
MEEUWTJE 

 

Meeuwtje is het verhaal van een jonge meeuw die zijn leefwereld verkent. Zijn moeder helpt hem daarbij, 

vooral door aan het eind van de dag nog eens na te gaan wat er allemaal voor dieren, kleuren en 

ervaringen waren die dag. 

Je kunt als voorlezende ouder de 'herinner-bladzijden' voorlezen, maar ook het kind de antwoorden laten 

geven. Het 'terughalen' van de dag als het terugdraaien van een film kan gebruikelijk worden bij het slapen 

gaan, ook als dit boek uit is. 

 

 

 

1 & 2 

 

Als Meeuwtje uit het ei kruipt, is hij niet meer dan een gevlekt pluizebolletje.  
Een bolletje dat meteen rond het nest begint te dribbelen en nauwelijks tijd 
heeft om gevoerd te worden.  
Zijn mamma roept hem steeds als het tijd is om te eten, maar Meeuwtje 
heeft dan een grappige krab of een rare schelp gezien. 
Mamma zoekt hem dan op en voert hem terwijl hij rondkijkt.  
De wereld is zo vol van dingen, kleuren en geluiden!  
Meeuwtje wil niets missen. 
 

3 & 4 

 

Dan komt de dag, dat Meeuwtje kan vliegen.  
Zijn moeder neemt hem mee naar het strand. 
Het is een prachtige dag.  
De lucht is blauw en de wind heel koud. 
 
Met de zee voor zijn ogen vraagt Meeuwtje: 
Welke kleur heeft de zee nu, mamma? 
Mamma laat hem de binnenkant van een grote schelp zien. 
Kijk, deze kleur heeft de zee vandaag 
Alleen vandaag? Morgen niet? 
Wacht maar af, Meeuwtje. 
 
Met het geruis van de golven in zijn oren vraagt Meeuwtje: 
Mamma, het water en de golven komen steeds dichterbij.  
Straks is al het gele zand weg! 
Zoek maar naar schelpen op het strand.  
Ze zijn er in alle kleuren, in vreemde vormen  
Als je van elke kleur een schelp hebt gevonden, zal het water weer zakken.  
Nu wordt het vloed, straks wordt het eb. 
 



5 & 6 

 

Terug in de kolonie kijkt Meeuwtje slaperig naar mamma. 
Mamma, waarom doe je je ogen dicht? 
Omdat ik ga slapen, Meeuwtje. 
Maar waarom moeten je ogen dicht als je gaat slapen? 
 
Doe ze maar eens dicht. Zie je wat? 
Ik weet het niet. Zwart? Rood? 
Als je goed kijkt zie je de lucht van vanochtend... 
Ja. Ja, die was blauw! 
En de kleur van de zee? 
Als... als de binnenkant van een schelp! 
En de andere schelpen? 
Eh...  grijs, groen, geel, roze, bruin, blauw... 
Wat voelde je? 
De koude wind! 
Wat zag je? 
Ik zag het water opkomen en zakken. Vloed en eb! 
Mooi hè? 
Doen we dit elke avond mamma? 
Goed hoor, welterusten Meeuwtje. 
Welterusten mamma... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 & 8 

 

Het stormt.  
De woeste golven hebben schuimende koppen.  
Door de lucht jagen lange, grijze wolken. 
Af en toe valt een zonnestraal door een wolkengaatje en verlicht een klein 
stukje zee. 
Meeuwtje buitelt door de lucht. 
Gewoon vliegen gaat niet meer. 
Mamma, ik weet welke kleur de zee heeft!  
Kijk maar, de zee is net zo grijs als de wolken, alleen een beetje groeniger! 
 
Mamma vliegt steeds hoger. 
 
Meeuwtje vraagt niet waar ze heen gaat, maar gaat achter haar aan. 
In de verte ziet hij een hoog, dun gebouw dat rood en wit gestreept is. 
Als mamma op het gebouw gaat zitten, komt Meeuwtje naast haar zitten. 
 
