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Waarheen waarheen, waar ga ik heen?
Mijn ene been en mijn andere been
die weten het alleen!



Zeg zwaluw, waar kom jij vandaan?
Zeg zwaluw, kom jij van de maan?
Het volgend jaar dan koop ik vleugels
om met jou eens mee te gaan.



Drie boerinnetjes kwamen voorbij,
ze hadden gemaaid in de paardenwei,
ze wisten niet dat al dat gras
een grote stad vol krekels was…



Over Paul Biegel

Paul Biegel (1925-2006) wilde niet altijd schrijver worden. Voor hij zijn 
 eerste boek schreef, De gouden gitaar, is hij schoon maker geweest in 
 Amerika, deed hij auditie voor het conservatorium als pianist (maar hij 
was niet goed genoeg), studeerde hij rechten in Amsterdam, en werkte hij 
als redacteur bij de radio. Maar toen hij het schrijven eenmaal ontdekt had, 
hield niets hem meer tegen. Paul Biegel heeft meer dan 50 boeken geschre-
ven! De kleine kapitein, Nachtverhaal, De rover Hoepsika, De dwergjes van 
Tuil en Het sleutelkruid zijn er maar een paar van. De veelbekroonde schrij-
ver heeft ook talloze korte verhalen geschreven en veel heel verschillende 
versjes, waar je er net een paar van gelezen hebt. Lezen deed Paul Biegel 
zelf niet zo veel toen hij klein was – hij speelde liever buiten. Maar verhalen 
en gedichtjes verzinnen, dát kon hij als geen ander. Zijn ongebreidelde fan-
tasie en zijn plezier in het spelen met taal is duidelijk terug te zien in deze 
geestige en poëtische versjes, die zijn veelzijdige talent tonen.
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Kijk voor meer informatie over Paul Biegel op paulbiegel.com

Kijk voor meer informatie over de kinder- en jeugdboeken van de Gottmer Uitgevers Groep op gottmer.nl
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