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Mooie, stoere, jonge vrouw, rood haar in een paarden-
staart. Spijkerbroek, leren jack met bontkraag. Ze heeft 
een kraam op het Waterlooplein. In tweedehandskle-
ding. Colbertjes, overhemden met roesjes, fifties-achtig. 
Zonnebrillen, stropdassen, snuisterijen. Ik zoek er wel-
eens iets uit, dan maken we een praatje. Over muziek. 
We hebben net met De Dijk een single gemaakt, ‘Bloe-
dend hart’. Ze houdt meer van ouderwetse rock-’n-roll. 
Dat treft, ik speel ook nog in een ander bandje, Big 
Shot. Big Shot and his Rocking Guns. Vaak in blues- en 
rockcafé Maloe Malo, en ook wel in café De Prins. ‘Of 
kom anders eind van de maand naar de Odeon. Treden 
we zaterdagavond op in de concertzaal, bovenin.’ Een 
prachtige zaal is dat, met kroonluchters en rode gor-
dijnen. Een fijn podium, mooi theaterlicht, geweldige 
akoestiek.
 ‘Dan heb ik iets voor je,’ zegt ze en ze pakt van het 
plankier met uitgestalde spulletjes tussen ons in een 
doosje. In het doosje twee goudkleurige manchetkno-
pen met een zwarte, platte steen.
 Het optreden in de Odeon gaat geweldig. Ik ben be-
nieuwd of ze geweest is. Wat ze ervan vond. Maar ik 
zie haar niet meer op de markt. Dan informeer ik bij de 
kooplui naast haar kraam. Lydia? Nee. Lieve meid. Het 
is snel gegaan.
 Haar manchetknopen heb ik nog altijd. Ik neem ze 
mee naar elk optreden.
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VLOOIENMARKTDANDY

Ik ben je vlooienmarktdandy
De prins van de straat
Je gentlemanschooier
Je snobkameraad
Ik ben die gozer van gister
Die rukker van straks
Kapitein van de vuilschuit
Landskampioen laks

Ik ben de ramp op je party
Dat lopend sujet
Die rocker op sokken
Die lul in het net
Ik ben de dove der blinden
Je galaproleet
De winnaar van winden
De maestro van keet

Gooi gewoon een visje uit
Dan hang ik aan je lijn
Maar laat me als het even kan
Mezelf niet hoeven zijn

Ik ben je morgendauwspitter
De man met de lont
Captain illusie
Het opperhoofd stront
De tweede Hans Lubbe
De hertog van Puin
De King van het dubben
De rat van fortuin
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Doe maar een suggestie
Dan kom ik met de wijn
Maar laat me als het even kan
Mezelf niet hoeven zijn

Ik ben generaal prutser
De capo der kluit
Je middernachtcowboy
Die zak met zijn fluit
Ik ben hoofd van je kopzorg
Je held in de fout
Je Albert Cuyp-crooner
Je loser van goud

Ik ben de schurk van je dromen
Je luchtgitarist
Je statiegelddichter
De man in de mist
De bakker van wolken
Gezicht van De Dijk
Chef lege dozen
Profeet van gezeik

Timmer een toneeltje
Dan zorg ik voor de schijn
Maar laat me als het even kan
Mezelf niet hoeven zijn

Ik ben je Peaky fucking Blinder
Je clown en je konijn
Maar laat me als het even kan
Mezelf niet hoeven zijn
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sNELwEg

Als kind liep je vaak
Naar de rand van de stad
En je keek in de verte
Naar wist je maar wat
Dan voelde je het tintelen
Vlak onder je huid
Er zat iets vanbinnen
Dat wilde eruit

En toen die keer ’s zomers
Nog warm ’s avonds laat
Je hoort een stem zingen
Uit een raam in de straat
Over de moeilijke weg
Die een simpel mens gaat
En de keus op het kruispunt
Waar eenieder voor staat

Je neemt de snelweg
En dan alsmaar rechtdoor
Je neemt de snelweg
Je weet amper waarvoor
Je neemt de snelweg
Tot je niet verder kan
En dan rij je er vanzelf tegen aan

Zo ging je op weg
Met amper een doel
Met nauwelijks meer
Dan een sluimerend gevoel
Dat ergens voorbij
Een onzichtbare lijn
Het niet zonder reden
Of bedoeling kan zijn
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Je neemt de snelweg
En dan alsmaar rechtdoor
Je neemt de snelweg
Je bent iets op het spoor
Je neemt de snelweg
Tot je niet verder kan
En dan rij je er vanzelf tegen aan

Nu zoveel later
En overal geweest
Maar steeds nog die drang
Waar je niet van geneest
Die je koestert en haat
Begeert en vervloekt
Je zal nergens vinden
Wat je overal zoekt

Je neemt de snelweg
En dan alsmaar rechtdoor
Je neemt de snelweg
Want je dromen gaan voor
Je neemt de snelweg
Tot je niet verder kan
En dan rij je er vanzelf tegen aan
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pERfEcT Is NIET EchT

Het moet wringen wil het schuren
Het moet dringen wil het duren
Gepolijst, al te geschaafd wordt vlak
Zonder die scherpe randjes
Van die dubbeltjes op zijn kantjes
Is het weg waar het eerst op stak

Als het perfect is, is het niet echt

Het moet puur en ongedwongen
Uit de losse ziel gezongen
Het gaat niet om knap
Het gaat om merg, om been
Niemand geeft een fuck om noten
Maar om ballen en om kloten
Het gaat om dat gevoel door alles heen

