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Avontuur

We zitten in een boot
Het past net met z’n tweeën
Toch vinden wij hem groot 
Genoeg voor wereldzeeën 

We zijn op een rivier
De stroom krijgt ons te pakken
Hij zou ons met plezier
Zo op de oever smakken

Dit is de oceaan
Met huizenhoge golven 
Pas op! We gaan er aan! 
Straks worden we bedolven!
      
Ahoy matrozen! Kom! 
Ik ben de tijd vergeten
Keer snel de tafel om
Dan kunnen we gaan eten



Berichten aan de scheepvaart 

Op de Enge IJssel is een 
spookschip waargenomen.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat 
heeft besloten dat ‘Rijn’ nooit meer 
met ‘ei’ geschreven zal worden.

Er staat geen water in de Lek. 

De vaarroute Poelmeer-Meersloot-
Slotermeer-Poel is tijdelijk gestremd 
wegens algehele verwarring. 

In de Beulakerwijde is een 
kudde meerkoetjes gesignaleerd. 
Matig uw snelheid.



Verrukt

Het stuiven van de zee 
Je body met z’n vuil 
Het ijsje op de ree
De pannen van een kuil 

Het golven van het zand
De vloedlijn poepiebruin 
De schepen in je hand
Het graven in het duin

We gaan weer naar het strand
Mijn dag kan niet meer stuk
Het kost me m’n verstand 
Waanzinnig van geluk 



Ooggetuige

Aanschouw de arme zeebonk 
Hoor aan zijn triest verhaal 
Van onheil en ontbering  
Die reis, catastrofaal
Door ’t noodlot nagezeten

“Hoe schitterend de zee blonk 
Het schip, mooi opgetuigd 
Ontving alom waardering
Werd vurig toegejuicht 
Met enthousiaste kreten 

De toast die ieder mee dronk
De eerste vaart ten eer 
Had iets van een bezwering 
Het zou zich des te meer 
Met noodweer kunnen meten

Het uitzicht op de ree slonk 
Toen plots: een grote klap 
We schrokken ons de tering
We zetten ons nog schrap 
Maar ‘t schip leek wel bezeten

En dat het naar benee zonk 
Was voor een ieder klaar 
Geen tijd voor nuancering 
We stierven allen daar 
Verdronken en vergeten”

Hoe luid het ach een wee klonk 
Ik zag het aan zijn hoofd 
Maar ook dramatisering 
Ik had hem graag geloofd 
Had hij niet daar gezeten



Aan de haak

Uren aan de waterkant 
Turend naar een dobber 
Stuur ik mijn gedachtenstroom
Naar nergens in ’t bijzonder 

Als ik daar afwezig ben 
Kan ik helder denken 
Associaties komen op
Mijn hersens willen werken 

Zonder vis ga ik naar huis 
Altijd weer tevreden 
Ik heb zelfs geen aas gebruikt
Ik hengel naar ideeën



Save your souls 

Meisjes, ga nooit met 
een varensgast mee
Het schuim der aarde 
drijft op zee



Mooi

Ik zit op de dijk
Ik kijk om me heen 
Links: zee
Voor: dijk
Rechts: polder
Achter: dijk
Er verder geen mens te zien 
De dijk is twee keer oneindig
De horizon machtig en breed 
Blauw en groen
De leegte is indrukwekkend
Maar wat moet je d’r mee? 



Blue

Aquamarine sky 
An ocean filled with salt tears 
How blue can you be



Help de schelp

Er is een aangelegenheid 
die mij veel zorgen baart
De zeevrucht raakt z’n plekje kwijt 
op menig spijzenkaart 

Veel restaurants verzaken de 
honneurs der fruits de mèr
De gastronomen smaken ze 
nog steeds spectaculair  

Gestoomd, gestoofd, gerookt, gekookt, 
gebakken of gegrild
Gemarineerd of knofgelookt, 
ze blijven zeer gewild

Maar chefs zien liever zekerheid, 
wie wil er zacht en week? 
De klanten kiezen stevigheid: 
een grote, dikke steak 

U prefereert de schelpdierdis? 
Werk mee aan het herstel!
Als eerst de vraag er maar weer is, 
dan volgt het aanbod wel 

Gourmets in Groet en Rothenbach, 
in Appelscha en Velp
Bestel een weekdier, elke dag
Sta op en help de schelp!

