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Alleen al hoe je naar me kijkt 

  1 Tot je knietjes in de zee     Pad richting strandslag 9   Den Haag 
  2 Moet je en je mag niet  Jan Tooroplaan   Rijswijk 
  3 Ik ben de lente kwijt Landgoed Te Werve   Rijswijk 
  4 Geen ogen, maag, darmen Strandbeesten: © Theo Jansen 
  5 Per ongeluk… expres 
  6 Spiegelwoord… palindroom 
  7 Alleen al hoe je naar me kijkt Strand   Den Haag 
  8 Haringen zitten ook op school    
  9 Voor zo’n pop doe je alles  foto: Trees van Leeuwen 
10 Hier geboren en getogen foto: Dirk van Leeuwen Weesperzijde   Amsterdam 
11 Foute naam… pissebed 
12 Het is gewoon geen gezicht 
13 Doe mij maar hondenweer  Overtoom   Amsterdam 
14 Als je haar maar goed zit 
15 Respect voor de torenvalk 
16 Held op sokken  Rijswijkse Bos   Rijswijk 
17 Win-winsituatie    Park Cederlaan - Thierenskade   Rijswijk                
18 Je horizon verbreden    Strand   Den Haag 



19 Kom niet aan Kareltje    Huys de Wervelaan   Rijswijk                                                                                                                                
20 Wat betreft de Gouden Koets                Koningsplein   Den Haag                                                                                                                                                     

21 Pootjes moe, vleugels moe   foto: Hetty Noordermeer   Hoek van Holland                                                                                                                                 
22 Apen zitten er niet mee                                                                                                                                    
23 Daar vind je ’n pot met goud                       De Zoute Optimist Hellingweg   Scheveningen                                                                                          
24 Maakt het skelet niets uit                                                                                                                        
25 Ik ben de rechterhand van oom agent Van Vredenburchweg   Rijswijk                                                          
26 Zegt het elfje: ´Dank je’      Park Frankendael   Amsterdam                                                                                                          
                                                                                                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 



Woordje vooraf
Woordje vooraf 

Wat was er eerst, de kip of het ei? Dat blijft ’n interessante vraag. Wie het weet, mag het 
zeggen.                                                                    
Wat was er eerst? De foto of het gedichtje? Dat weet ik, dus ik mag het zeggen. Soms 
maakte ik de foto ‘t eerst en schreef daarna het gedichtje. Soms schreef ik het gedichtje  
‘t eerst en maakte daarna de foto. Eitje…? Zeker niet. Eén ei leggen is tot daar aan toe,  
maar meerdere eieren leggen… dat kost tijd, heel veel tijd en aandacht.                                                                                           
Na het leggen van de eieren was het broeden, broeden, broeden geblazen. Het komt bij 
broeden vooral aan op regelmatig de eieren draaien én de boel lekker warm houden. Er 
moesten me toch ‘n eitjes worden uitgebroed. Het ene ei kwam sneller uit dan het andere 
ei. ’n Eenmaal gelegd eitje kon ik gelukkig  goed bewaren. Vergeleken met ’n echt ei is dat 
winst.                                                                                                                                                                      
Toen… wat gebeurde er toen? Toen waren alle eitjes gelegd en uitgebroed. Kip, ik heb je. 
Veel leesplezier.  

KNNV Afdeling Den Haag organiseerde in het voorjaar 2021 ’n fotowedstrijd met als thema: 
‘Meerkoeten en hun nest’. Met de foto bij gedichtje 23: ‘Held op sokken’, heb ik de 
publieksprijs gewonnen.                            

Met dank aan corrector Trix Klop-Ivens , voor het zetten van de puntjes op de i. 





1 Tot je knietjes in de zee      

   
Nou ja, Schot, jij ook    Eb en vloed, alweer ‘n golf                                       
Pootjebaden in de zee   Let op je kleintjes in de zee                                                                                    
Rode vlag, sterke stroming Plassen… mag dat eigenlijk?                                                                     
Tot je knietjes in de zee   Doe jij dat ook in zee?    

  

Geen spijt dat je verhuisd bent Het is hier zelfs iets warmer                                                                                        
van De Hooglanden naar hier? ’n Paar graden meer                                                                                                
Duinen, strand, zee, schelpen   De zon in de zee zien zakken?                                                                             
Werkelijk alles heb je hier  Afgesproken, morgen weer   
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1 Tot je knietjes in de zee




