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HET SCHRIJVERKE – FICHE 5 

1. STROFE 5 – 6 – 7 – 8   
 

Schrijverkes, schrijverkes, zeg 
t mij dan, – 
met twintigen zijt gij en meer, 
en is er geen een die ’t mij zeggen kan: – 
Wat schrijft en wat schrijft gij zo zeer? 
 
Gij schrijft, en ’t en staat in het water niet, 
gij schrijft, en ’t is uit en ’t is weg; 
geen christen en weet er wat dat bediedt: 
och, schrijverke, zeg het mij, zeg! 
 
Zijn ’t visselkes daar ge van schrijven moet? 
Zijn ’t kruidekes daar ge van schrijft? 
Zijn ’t keikes of bladjes of blomkes zoet, 
of ’t water, waarop dat ge drijft? 
 
Zijn ’t vogelkes, kwietlende klachtgepiep, 
of is ‘et het blauwe gewelf, 
dat onder en boven u blinkt, zo diep, 
of is het u, schrijverken zelf? 
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2. MASSAGE 

 
Strofe 5  
Schrijverkes, schrijverkes, zeg 
t mij dan, – 
met twintigen zijt gij en meer, 
en is er geen een die ’t mij zeggen kan: – 
Wat schrijft en wat schrijft gij zo zeer? 

 

 
Teken met alle vingertoppen tegelijk 
kronkeltjes bovenaan de rug. 
 
 
Strofe 6  
Gij schrijft, en ’t en staat in het water niet, 
gij schrijft, en ’t is uit en ’t is weg; 
geen christen en weet er wat dat bediedt: 
och, schrijverke, zeg het mij, zeg! 

 

 
Wrijf met beide handen heen en weer van 
boven naar beneden op de rug.  

 
 
Strofe 7  
Zijn ’t visselkes daar ge van schrijven moet? 
 
Beweeg de vingertoppen al zigzaggend van 
boven naar beneden. 
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Zijn ’t kruidekes daar ge van schrijft?  
Zijn ’t keikes of bladjes of blomkes zoet, 
 

Tokkel met de vingers over de rug. 

 

  

  

of ’t water, waarop dat ge drijft? 
 
Zet beide handen stevig op de rug en wrijf 
van binnen naar buiten. 

 

  

Strofe 8 
Zijn ’t vogelkes, kwietlende klachtgepiep, 
of is ‘et het blauwe gewelf, 
dat onder en boven u blinkt, zo diep, 
of is het u, schrijverken zelf? 
 
Beweeg de vingertoppen zigzaggend van 
boven naar beneden. 

 
 

 
 

 


