
Vruchtbaar Den Haag – De Vruchtenbuurt 
 
 
                                 Tomatenstraat 
 
Gooi eens een perzik naar een heethoofd, buurman 
in plaats van een tomaat. Dat koelt af!  
                                                            
                                 Perzikstraat  
 
Eet je perzik altijd voorzichtig,  want in iedere perzik 
droomt een baby. Peach in our time!  
                                                           
                                Goudreinettenstraat 
 
Liefste, waar de Vroege Herfst goudreinetten 
op je lijfje liet vallen heb ik je goud gekust. 
                                                              . 
                                  Appelstraat 
 
Je hoort ze zwijgen, de appels :‘De zachte krachten  
zullen overwinnen ,Tante Jet!’ Hierom lacht de Tuinslang. 
                            
                                 Abrikozenstraat 
 
Mijn buurvrouw volgt een cursus Ikebana. 
Abrikozen noemt zij klootjes van de Boeddha. 
En mijn beurse ziel : een sepia abrikoos 
 
                                 Perenstraat 
 
De perenboomgaard : “Wespen, waar zijn jullie steek- 
penningen? Waarom zou ik mijn Beurrés d’Amanlis 
of mijn Legiponts afstaan voor niets?” 
 
                               Meloenstraat 
 
De meloenen van Marilyn Monroe in Malibu 
zijn zo hot…ze rollen sissend haar bikini uit! 
 
 
 
 
 



                             Druivenstraat 
 
Druiven plukje in de Herfst  
en uit de mist van mannen 
één vrouw ‘voor alle seizoenen’   
 
                               Frambozenstraat 
 
Waarom bloost een framboos? 
Schaamt dat broze vruchtje zich 
voor de Boosheid van de wereld? 
 
                             Aardbeistraat 
 
Leden van de Partij van de Aardbei 
wie kust ons tot slagroom? ! 
 
                             Mandarijnstraat 
 
Miss China pelt een mandarijntje 
met nagels, lang & gesoigneerd  
voor Voorzitter Mao  † 
 
                           Sinaasappelstraat 
 
Op de fruitschaal in Huis ten Bosch 
het enige oranje voor republikeinen acceptabel 
een sinaasappel 
 
                           Kersenstraat 
 
Ober, als de tepels van mijn liefste 
zo zijn mij in uw restaurant de kersen op uw taart! 
 
                          Morellenstraat 
 
Vrienden, laten we de trein nemen naar Italia! 
Daar wachten ons 1000 Gina Lollobrigida’s  
met ogen als morellen & ravenzwart haar 
in de priëlen van Perugia, in de palazzo’s  van Venezia 
Reeds deint onze trein als een gondola! Viva Italia! 
 
 
                          



 
                        Bosbesstraat 
 
De vreugde van bosbessaus over twee puddinkjes Geluk 
Niets gaat er boven de Liefste als nagerecht 
naakt 
 
                       Amandelstraat 
 
De moslima, die op het naaktstrand 
De Sprookjes van Duizend en een Nacht uitspelt  
Haar ogen schitteren, amandelvormig 
 
                       Mispelstraat 
 
Hier woont Marit, ons mispelkleinkind 
vier maanden oud. Zij maakt broze  
mispelgeluidjes op Mispelgrootmoeders IPod 
Zij zoekt naar taal. Zij is een klein gedicht. 
 
                     Granaatappelstraat 
 
In het woord Granaatappel hoor ik de doden 
op Omaha-beach. Persephone weet wel waarom 
 
                     Pruimenstraat 
 
Heeft dan niemand, hier in de Pruimenstraat 
Peyotl ( Lephophora  Williamsii) 
of Doornappel ( Datura inoxia) in de tuin? 
En heeft men hier dan enkel uitzicht op Hiroshima 
dank zij de paddenstoel Psilocybe cubensis 
waarna men braken moet op het Pomonaplein 
 
omdat de Pruimenstraat niet bestaat ?! 
 