Voel de moule
Pulk in een wulk 
Koester een oester 
Vul je buik met alikruik
Proef coquilles au persille
Eet plateaus vol escargots
Geniet! Geniet! 
Van wat de zee ons biedt



Leefomgeving 

Als ik wandel langs een stroom 
Moet ik me bedwingen
Niet er in te springen
Wild, als in een droom 

Maar ik hou me goed in toom 
Denk aan vieze dingen 
Verontreinigingen
Kwik, arseen en chroom 

Leve onze industrie! 
Ik hou stand door de chemie!



Werkgebied 

De landgraaf staat voor grondbeheer
De watergraaf voor golfverkeer 
De dijkgraaf ligt daar ongeveer 
zo’n beetje tussenin



De Nederlandse kust: plus één

De waterhoogten van vandaag 

Klimaatverstoring, smeltrecord 
En meer van die verhalen 
Wie even nadenkt, heeft het door
De bodem is aan ’t dalen

En dat is nou bepaald niet iets 
Om onder te bezwijken 
Wij Nederlanders staan voor niets
Verhogen wel wat dijken 

Dus brand de brandstof! Kap het woud! 
Wat zou je je bezinnen
De aardopwarming laat ons koud
Haal eerst de winst maar binnen!

Zijn net als die van morgen 
Ze blijven onveranderd laag
Dus maakt u zich geen zorgen 

De wetenschap voorspelt zowaar 
Een stijging van een meter 
Gemeten over honderd jaar
Maar wij? Wij weten beter

Dat zijn van die geruchten van 
Natuurbeschermingsmensen 
Die vinden dat waar asfalt kan
Je best wat groen mag wensen



Alarm!

Zo op ’t gehoor
Risico zeer groot 
Conform protocol 
Geen onderzoek 
Nu informeren 

Zwemverbod voor 
Smeriggat, Sliksloot, 
Modderige Bol,
Slijckhoek, Pishoek 
En Rotte Meren



Het landschap wijd en zijd

Gesnater in het water
Gespetter in de stroom 
Geloei in uiterwaarden 
Gekwetter in een boom
 
De Waaldijk is me dierbaar
Ik keer er steeds weer terug 
Je ziet zoveel natuur daar 
En o ja, ook een brug



Van een afstand 

De dichter brengt mij water in gedachten
Odysseus die Charybdis moet weerstaan
Een dijk bij avond, nog onaangedaan
De branding die op doortocht ligt te wachten

Rivieren die oneindigheid betrachten
Naar vrede zoeken op een oceaan
De Noordzee, waar een makker zal vergaan
En boomomzoomde Amsterdamse grachten

Net elf zou ik mijn eerste duik gaan maken
Ik dacht dat ik meteen het leven liet
Twee meter onder water bleef ik haken
Gevangen in de wortels van het riet

Sindsdien mocht menig waterdicht mij raken
Maar dichter bij het water kom ik niet



Havenpraatje

Wat kijk jij bescheten joh?
Hebbie ’n dweil gegeten dan?

Hadjenut soms tege mijn?  
Kijk is naar je eige man!

De kade wist goed uit te lokken 
Dat van het dek een antwoord kwam 
Toen wij van Rotterdam vertrokken
Aan boord van de Nieuw-Amsterdam 



Bodemloze hoogten 

Vissen met de buurman
Meertje in het land  
Zes uur in de morgen 
Aan de waterkant  

Witte wolkenbankjes 
In de ochtendstond
Spiegelen beneden 
Als een kerkplafond 

Heel die diepe hemel 
Houdt zich vast aan mij
Als ik ga verzitten
Schuift hij mee opzij 

Nog iets meer naar voren 
En ik zie mezelf 
Kijkend in en uit een 
Dubbel luchtgewelf 

Eeuwige gedachten 
Flitsen door me heen 
Sinds die zelfreflectie 
Voel ik me alleen