Wat is dit voor een ding, mamma? 
Dit is een vuurtoren, Meeuwtje. 
Ik zie geen vuur! 
Wacht maar af, Meeuwtje. 
 
Plotseling vliegen brokjes ijs door de lucht. 
Ze ketsen tegen de ruiten van de vuurtoren. 
Ze tikken op Meeuwtjes snavel. 
Wat is dat mamma? 
Hagel, Meeuwtje. Brokjes ijs vallen als steentjes uit de lucht op de grond.  
Daar smelten ze. 
Kun je ze eten? 
Probeer maar. 
Water! Het is water! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 & 10 

 

Ze zullen gaan slapen dichtbij de vuurtoren. 
Ogen dicht, mamma? 
Goed Meeuwtje. 
Wat voel je? 
Hagelstenen op mijn snavel. 
De wind in mijn veren. 
Wat zie je? 
Grijs, alles grijs. 
De lucht. 
En de zee met een beetje groen. 
En soms een vlekje van zonlicht op de golven. 
Maar de vuurtoren is rood en wit. 
Doe je ogen nog even open, Meeuwtje. 
Maar het is al donker mamma. 
Daarom juist.  
Kijk eens naar de vuurtoren? 
Er komt licht uit. Het draait rond. Waarom? 
Schepen op zee kunnen zo zien waar het land is.  
Zo kunnen ze niet vastlopen op het strand. 
 
Doe je ogen nu maar weer dicht. 
Welterusten mamma. 
Welterusten Meeuwtje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 & 12 

 

Als Meeuwtje met zijn moeder weken later boven het strand vliegt,  
voelt de lucht warmer aan. 
Het wordt zomer. 
Door de lucht zeilen hoge witte wolken. 
Mamma, ik wil op zo'n wolk zitten. 
Ze zijn veel te hoog, Meeuwtje. 
Kan jij daar ook niet komen? 
Nee, ik ook niet. 
Kom maar omlaag, naar het strand. 
We gaan eten zoeken. 
 
Op het strand kruipt een groot wit beest met veel poten. 
Het heeft geen zwemvliezen maar een soort grijpers. 
Die grijpers maken een klikkend geluid. 
Mamma, wat is dat? 
Een krab. 
Kan je een krab eten? 
De kleintjes wel, maar zo'n grote, daar moet je maar niet aan beginnen. 
 
Ze vliegen over de zee.  
Als ze een heel eind gevlogen hebben roept Meeuwtje: 
Mamma, kijk, een grote vis.  
Kunnen we die eten? 
Dat is geen vis maar een dolfijn, en die kunnen we niet eten. 
Je kunt wel met hem spelen, kijk maar. 
De dolfijn loopt op het water achteruit. 
Op zijn staart. 
Meeuwtje draait rondjes en roept en schreeuwt. 
De dolfijn roept iets terug, zijn roze bek vol blinkend - witte tanden. 
De dolfijn speelt met Meeuwtje. 
Het is gezellig. 
Dan duikt de dolfijn onder water en verdwijnt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 & 14 

 

Als het donker wordt rusten ze uit op de reling van een schip. 
Ik kan mijn ogen haast niet open houden, mamma. 
Doe ze maar dicht. 
Welke kleuren zie je? 
Het wit van de hoge wolken in het blauw. Ik kan er niet bij. 
Het wit van de krab met zijn grote poten. 
Het grijs van de dolfijn en het roze van zijn bek. 
Wat hoor je? 
Het geklik van der krabbenpoten. 
Het gesnater van de dolfijn. 
Wat voel je? 
Slaap. 
Ik wil slapen. 
Welterusten Mamma. 
Welterusten Meeuwtje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 & 16 

 

Als Meeuwtje zijn ogen opendoet is het nog donker.  
Verbaasd kijkt Meeuwtje omhoog. 
In het donker allemaal stippen, niet te tellen zoveel. 
Grote en kleine. 
Ronde en puntige. 
Soms een beetje rood, andere wat blauw. 
Hij stoot zijn moeder aan. 
Mamma, word eens wakker, wat zijn dat voor spikkels? 
Wakker was mamma allang. 
Sterren, Meeuwtje. 
Is de lucht nou zwart of héél donkerblauw? 
 
