papier.  
 

2. Op welk dier dat wij nu kennen, vinden jullie de draak het meeste lijken? 
Bespreek samen met je partner en zoek op internet een goede afbeelding van 
dit dier en vergelijk deze afbeelding met de door jullie getekende draak. 
 

3. Lees de tekst en beantwoord de vragen die je tegenkomt tijdens het lezen van 
de tekst.   
 

De onderstaande woordenlijst kun je als hulpmiddel gebruiken:  
Nederlands Duits 
verslinden verschlingen 
trouwen heiraten 
de viervoeter der Vierfüßer 
de processie die Feier, die Prozession 
verdrijven  vertreiben  
neuriede summen  
ridderslag Wenn man diesen empfangen hat, ist man 

Ritter 
uithuwelijken vermählen 
de schoonzoon der Schwiegersohn  
prevelden murmeln 
de dorpelingen die Dörfler  
onverschrokken heldenhaft 
de smet der Fleck  
het schubbenpantser  der Schuppenpanzer 
het huwelijk die Hochzeit, die Ehe  



In het jaar 878, toen Karel de Kale keizer van Rome was,

uitmaakte van het gebied van de heer van Pont. Tegenwoordig ligt het in de provincie 

Limburg, maar vroeger hoorde

 

Midden op een

waaronder een gevaarlijke en boze draak woonde. 

bang voor dit dier, omdat hij alle mensen en beesten 

die binnen zijn bereik kwamen. 

adem 

Gelre!” 

dieren en mensen in zijn omgeving zouden alleen al door zijn 

adem omkomen.  

 

Heer Otho van Pont woont in de buurt van Gelre en hij

de oudste, genaamd Lupold en de andere Wichard. Wichard was in stilte verloofd met 

Margaretha, de mooie dochter van Herman van Hameland. Wichard had deze verloving allen 

nog niet bekend gemaakt. 

Op een mooie ochtend zei Wichard tegen zijn 

vader: "Vader, ik wil vandaag naar Hameland rijden 

om aan heer Herman te vragen of ik met

Margaretha mag trouwen. Wat vindt u hiervan?"

 

"Doe dat mijn zoon," sprak heer Otho, "ik wil graag 

Margaretha als mijn dochter ontvangen en heer 

Herman is een wijs en goed man. Groe

mijn naam."  

 

 

 

 

 

 

 

el de Kale keizer van Rome was, bezat hij het gebied 

uitmaakte van het gebied van de heer van Pont. Tegenwoordig ligt het in de provincie 

hoorde het bij Gelderland. 

Midden op een veld in dit gebied stond een grote mispelboom, 

waaronder een gevaarlijke en boze draak woonde. 

bang voor dit dier, omdat hij alle mensen en beesten 

die binnen zijn bereik kwamen. In de nacht kon 

adem al van ver zien gloeien of hoorde je zijn kreten: “Gelre! 

Gelre!” De mensen dachten dat dit dier uit de hel kwam

dieren en mensen in zijn omgeving zouden alleen al door zijn 

woont in de buurt van Gelre en hij had twee slimme en knappe zonen: 

, genaamd Lupold en de andere Wichard. Wichard was in stilte verloofd met 

Margaretha, de mooie dochter van Herman van Hameland. Wichard had deze verloving allen 

Op een mooie ochtend zei Wichard tegen zijn 

daag naar Hameland rijden 

te vragen of ik met de knappe 

Wat vindt u hiervan?" 

"Doe dat mijn zoon," sprak heer Otho, "ik wil graag 

Margaretha als mijn dochter ontvangen en heer 

Herman is een wijs en goed man. Groet hem uit 

het gebied Gelre, dat deel 

uitmaakte van het gebied van de heer van Pont. Tegenwoordig ligt het in de provincie 

tond een grote mispelboom, 

waaronder een gevaarlijke en boze draak woonde. Iedereen was 

bang voor dit dier, omdat hij alle mensen en beesten verslond, 

In de nacht kon je zijn vurige 

ijn kreten: “Gelre! 

De mensen dachten dat dit dier uit de hel kwam en alle 

dieren en mensen in zijn omgeving zouden alleen al door zijn 

had twee slimme en knappe zonen: 

, genaamd Lupold en de andere Wichard. Wichard was in stilte verloofd met 

Margaretha, de mooie dochter van Herman van Hameland. Wichard had deze verloving allen 



4. Het volgende deel van het verhaal is door elkaar geraakt. 

(abcd) met de zinnen rechts (1234) af. 