Juttersgeluk 

Alikruik en wijnfles
Nonnetje en kapotje
Zeenaald en touwtjes
Zeekat en hondendrol
Peertje en lampekapje 
Slipper en pelikaansvoet
Zeedruifje en meloenkwal
Bonte mantel en tijgerpels 
Tepelhoorn en venusschelp
Eikapsel en goudkammetje
Baardmossel en scheermes   
Muizenoortje en haaientand
Diepwatermossel en duikbril  
Zonneschelp en hagelpatroon 
Zeevinger en werkhandschoen
Boormossel en veiligheidshelm
Zwaluwvleugel en meeuwenbot 
Blaaswier en trompetkokerworm

Je kunt van alles vinden
Maar ga er niet naar zoeken



Kom terug

De oude visser zat in het tehuis 
Z’n handen als twee schelpen op z’n oren 
En toch bleef hij die stem voor altijd horen
De roep der zee, dat eeuwige geruis



De eend en de rat 

Net had ik er toch acht? 
 Ze zijn zo lekker zacht 
Nu tel ik er maar zeven 
 Daar kan ik goed mee leven
Ik heb me vast vergist 
 Je weet niet wat je mist



Vaarpret

Een bootje is een aangenaam bezit 
Je hebt met niets of niemand wat te maken 
De vaarkunst? Ach, die leer je in een wip 
Jij bent de baas, jij zet je eigen baken

En dat verschaft ook anderen plezier
Die grinnikend vanaf de wal ontwaren 
Hoe vaak een kapitein de macht verliest 
Als hij probeert een sluisje in te varen



Latina Piscatorem

Brasum Bellum 
Super Carper 
Snucus Giganticus 
Lingua Fantastica



Het oude liedje 

Daar was laatst een meisje loos 
Een meisje dat van Scheveningen kwam 
In een blauwgeruite kiel 
Anne-Marie, waar ga je naar toe 
Aan boord, aan boord
Bij de marine, bij de marine
Ferme jongens, stoere knapen
Wakk’re jongens, Hollands trots
Daar is Hollands schoon, daar is Hollands lust
Vaar met me mee rond de wereld, mijn kind 
Kom kus me, en vaar met me mee
Als je dan niet mee wilt gaan
Moet je uit m’n schuitje gaan 
Daar was laatst een meisje loos 
Gisteren vond men haar in de rivier



Geen wonder

Hoe anders zou
het met een
deel der wereld 
zijn gelopen

Als Hij die op 
het water liep 
gewoonweg 
was verzopen



Eilaas

Het waren twee conincskinderen
Si vonden malcander so minnelijc  
Si conden bi malcander niet comen
Het water was veel te smettelijc



Vorstverlet

Het is heel prettig waden
aan ‘t Muiderbergse strand
Al ruim een eeuw geleden kwam
de burgerij van Amsterdam
een dagje pootjebaden
met de tram 

Een strakke, rechte kustlijn
Een paadje langs de kant
Een halve meter water maar 
dus kan je ook met kinders daar 
ontspannen en gerust zijn 
Geen gevaar 

Je loopt vanaf de kade  
zo door naar Flevoland  
Maar zorg dat je een zwemmer bent
want eenmaal halverwege kent 
de vaargeul geen genade
Geen moment 

Toch is er iets dat níet klopt  
aan deze waterstand 
Door ’t barre, kille winterweer 
was er geen Nieuwjaarsduik, dit keer 
Er lag een flink pak ijs op ’t 
IJsselmeer 



Het eeuwige zeemanskwartier

Ik liep op de kaai, ‘t was een uurtje of tien
Om de zeelucht te ruiken, de golven te zien
Toen stond daar een visser, hij zong met een traan 
O neem me toch mee, ‘k heb niet lang meer te gaan

refrein:
Pak m’n plunje en pak m’n zuidwester 
Nog één keer vertrek ik van hier 
Dag ouwe maten, ik ga je verlaten
Tot ziens in het eeuwige zeemanskwartier

