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KIJKER 7 Les 105 abc abc

Focus Werkwoordspelling  89

Oefening 19 
Ik schrijf de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. 

De witte dame van Brugge

Een jonge Schotse vrouw (wonen) ___________________ in Brugge. Ze (spreken) 

__________________ geen Vlaams en ook geen Frans. Dolverliefd (huwen) _________________ 

ze een officier. Ze (leiden) ____________________ een gelukkig leven. Maar haar man 

(strijden) ____________________ op het slagveld en (sneuvelen) ____________________ in de 

oorlog. De vrouw (vermijden)____________________ iedereen. Ze is helemaal alleen. Soms 

(wandelen) ____________________ ze door het park in de regen met een paraplu. Op een dag 

(lijken) __________________ haar huisje verlaten. De politie (onderzoeken) __________________ 

haar verdwijning. Op de tafel (staan) ______________ een inktpot en (liggen) _________________ 

een briefje: ‘Eindelijk (houden) ___________________  mijn bruidegom opnieuw van mij. Ik 

(houden) ____________________ van hem en ik (gaan) __________________ naar hem toe.’ Het 

papier (lijken) _________________ nat van de tranen. Men (zoeken) ____________________ haar 

overal, ook in het Minnewater. ‘(Verbeelden) ____________________ jij je ook dat je iets 

(horen) ___________________?’, (vragen) _______________________  

een vrouw. Een vriendin (antwoorden) __________________________:  

‘Wanneer ik in mijn tuintje (wieden) ____________________________, 

(zien) ____________________ ik soms een schaduw van een jonge 

vrouw achter een boom. Ze (kleden) __________________ zich in het wit 

en ze (vasthouden) _____________________ een paraplu ___________.’ 

Een man (vertellen) ___________________: ‘Ik (rijden) ________________ langs het 

Minnewater en plots (steigeren) ____________________ mijn paard. Plots (bewegen) 

______________________ het water en (verschijnen) _______________________ een jonge 

vrouw in het wit. Ze (zwaaien) ____________________ met haar paraplu en ze (verdwijnen) 

____________________ weer. Zo ontstond de sage van de witte dame van Brugge, de vrouw 

die als een geest ronddwaalt in Brugge.

Fout? __________________________________________________________________________
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Een sage is een oud volksverhaal 
dat zich op een bekende plaats 
afspeelt.
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