 

a. Zo gebeurde het dat Wichard op 

binnenhof zijn grote paard besteeg 

en vrolijk de poort uitdraafde

b. Blij en opgewekt reed hij tussen 

zingende vogels. De zon schitterde 

en de dag was pas net begonnen. 

Terwijl het paard over de weg 

draafde, neuriede zijn 

vrolijk liedje, 

 

c. Nadat de mensen van de processie 

weer weg waren, vroeg hij een boer 

waarom deze processie er was

 

d. Ze hadden het al zo vaak 

geprobeerd, maar steeds zonder 

resultaat,  

 

Voor oplossing, zie antwoordenbundel. 

 

5. Lees de tekst verder. 

Wichard reed verder naar Hameland.

Herman aangekomen was, zat heer Herman in een

een knapperend haardvuur. Aan de andere kant van de haard 

moest Wichard op een bank gaan zitten.

sprak heer Herman zacht: "Wichard, ik geloof graag dat u van 

elkaar houdt, maar u bent beiden nog heel jong. Ik wil niet aan 

Het volgende deel van het verhaal is door elkaar geraakt. Maak de zinnen links 

(abcd) met de zinnen rechts (1234) af.  

Zo gebeurde het dat Wichard op het 

binnenhof zijn grote paard besteeg 

en vrolijk de poort uitdraafde 

1. maar zijn liedje en zijn tocht werd 

verstoort door een grote 

op de weg. Het was een grote stoet 

en Wichard bleef aan de kant van de 

weg staan om de vrome priesters en 

monniken voorbij te laten.

 

Blij en opgewekt reed hij tussen 

De zon schitterde 

en de dag was pas net begonnen. 

aard over de weg 

zijn Wichard een 

2. en de boer vertelde hem dat er een 

processie was om de draak te 

verdrijven.  

Nadat de mensen van de processie 

, vroeg hij een boer 

waarom deze processie er was 

3.  werd nu de hulp van de bisschop 

ingeroepen.  

 

het al zo vaak 

geprobeerd, maar steeds zonder 

4. en met zijn trouwe viervoeter

pad ging naar heer Herman in 

Hameland.  

Voor oplossing, zie antwoordenbundel.  

verder.  

Wichard reed verder naar Hameland.Toen de hij in de zaal van 

zat heer Herman in een mooiestoel bij 

Aan de andere kant van de haard 

Wichard op een bank gaan zitten. Na een tijdje zwijgen 

sprak heer Herman zacht: "Wichard, ik geloof graag dat u van 

elkaar houdt, maar u bent beiden nog heel jong. Ik wil niet aan 

Maak de zinnen links 

maar zijn liedje en zijn tocht werd 

verstoort door een grote processies 

op de weg. Het was een grote stoet 

en Wichard bleef aan de kant van de 

weg staan om de vrome priesters en 

monniken voorbij te laten. 

en de boer vertelde hem dat er een 

was om de draak te 

werd nu de hulp van de bisschop 

viervoeter op 

pad ging naar heer Herman in 



uw moed en kracht twijfelen, maar u moet de eerste daad nog verrichten, waar

ridderslag verdienen kunt. We leven nu wel in vrede, maar ze zouden mij kunnen verwijten, 

dat ik mijn dochter heb uitgehuwelijkt

slimme en knappe ridders die 

en zou ik graag mijn toestemming geven, kom met uw verzoek maar op een later tijdstip 

terug. U moet eerst de wereld tonen dat u even goed met de ridderlijke deugden vertrouwd 

bent als met uw boeken." 

De jongen staarde lange tijd teleurgeste

heer Herman en zei: "Heer Herman, mijn vader roemt u als een wijs en verstandig man en ik 

twijfel niet dat u ook in deze zaak gelijk zult hebben, al is het een grote teleurstelling. Laat mij 

nu gaan. Ik zal snel proberen om een goede 

of helemaal niet.” 

"Ik hoop u snel weer te zien," 

 

Zij drukten elkaar  de hand en nog diezelfde avond reed Wichard naar zijn vaders burcht 

terug. Heel wat minder vrolijk dan hij die ochtend was uitgereden, steeg hij op het 

binnenplein af.

