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‘Er is een plek waar hemel en aarde het toneel delen’
– De Waddenzee Werelderfgoed –
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DANKWOORD

Mijn dank gaat uit naar de zee en het wad voor de vloeiende inspi-
ratie, de eindeloze verrassingen en de wisselende getijden. De 
Noordzee en de Wadden vormen een bijzondere puzzel. Wanneer 
er één puzzelstukje mist kan de puzzel niet meer gemaakt wor-
den. Het water laat mij iedere keer weer klein voelen, maar geeft 
mij tegelijkertijd kracht. 

Verder bedank ik:
Petra van Went natuurfotografie voor haar oog voor detail en 

speelse blik op de natuur. Jij legt iedere keer weer kleine verhaal-
tjes vast in je foto’s en het was nog geen makkelijke klus om een 
keuze te mogen maken uit al die schitterende foto’s van jou.

Martha Baalbergen en Nadine van Ekris voor het meelezen en 
adviseren.

Schipper Rop voor het navigeren, coördineren en plannen van 
de zeilreizen. Bedankt voor je rust en je inzet. Ook wanneer ik als 
dromerige schrijfster aan het roer moest staan en mijn koers wel-
eens vergat en jij letterlijk alle zeilen bij moest zetten. 

Alle enthousiaste en nieuwsgierige kinderen die mijn zeeles-
sen zo leuk maken.
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ZEEHONGER

Zee·honger (de; m)
1. Zeehonger; de continue drang om bij zout water in de buurt te 

willen zijn. 

2. Zeehonger; honger naar de zee hebben, een diep verlangen om 
te willen zwemmen in de zee.

3. Zeehonger; het smachten naar de zilte lucht van de zee, die je 
luchtwegen vrij maakt.

4. Zeehonger; de begeerte om de wereld onder water en aan het 
strand te ontdekken en beleven.

5. Zeehonger; een gevoel in je onderbuik dat je krijgt als je te lang 
niet aan zee bent geweest, een grote behoefte om met je voeten 
in de branding te staan.

6. Zeehonger; op al je gerechten zeezout strooien om de zee te 
willen proeven.
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Voorwoord
KIND VAN DE ZEE

‘In my heart I belong in a house by the sea.’
– Moddi, House by the sea –

Kijk eens naar die grote zee, wat zie jij?
De kust is een plek waar mijn hoofd zich vult met nieuwe 

ideeën en inspiratie en waar mijn longen de frisse lucht opne-
men. Aan de kust kun je als mens weer ademen, weg uit de ver-
stikkende maatschappij. In mijn eerste boek merkte ik hoe fijn ik 
het vond om over de zee en de duinen te schrijven, het smaakte 
naar meer. 

In de loop van de jaren werd de zee een vriend en collega van 
mij. De zee vertelt tijdens mijn excursies zijn verhalen en laat gas-
ten kennismaken met het kustleven. Veel mensen hebben geen 
idee dat er tijdens het pootjebaden in het ondiepe water al heel veel 
leven om hun voeten zwemt. Dat zeeleven geeft zich even bloot 
wanneer de gasten een garnalennet door het water trekken.

De zee is geen helder open boek. Je kunt de zee niet lezen, hij 
is altijd in beweging en leeft in het moment. De zee is in voor ver-
andering, speelt een spel met de elementen en is graag geheim-
zinnig. In zijn grijsblauwe water deelt de zee niet snel zijn 
geheimen, maar dankzij onze samenwerking leer ik de zee iedere 
dag beter kennen. Als je de zee kunt lezen heb je de sleutel tot zijn 
geheimen en gaat er een wereld voor je open. De kunst is om keer 
op keer al je zintuigen open te zetten, vragen te stellen en spelen-
derwijs antwoord te krijgen. 


