
	  

	  

 
 
 
Poppenkop 
 
Ze lag alleen op het strand 
Ik was enigszins ontdaan 
En nam haar voorzichtig in mijn hand 
Waar kwam ze vandaan? 
Wie heeft intens met haar gespeeld 
En zo lief en leed gedeeld 
Ik zal niets horen van haar verhaal 
Ik sprak ook niet haar taal 
Het antwoord draagt de grote zee 
Voor immer met zich mee 
 
 

	  

 
 
 
Strandschep 
 
Ik hep een schep 
Een strandschep schep 
Waarmee ik op het strand zand schep 
Maar ook met deze strandschep schep 
Plet ik de strandmug 
Die met zijn strandschep schep 
Strand zand schept op mijn rug    
 
 



	  

 
 
Wodka fles 
 
Waar ik nu ongeveer stond… of sta… 
Zag ik…, zie ik… Russische wodkaaa 
Was…is… zo te zien net aangespoeld 
Wat een mazzel, dus lekker gekoeld 
Met de rug van mijn hand….een veeg 
Zo die was..is… ook weer leeg 
 
 
 
 
 

	  

 
 
In het kleine Nederland 
 
Snel de hakken in het zand 
Hoewel deze hak grijnst 
Terwijl hij even peinst 
Het bovenstaande is apenkool 
Ik ben verdorie op zoek naar die halve zool 
	  

	  

Een stu 
Een stukje textiel 
Waar mijn oog op viel 
Was het zo’n ding? 
Jawel, een string 
Ineens toch wat vragen 
Wie heeft haar gedragen 
Klein,dun of rond 
Rood, zwart of blond 
Is het belangrijk om dit te weten 
Laten we het maar vergeten 
Het heeft ook weinig om het lijf  
Een stukje katoen van drie bij vijf 
	  



	  

 
 
 
Hij kwam naar de Hoek 
met zijn zwembroek 
na een dag van zon en zee 
zei hij mijn zwembroek weg er mee 
Ik ga in mijn blote kont terug naar Enschede	  
	  
	  

	  

 
 
Een slang op het strand? 
Ik zag geen verband 
Ik stamelde redelijk confuus 
Het is het gevaarlijk ras: INFUUS 
	  

	  

 
Een handschoen met daarop wat zand 
 gevonden op het strand 
 raap de handschoen maar op	  
 het zand glijdt door de vingers 
 het duurt niet lang maar even 
 lijkt het niet op het leven? 	  
 
 
	  



	    
 
 
 
Dichter laat na het gedicht de boel de boel 
En rust uit in deze Hoekse stoel 
 
	  

	  