 

Na geslapen te hebben

uitrusting aan, 

de plaats waar de draak meestal 

angst 

monster

veel angst in hun ogen naar hem.Veel sloegen er

prevelde

ging rond: hij zou proberen de draak te verslaan.

 

Vol ontzag bleven ze op grote afstand toekijken, toen Wichard zijn grote 

nam en zonder enige aarzeling, helemaal alleen, op het 

altijd onder de mispelboom. De draak sperde zijn grote

dikke wolken uitblazend. Groot gloeiden de ogen als vuurballen in de afgrijselijke kop, terwijl 

hij uit alle macht schreeuwde: Gelre! Gelre!

 

uw moed en kracht twijfelen, maar u moet de eerste daad nog verrichten, waar

. We leven nu wel in vrede, maar ze zouden mij kunnen verwijten, 

uitgehuwelijkt aan een onervaren jongeman. Er zijn meerdere 

ridders die met Margaretha’s willen trouwen en al houdt 

toestemming geven, kom met uw verzoek maar op een later tijdstip 

terug. U moet eerst de wereld tonen dat u even goed met de ridderlijke deugden vertrouwd 

staarde lange tijd teleurgesteld in het vuur, toen stond hij op, nam de hand van 

en zei: "Heer Herman, mijn vader roemt u als een wijs en verstandig man en ik 

twijfel niet dat u ook in deze zaak gelijk zult hebben, al is het een grote teleurstelling. Laat mij 

snel proberen om een goede schoonzoon voor u te zijn. Ik kom snel terug, 

 antwoordde heer Herman. 

Zij drukten elkaar  de hand en nog diezelfde avond reed Wichard naar zijn vaders burcht 

minder vrolijk dan hij die ochtend was uitgereden, steeg hij op het 

binnenplein af. 

Na geslapen te hebben, trok hij de volgende morgen zijn zware 

uitrusting aan, deed hij zijn groot zwaard om en ging hij te voet naar 

de plaats waar de draak meestal woonde. Zijn paard liet hij thuis, uit 

 dat het dier verstikt zou worden door de giftige adem van het 

monster. De dorpelingen die hij in het veld tegenkwam, 

veel angst in hun ogen naar hem.Veel sloegen er 

prevelden een gebed voor de moedige jongeman

ging rond: hij zou proberen de draak te verslaan. 

Vol ontzag bleven ze op grote afstand toekijken, toen Wichard zijn grote zwaard in zijn hand 

en zonder enige aarzeling, helemaal alleen, op het dier afstapte. Het 

De draak sperde zijn grote muil wijd open, zijn vuile adem in 

dikke wolken uitblazend. Groot gloeiden de ogen als vuurballen in de afgrijselijke kop, terwijl 

: Gelre! Gelre! 

uw moed en kracht twijfelen, maar u moet de eerste daad nog verrichten, waarmee u de 

. We leven nu wel in vrede, maar ze zouden mij kunnen verwijten, 

Er zijn meerdere 

en al houdt ze alleen van u 

toestemming geven, kom met uw verzoek maar op een later tijdstip 

terug. U moet eerst de wereld tonen dat u even goed met de ridderlijke deugden vertrouwd 

tond hij op, nam de hand van 

en zei: "Heer Herman, mijn vader roemt u als een wijs en verstandig man en ik 

twijfel niet dat u ook in deze zaak gelijk zult hebben, al is het een grote teleurstelling. Laat mij 

k kom snel terug, 

Zij drukten elkaar  de hand en nog diezelfde avond reed Wichard naar zijn vaders burcht 

minder vrolijk dan hij die ochtend was uitgereden, steeg hij op het 

, trok hij de volgende morgen zijn zware 

ging hij te voet naar 

. Zijn paard liet hij thuis, uit 

dat het dier verstikt zou worden door de giftige adem van het 

die hij in het veld tegenkwam, keken met 

 een kruis en 

jongeman. Want het verhaal 

 

zwaard in zijn hand 

afstapte. Het monster lag als 

muil wijd open, zijn vuile adem in 

dikke wolken uitblazend. Groot gloeiden de ogen als vuurballen in de afgrijselijke kop, terwijl 



 

De dorpelingen zagen Wichard 

onverschrokkennaar de draak toe 

hoe de draak met klauwen en staart het lichaam van 

de jongen omstrengelen wilde. Ze hoorden een 

hevige worsteling, maar konden niets meer zien 

door de vele rookwolken die het monster 

hoorden alleen het geroep: Gelr

slagen van Wichards zijn zwaard. 