Dat hemelse oord is, zo hoorde ik ooit,
Voor vissers die niet in de hel zijn gegooid 
Daar spelen dolfijnen in stralend mooi weer 
En de Groenlandse vrieskou, die voel je nooit meer 

refrein

Je komt in geen storm terecht, waar je ook vaart 
De vis springt aan boord, met één zwiep van de staart 
Je ligt lui op je gat, d’r is toch niets te doen 
En de schipper trakteert op een dubbel rantsoen

refrein

Je meert in de haven, de reis is voorbij 
Daar wachten ontelbare kroegen op rij 
Alle meiden zijn mooi, al het bier is er fijn
Aan de waterkant staat een jeneverfontein 

refrein

Ik hoef nog geen harp en geen stralenkrans, nee 
Doe mij maar een bries op een rollende zee
Ik speel op m’n trekkast, zo zeilen we voort
En de wind in het want zingt een liedje aan boord

refrein
  

Uit het Engels: Fiddler’s Green



Vluchtroute 

Zij maakte voor het zoontje
Een zandkasteel op ’t strand
Hij zag het uit de ligstoel 
Een biertje in z’n hand

Zij zocht de mooiste schelpen 
Lichtblauw en geel getint
Hij zat de krant te lezen
En vloekte op de wind 

Zij bouwde brede torens
Met eindeloos geduld
Haal jij dan even water?
De slotgracht moet gevuld

Dat kan je toch wel zelf doen?
Hier is een lege fles
Dan neem ik nog een verse
Ik heb een pak van zes

Dus liep ze naar de branding 
En bracht wat water mee 
Ten slotte bleef ze peinzend 
Staan staren naar de zee

Als nu eens, als bij wonder 
Te zien voor haar alleen 
Een schip met zeven zeilen 
In het verschiet verscheen 

Ze zou meteen aan boord gaan 
Verlost zijn van haar vent
Dat ettertje van zestien 
Daar op z’n luie krent



Slaap lekker
 
Luister schat
Hoor je dat? 

 Put 
 put 
 put 

Regent ‘t? 
‘t Is de kraan
Wil jij gaan? 
Uit m’n bed?
‘k Lig er net
Ga jij maar
Ik ben gaar
Uitgezeurd? 
’t Is jouw beurt 
Ik ging rond 
met de hond
Ik gaf wat 
aan de kat 
Toen heb ik ’t 
bed geschikt
Ik heb net 
thee gezet

Ik deed pas
nog de was
En wie liep
naar de bieb?
Krant gehaald 
Huur betaald 
Band geplakt 
Hout gehakt 
Sla gezaaid
Gras gemaaid 
Tuin geharkt 
Supermarkt
Vuilniszak 
Kattenbak 
Kippenhok 
Keukenblok 
Formulier 
Oud papier 

Dag pietlut
Truste trut 

 Put 
 put 
 put 



Zeilkamp 

Pikmeer 
Trekvliet 
Gulp 
Vrouwezand 
Lange Weidsche Boezem
Spleet 
Kruiswater 
Fokhaven 
Stootersplas

Willen de jongens en meisjes wel 
allemaal in hun eigen tenten blijven?



Panta Rei 

Soms denk ik dat ik weer een déjà vu zie
Gezeten aan de kant van een rivier
Dat golfje daar, dat golfde net nog hier
De waterkracht verstevigt mijn conclusie

Natuurlijk is het allemaal illusie
De stroom stroomt altijd anders om de pier
Al richt ik op ’t verleden mijn vizier
Ik weet dat ik alleen het hier en nu zie 

Vergank’lijkheid is iets van alle tijden
De Grieken wisten reeds dat alles drijft
En heel de wereld steeds voorbij zal glijden
Waardoor ten slotte niets hetzelfde blijft

Die constatering kun je niet bestrijden
Toch helpt het als je daar wat over schrijft



Hemelwater

Deze zondag vraag ik u
Om te overwegen
Wat u vindt van continu
Altijd maar die regen

Voor een boer met land en zaad
Is ’t voorwaar een zegen
Maar wie op de camping staat
Valt het lelijk tegen

Blijf voor alles in de Heer 
En de zon geloven 
Maar geloof niet telkens weer:
’t Goede komt van boven



Zaterdagavond 

Waar m’n mam ‘t sop, vet schuimend
Zingend in de tobbe doet
En m’n kop, twee diepe duiken, 
In dat warm gebubbel wroet 
Schuimwit haar, het randje nat 
Schuimwit haar, het randje nat 
‘k Heb u lief, mijn wekelijks bad
‘k Heb u lief, mijn wekelijks bad
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