Als hij om zich heen kijkt, ziet Meeuwtje een heel grote halve ster. 
Mamma, is die ster, die grote daar, gevallen? 
Dat is geen ster. Dat is de maan. 
Maar waarom zeg je: gevallen? 
Omdat er een stuk af is! 
De maan kan groeien en kleiner worden. 
Als je over een paar nachten kijkt is de maan helemaal rond. 
Later wordt de maan zo klein, dat je hem niet meer ziet. 
Daarna groeit hij weer. 
 
Kan ik naar de maan vliegen, mamma? 
Probeer het maar eens. 
Meeuwtje vliegt op, draait wat rondjes en landt weer naast mamma. 
Dat lukt nooit mamma. 
De maan vliegt met mij mee. 
Ga ik links, gaat hij links. 
Ga ik omhoog, gaat hij omhoog. 
Ik ben moe. 
Wil je nog het ogen-dicht-spel doen, Meeuwtje? 
Maar Meeuwtje slaapt al. 
 
Ver weg, aan de horizon, vertelt een lichte streep dat de dag eraan komt. 
 

 

 

 

 

 



 

17 & 18 

 

Een paar weken later is het heel warm. 
Meeuwtje is met zijn mamma aan het strand. 
Veel mensen met kinderen spelen op het zand en in het water. 
Er zijn kleurige badpakken, parasols en stoeltjes. 
Mamma, als ik al deze kleuren moet opnoemen,  
ben ik de hele avond bezig! 
Mooi hè, Meeuwtje? 
 
Kijk eens mamma, daar!  
Een paarse vogel gaat heel snel heen en weer vlak boven die man. 
Wil de vogel vechten? 
Het is een vlieger. Blijf uit de buurt, want hij gaat heel hard. 
Hij zit vast aan twee touwtjes.  
De man bestuurt hem. 
 
Mamma, daar is nog een vlieger, een gele. 
Hij staat stil in de lucht. 
Kan ik er naar toe? 
Zo hoog kun je wel, denk ik. 
Kan ik er op zitten? 
Hoe kom je op het idee? Ik weet het niet. 
Meeuwtje stijgt en stijgt. 
Nu is hij boven de vlieger. 
Het is net een grote gele vogel, zo groot als mamma. 
Meeuwtje probeert op het stokje van de vlieger te landen. 
De vlieger duikt heel snel als Meeuwtje gaat zitten. 
Even later komt de vlieger weer omhoog. 
Meeuwtje probeert het nog eens, maar weer duikt de vlieger. 
Het mislukt steeds weer, maar het is wel een spannend spel. 
Hij is moe als hij weer terugvliegt naar mamma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 & 20 

 

Ze zitten op de top van een duin. 
Rood zakt de zon in de zee. 
Daarna alleen nog rode lucht, die steeds donkerder en blauwer wordt. 
Als Meeuwtje omkijkt ziet hij sterren. 
 
Mamma, doe je ogen eens dicht. 
Waarom? 
Doe nou dicht! 
Mamma zucht. Goed dan, ik heb ze dicht. 
 
Welke kleuren zie je, mam? 
Ik zie goud en geel van het strand. 
Ik zie blauw van de zee en de lucht. 
Ik zie paars en geel van de vliegers. 
Wat zie je nog meer? 
Ik zie een wit meeuwtje met oranje poten, dat steeds op een vlieger 
probeert te gaan zitten. 
 
Mooi hè mamma? 
Erg mooi Meeuwtje. 
 
Welterusten. 
Welterusten mamma. 
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