Vol angst stonden allen roerloos en durfden zelfs 

niet te fluisteren. Nog eenmaal verhief zich met schorre klank het vreselijke geroep: Gelre! 

Gelre! Tot onverwachts de bruine stinkende walm optrok en Wichard ongedeerd tevoorschijn 

kwam. De draak lag aan zijn voeten. Met de dolk, die al door 27 voorouders met eer 

gedragen was en waaraan geen enkele 

de platen van het ondoordringbare 

getroffen. 

6. Stel je voor dat er in de tijd van Wichard al televisie bestond. De televisie heeft 

ontdekt dat Wichard de onverslaanbare draak toch wil verslaan. Een reporter 

bericht “live” over het gevecht voor een camera. Schrijf samen met je partner 

de live-tekst voor deze uitzending over het verslaan van de draak. Wat zou de 

reporter voor commentaar kunnen geven? Worden er tijdens het g

omstanders geïnterviewd? 

De onderstaande woordenlijst kun je als hulpmiddel gebruiken. 
Duits 
der Dolche 
der Drache 
das Schwert 
strijden 
scheu, ängstlich 
ermorden, töten, 
das Feuer 
Feuer speien, Feuer spucken 
gefährlich 
die Hoffnung 
der Kampf 
schwierig 
 

 

zagen Wichard 

naar de draak toe gaan. Ze zagen 

hoe de draak met klauwen en staart het lichaam van 

omstrengelen wilde. Ze hoorden een 

hevige worsteling, maar konden niets meer zien 

rookwolken die het monster uitblies. Ze 

hoorden alleen het geroep: Gelre! Gelre! en de 

slagen van Wichards zijn zwaard.  

stonden allen roerloos en durfden zelfs 

niet te fluisteren. Nog eenmaal verhief zich met schorre klank het vreselijke geroep: Gelre! 

hts de bruine stinkende walm optrok en Wichard ongedeerd tevoorschijn 

. De draak lag aan zijn voeten. Met de dolk, die al door 27 voorouders met eer 

gedragen was en waaraan geen enkele smet van onrecht kleefde, had hij ten slotte, tussen 

het ondoordringbare schubbenpantser door, het monster in het hart 

Stel je voor dat er in de tijd van Wichard al televisie bestond. De televisie heeft 

ontdekt dat Wichard de onverslaanbare draak toch wil verslaan. Een reporter 

het gevecht voor een camera. Schrijf samen met je partner 

tekst voor deze uitzending over het verslaan van de draak. Wat zou de 

reporter voor commentaar kunnen geven? Worden er tijdens het g

omstanders geïnterviewd?  

De onderstaande woordenlijst kun je als hulpmiddel gebruiken.  
Nederlands 
de dolk 
de draak  
het zwaard 
kämpfen 
bang 
vermoorden, doden 
het vuur 

Feuer speien, Feuer spucken  vuurspuwen 
gevaarlijk  
de hoop 
het gevecht 
moeilijk 

niet te fluisteren. Nog eenmaal verhief zich met schorre klank het vreselijke geroep: Gelre! 

hts de bruine stinkende walm optrok en Wichard ongedeerd tevoorschijn 

. De draak lag aan zijn voeten. Met de dolk, die al door 27 voorouders met eer 

van onrecht kleefde, had hij ten slotte, tussen 

door, het monster in het hart 

Stel je voor dat er in de tijd van Wichard al televisie bestond. De televisie heeft 

ontdekt dat Wichard de onverslaanbare draak toch wil verslaan. Een reporter 

het gevecht voor een camera. Schrijf samen met je partner 

tekst voor deze uitzending over het verslaan van de draak. Wat zou de 

reporter voor commentaar kunnen geven? Worden er tijdens het gevecht 



7. Lees de tekst tot het einde. 

 

Het volk juichte de held toe en 

huis, waar hij door zijn ouders en broer dolgelukkig werd omhelsd. Maar hij gunde zich 

geen tijd voor verdere feestvreugde. Hij liet meteen zijn paard opzadelen 

Hameland. 

 

Toen hij de burcht van Herman naderde, hadden ze daar het 

nieuws al gehoord. Margaretha en haar vader stonden hem op te 

wachten. Heer Herman ontving hem als zijn zoon en stemde toe 

in het huwelijk. Vele dagen lang werd er gefeest en toen Wichard 

met zijn bruid naar huis kwam

burcht op de plek waar hij de draak verslagen had. 

namen de beide geliefden

'Gelre' noemden. Het dankbare 

eromheen en zo ontstond een stadje met die naam. Op het wapen 

van het Graafschap Gelre liet hij drie rode mispelbloemen op een 

schild van goud maken.  

 

Quelle: https://www.beleven.org/verhaal/wichard_sage

Originalmärchens. 

 

8. Maak de volgende opdracht

Wichard was natuurlijk erg blij toen hij de draak verslagen had. Bedenk samen 

een interview dat na het verslaan van de draak met Wichard gehouden zou 

kunnen worden. Bedenk de vragen die de interviewer aan Wichard zou kunnen 

stellen en bedenk ook de antwoor

woordenlijsten kun je als hulpmiddel gebruiken. 

Bijvoorbeeld: 

Interviewer: Hoe vond je het gevecht?

Wichard: Het was nog erg moeilijk! 

Interviewer: ……  

Wichard: ……  

Lees de tekst tot het einde.  

Het volk juichte de held toe en enkele mannen droegen hem op zijn schild in triomf naar 

huis, waar hij door zijn ouders en broer dolgelukkig werd omhelsd. Maar hij gunde zich 

tijd voor verdere feestvreugde. Hij liet meteen zijn paard opzadelen 

Toen hij de burcht van Herman naderde, hadden ze daar het 

nieuws al gehoord. Margaretha en haar vader stonden hem op te 

Heer Herman ontving hem als zijn zoon en stemde toe 

. Vele dagen lang werd er gefeest en toen Wichard 

naar huis kwam stichtte hij met zijn vader een 

burcht op de plek waar hij de draak verslagen had. Snel daarna 

geliefden hun intrek in het nieuwe slot, dat ze 

'Gelre' noemden. Het dankbare volk uit die streek vestigde zich 

tstond een stadje met die naam. Op het wapen 

van het Graafschap Gelre liet hij drie rode mispelbloemen op een 

https://www.beleven.org/verhaal/wichard_sageüberarbeitete Version des 

Maak de volgende opdracht. 

Wichard was natuurlijk erg blij toen hij de draak verslagen had. Bedenk samen 

een interview dat na het verslaan van de draak met Wichard gehouden zou 

kunnen worden. Bedenk de vragen die de interviewer aan Wichard zou kunnen 

stellen en bedenk ook de antwoorden van Wichard hierop.  De bovenstaande 

woordenlijsten kun je als hulpmiddel gebruiken.  

Interviewer: Hoe vond je het gevecht? 

Wichard: Het was nog erg moeilijk!  

 

 

mannen droegen hem op zijn schild in triomf naar 

huis, waar hij door zijn ouders en broer dolgelukkig werd omhelsd. Maar hij gunde zich 

tijd voor verdere feestvreugde. Hij liet meteen zijn paard opzadelen en reed naar 

eitete Version des 

Wichard was natuurlijk erg blij toen hij de draak verslagen had. Bedenk samen 

een interview dat na het verslaan van de draak met Wichard gehouden zou 

kunnen worden. Bedenk de vragen die de interviewer aan Wichard zou kunnen 

De bovenstaande 



 

 

Die Nibelungensage 

 

1. Recherchiert im Internet: Wer sind die Nibelungen?  

2. Wisst ihr, was eine Sage ist? Was ist der Unterschied zwischen einem Mythos, 

einer Legende und einer Saget? Recherchiert zu zweit im Internet und tragt in 

der Tabelle Kennzeichen jeder Form zusammen.  

 

Sage Mythos Legende 

   

   

   

   

   

 

 

3. Lest den Text und bearbeitet die Aufgaben.  

Die unterstehende Wörterliste kannst du als Hilfsmittel verwenden  

Deutsch Niederländisch 
die Kühnheit de roekeloosheid 
unermesslich onmetelijk, zeergroot 
die Bedingung de voorwaarde 
die Gemahlin de echtgenote 
zornig kwaad 
rächen wreken 
entjunfern ontmaagden 
der Vasall de leenman 
entlocken ontlokken, aan de praat krijgen  
ahnen vermoeden  
 

 

 



unverwundbar.  

 

4. Was könnte der Schatz der Nibelungen gewesen sein? Überlegt zu zweit, was 

für einen Schatz das Zwergenvolk haben könnte und wie dieser Schatz 

ausgesehen haben könnte

5. Aus welcher heutigen 

einen Film!  

 

6. Lest den Text weiter. 

Nachdem Siegfried aus Xanten einen Drachen getötet und den Schatz der Nibelungen 

erobert hat, kommt er an den Königshof von Worms. Dort will er Kriemhild heiraten, die 

Schwester König Gunthers. Der König stimmt unter der 

im Gegenzug hilft, Brunhild – 

übermenschliche Kräfte und nimmt nur den zum Mann, der sie 

in drei Wettkämpfen besiegt.  

Bereits am nächsten Tag begannen die Kampfspiele. 

war nicht stark genug die schweren Waffen, die Brunhild ihm 

reichte, zu führen, doch Siegfri

Tarnkappe übernahm den Wettkampf, während Gunther zum 

Schein nur Gebärden ausführte. 

Gunther konnte sie als seine Gemahlin

Brunhild gab noch nicht auf. Zornig

Siegfried und Kriemhild verweigerte sie sich in der 

Hochzeitsnacht ihrem Ehemann

 

In Xanten am Niederrhein lebte Si

des Königs Sigmund, er war ein junger Held. Mit 

Kühnheit und Kraft besiegte er den giftigen 

Drachen, der den unermesslichen

Zwergenvolkes der Nibelungen bewachte. In 

diesem Kampf eroberte er auch eine Tarnkappe, die 

ihn unsichtbar machte und das Schwert B

Ein Bad im Blute des Drachen machte ihn 

Was könnte der Schatz der Nibelungen gewesen sein? Überlegt zu zweit, was 

für einen Schatz das Zwergenvolk haben könnte und wie dieser Schatz 

haben könnte.  

Aus welcher heutigen Geschichte kennt ihr eine Tarnkappe? Hinweis: Denkt an 

den Text weiter.  

Nachdem Siegfried aus Xanten einen Drachen getötet und den Schatz der Nibelungen 

erobert hat, kommt er an den Königshof von Worms. Dort will er Kriemhild heiraten, die 

Schwester König Gunthers. Der König stimmt unter der Bedingung zu, dass Siegfried

 Königin von Island – zur Frau zu gewinnen. Brunhild hat 

übermenschliche Kräfte und nimmt nur den zum Mann, der sie 

 

Bereits am nächsten Tag begannen die Kampfspiele. Gunther 

schweren Waffen, die Brunhild ihm 

gfried unsichtbar durch die 

Tarnkappe übernahm den Wettkampf, während Gunther zum 

Schein nur Gebärden ausführte. Die Dame wurde besiegt und 

Gemahlin heimführen. Doch 

Zornig über die Verbindung von 

d und Kriemhild verweigerte sie sich in der 

Ehemann und fesselte ihn sogar an 

In Xanten am Niederrhein lebte Siegfried, der Sohn 

in junger Held. Mit 

und Kraft besiegte er den giftigen 

unermesslichen Schatz des 

s der Nibelungen bewachte. In 

diesem Kampf eroberte er auch eine Tarnkappe, die 

ihn unsichtbar machte und das Schwert Balmung. 

Ein Bad im Blute des Drachen machte ihn 

Was könnte der Schatz der Nibelungen gewesen sein? Überlegt zu zweit, was 

für einen Schatz das Zwergenvolk haben könnte und wie dieser Schatz 

Tarnkappe? Hinweis: Denkt an 

Nachdem Siegfried aus Xanten einen Drachen getötet und den Schatz der Nibelungen 

erobert hat, kommt er an den Königshof von Worms. Dort will er Kriemhild heiraten, die 

zu, dass Siegfried ihm 

zur Frau zu gewinnen. Brunhild hat 



Händen und Füßen und hängte den Wehrlosen an einem starken Nagel hoch an die Wand. 

 

Wieder muss Siegfried (der Kriemhild geheiratet hat) helfen. In der Tarnkappe ringt er 

Brunhild im Ehebett nieder, sodass Gunther sie entjungfern kann. Dabei nimmt Siegfried 

heimlich ihren Ring und ihren Gürtel mit und schenkt sie Kriemhild. 

Einige Zeit später..... 

7. Wie stellt ihr euch die 4 Personen vor? Wie sehen sie aus?  

 

8. Was denkt ihr, wie ist ihr Charakter? Beschreibt diesen mit einigen Adjektiven.  

 

9. Was glaubt ihr: Wie geht die Geschichte weiter?  

- Halten die Ehen von Brunhild und Gunther und die von Siegfried und 

Kriemhild? 

-Wer bekommt (wie viele) Kinder?  

 

10. In der nächsten Passage werden treffen alle vier sich: Was wird passieren?  

Die Wörterliste kann euch dabei helfen: 
Deutsch Niederländisch 
dick  dik 
dünn dun 
groß groot 
klein klein 
schön mooi 
alt oud 
jung jong 
freundlich vriendelijk 
unfreundlich onvriendelijk 
ehrlich eerlijk 
unehrlich oneerlijk  
glücklich gelukkig 
dumm dom 
klug slim  
neugierig nieuwsgierig   
 

 

 

 

 



11. Die nächste Passage der Geschichte ist durcheinander gekommen. 

die Sätze links (1234) mit den Sätzen rechts (abcde)

 

1) Gunther und Brunhild laden

Kriemhild, die mittlerweile in Xanten leben, 

nach Worms ein,  

2) Kriemhild konfrontiert Brunhild damit, dass 

ihr Mann Siegfried als Erster mit Brunhild 

geschlafen habe 

3) Brunhild versinkt in 

4) Hagen von Tronje, Gunthers mächtigster 

Vasall, will seine Herrin(Brunhild)

5) Diese Stelle war beim Bad im 

Drachens  

 

Lösung: Siehe Lösungsschlüssel. 

12. Lest den Text zu Ende

 

13 Jahre später........ 

......Kriemhild heiratet den Hunnenk

nach Ungarn einzuladen. Hagen warnt vor der Rachsucht Kriemhilds, aber 

großem Gefolge ins Hunnenland. 

und Hunnen zu entfesseln. Zulet

verlangt von Hagen den Schatz. Doch er gibt das Versteck nicht preis, solange einer seiner 

Die nächste Passage der Geschichte ist durcheinander gekommen. 

die Sätze links (1234) mit den Sätzen rechts (abcde). 

laden Siegfried und 

in Xanten leben, 

a) und als Beweis dafür präsentiert sie Ring 

und Gürtel.  

konfrontiert Brunhild damit, dass 

rster mit Brunhild 

b) durch ein Lindenblatt frei geblieben.

c) und entlockt deswegen Kriemhild das 

Geheimnis der verwundbaren Stelle Sigfrids. 

Hagen von Tronje, Gunthers mächtigster 

(Brunhild)rächen 

d) aber die zwei Königinnen

Streit. 

5) Diese Stelle war beim Bad im Blutdes e) Scham, Trauer und Hass.

ehe Lösungsschlüssel.  

den Text zu Ende. 

Bei einem Jagdausflug durch die Rheinebene 

den Odenwald und ins Neckartal stößt Hagen 

Siegfried seinen Speer zwischen die Schulterblätter. 

Kriemhild ahnt, wer ihren Mann getötet hat und bleibt 

trauernd in Worms. Mit dem Nibelungenschatz, den 

Siegfried ihr geschenkt hatte, zieht sie fremde Helden 

nach Worms, um ihre Macht zu stärken. Hagen 

erkennt die Gefahr, nimmt ihr den Schatz weg und 

versenkt ihn im Rhein. 

 

......Kriemhild heiratet den Hunnenkönig Etzel und bringt ihn dazu, ihren Br

nach Ungarn einzuladen. Hagen warnt vor der Rachsucht Kriemhilds, aber 

großem Gefolge ins Hunnenland. Es gelingt Kriemhild, einen Kampf zwischen Nibelungen 

und Hunnen zu entfesseln. Zuletzt sind nur noch Gunther und Hagen am Leben. Kriemhild 

verlangt von Hagen den Schatz. Doch er gibt das Versteck nicht preis, solange einer seiner 

Die nächste Passage der Geschichte ist durcheinander gekommen. Kombiniere 

a) und als Beweis dafür präsentiert sie Ring 

b) durch ein Lindenblatt frei geblieben. 

c) und entlockt deswegen Kriemhild das 

Geheimnis der verwundbaren Stelle Sigfrids.  

Königinnen geraten in 

Scham, Trauer und Hass. 

m Jagdausflug durch die Rheinebene durch 

s Neckartal stößt Hagen 

Siegfried seinen Speer zwischen die Schulterblätter. 

, wer ihren Mann getötet hat und bleibt 

Nibelungenschatz, den 

Siegfried ihr geschenkt hatte, zieht sie fremde Helden 

nach Worms, um ihre Macht zu stärken. Hagen 

erkennt die Gefahr, nimmt ihr den Schatz weg und 

Bruder Gunther, 

nach Ungarn einzuladen. Hagen warnt vor der Rachsucht Kriemhilds, aber Guntherzieht mit 

Es gelingt Kriemhild, einen Kampf zwischen Nibelungen 

zt sind nur noch Gunther und Hagen am Leben. Kriemhild 

verlangt von Hagen den Schatz. Doch er gibt das Versteck nicht preis, solange einer seiner 



Herren noch lebt. Kriemhild lässt Gunther den Kopf abschlagen. Hagen triumphiert. Nur er 

kennt jetzt das Versteck und er wird es niemals verraten!  

(Quelle: https://www.hotel-nibelungenhof.de/de/geschichte/nibelungensage) 

(http://www.beluga-on-tour.de/html/Kinderecke-Caro/Rhein-Nibelungen.htm) 

13. Im Text gibt es viele (schwierige) Namen.  

Wer sind sie? Mit wem sind sie verheiratet? Welche Rolle spielen sie in der 

Geschichte? Usw. 

Ergänzt die Übersicht.  

 

Name Rolle 

Siegfried… …. 

Kriemhild  

Gunther  

Brunhild  

Hagen von Tronje  

Etzel   

 

14. Recherchiert im Internet: Es gibt viele Geschichte über das Versteck des 

Schatzes. Glaubt ihr, dass Hagen den Schatz in den Fluss geworfen hat? Wo 

noch hätte er den Schatz verstecken können? Überlegt zu zweit einige gute 

Verstecke für einen Schatz und schreibt sie auf. Tauscht euch danach mit dem 

Rest der Gruppe aus. Kommt ihr zu einer Schlussfolgerung? Wo hat Hagen den 

Schatz versteckt?  

 

15. Schreibt einen Polizeibericht: Der Schatz ist weg! Wer hat ihn gestohlen? 

Fertigt eine Beschreibung der Täter an. Vielleicht gibt jemand nach dem Lesen 

eures Berichtes den entscheidenden Hinweis zur Entdeckung des Schatzes.  

 

Die Wörterliste kann euch dabei helfen: 
Niederländisch Deutsch 
de dader der Täter 
de ogen die Augen 
groot groß 
klein klein 
dik dick 
dun dünn  
sportief sportlich 
de beloning die Belohnung  



Afbeeldingen/Bilderquellennachweis 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=peter+paul+rubens+120&title

=Special%3ASearch&go=Go#/media/File:Peter_Pa

 

 

 

 

 

Bilderquellennachweis  

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rijpe_mispels.jpg

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=hamelant&title=Special%3

ASearch&go=Go#/media/File:Hamelant_1700.jpg 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=fireplace+burning&title

=Special%3ASearch&go=Go#/media/File:Fireplace_Burning.jpg

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=peter+paul+rubens+120&title

=Special%3ASearch&go=Go#/media/File:Peter_Paul_Rubens_120.jpg

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rijpe_mispels.jpg 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=hamelant&title=Special%3

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=fireplace+burning&title

=Special%3ASearch&go=Go#/media/File:Fireplace_Burning.jpg 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=peter+paul+rubens+120&title

ul_Rubens_120.jpg 



 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=gelre+1+wapen&title=Special%

3ASearch&go=Go#/media/File:Gelre1_wapen.svg

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=gelre+1+wapen&title=Special%

3ASearch&go=Go#/media/File:Gelre1_wapen.svg 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ouroboros#/media/File:Ouroboros

_1.jpg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cUL4Nn_8xLM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Heinrich_F%C3%BCssli_003.jpg

  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=gelre+1+wapen&title=Special%

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ouroboros#/media/File:Ouroboros

https://www.youtube.com/watch?v=cUL4Nn_8xLM 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Heinrich_F%C3%BCssli_003.jpg 



 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_von_Cornelius_Hage
n_versenkt_den_Nibelungenhort_1859.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_von_Cornelius_Hage