Als het perfect is, is het niet echt
Juist met het breken wordt het gezegd
Het zijn de barsten waar je aan hecht
Als het perfect is, is het niet echt

Het moet wringen wil het swingen
Het moet schuren wil het vuren
Zonder fouten leeft het niet
Wat volmaakt is heeft het niet

Het wil zich per se laten horen
Onbehouwen, ongeschoren
Bij volle maan onder het open raam
Het gaat met handen en met voeten
Harken naar dat hoge moeten
Alles moet eruit in liefdesnaam
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Als het perfect is, is het niet echt
Wat is een zege waard zonder gevecht?
Kunst is de meesteres, moeite haar knecht
Als het perfect is, is het niet echt



14

VANAVOND MORgEN bRENgEN

Niets is zeker en zelfs dat niet
Was dat Murphy of Pascal?
We gaan eens vissen en we zien wel
Wat vanavond morgen brengen zal

Waar kan ik jou van kunnen kennen?
Jij kent mij in geen geval
Maar we kunnen samen kijken
Wat vanavond morgen brengen zal

Alles wat de lucht in gaat komt ook weer naar benee
Of je wil of niet, je pikt er altijd iets van mee
Links- of rechtsom, anyway

Morituri te salutant
Haal de tijgers maar van stal
Morituri te salutant
Maar jij houdt niet van gebral
Jij moet het allemaal nog zien
Wat vanavond morgen brengen zal

Geniet je op een bergtop
Graag in stilte van het dal?
Geniet je graag in stilte
Of toch liever van trompetgeschal?
Als het met een sisser afloopt
Mis je ergens toch de knal

Niets is zeker en zelfs dat niet
Was dat Murphy of Pascal?
We gaan eens vissen en we zien wel
Wat vanavond morgen brengen zal
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OuDE ROcKERs bLIjVEN ROcKEN

Oude rockers blijven rocken
Zullen nooit met boppen nokken
Blijven vasthouden aan bassen
Gitaar, drums en Indisch nassen
Twee zangzuiltjes en that’s it
Meer is niet nodig voor een hit

Oude rockers blijven rocken
Laten zich geen trends in lokken
Flikker op met drummachines
Op de drumkruk daar zit Rinus
Heeft nog steeds dezelfde coupe
Luistert niet naar nieuwe troep

Oude rockers blijven rocken
Desnoods zittend of met stokken
Knokken ze met hart en ziel
Uit hun liefde voor vinyl
Groovend op een strakke beat
Oude rockers buigen niet

Oude rockers blijven rocken
Leren jassen, motorblokken
Old Spice en frituurvetwalm
Twee zangzuiltjes met wat galm
Het is wat Johnny Kendall zong:
‘Oude rockers blijven jong’
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DE LOMMERD IN DE NEs

Ik vocht tegen de drank
Maar ik deed dat met de fles
Bracht mijn schatten voor een schijntje
Naar de lommerd in de Nes

Ik kan een potje breken
Denk ik zelf maar al te graag
Of ik daar echt van op aan kan
Is maar helemaal de vraag

Wat is je plan met mij vannacht?
Wat haal je nu weer voor mijn hart van stal?
Je hemelt me zo op
Dat het duizelt in mijn kop
En ik weer val

Te laat voor nog een laatste glas
De lichten gaan al uit
Het zingen van het duister
Is een mij bekend geluid

Had je graag willen beminnen
Maar dat ging niet zoals het moest
Dus nu temper ik mijn zinnen
En ik hou me verder koest

Wat is je plan met mij vannacht?

Ik vocht tegen de drank
Maar ik deed het met de fles
Bracht mijn schatten voor een schijntje
Naar de lommerd in de Nes
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VOOR gEEN gOuD

Wat maal ik om juwelen?
Wat geef ik nou om goud?
Wat kan dat moois je schelen
Als iemand van je houdt?
Geen edelsteen die mij verrukt
Geen schat die mij verwart
Eén parel maar waarmee dat lukt
Dat is een gouden hart

Wie graag mijn lief wil worden
Doet beter maar gewoon
Ik ben niet zo te porren
Voor uiterlijk vertoon
Je hoeft niet dik en duur te doen
Verras me voor mijn part
Met een bos verwelkte bloemen
Maar wel uit een goed hart

Een man kan nog zo rijk zijn
Dat maakt hem nog geen held
Met wat voor soort praktijken
Kwam hij aan al dat geld?

Een man kan nog zo rijk zijn
De vrouw met wie hij trouwt
Zou ik niet willen wezen
Voor geen goud

Voor geen goud
Voor geen goud
Voor geen goud
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Wat maal ik om juwelen?
Wat moet ik met dat goud?
Dat fraais zal me niet strelen
Dat glimmen laat me koud
Ik wens alleen maar liefde
Die waar is en oprecht
Die voor geen goud te koop is
Dan pas is liefde echt

Voor geen goud
Voor geen goud
Voor geen goud
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pRAchTNAchT

Zo’n heerlijke avond
Na zo’n heerlijke dag
Sterren in je ogen
Maan in je lach

Is dit een prachtnacht
Of niet?
Zie je de nachtpracht?

Hoe mooi je oogt, schat
Enig idee?
Laat me je dit zeggen:
Ik zeg geen nee

Hoe alles samenvalt
Als je zo lacht
In deze prachtnacht
Is dit een prachtnacht
Of niet soms?
Zie je de nachtpracht?

Hoe jij aan me ziet
Hoe ik naar je smacht
Kan haast niet wachten
Op wat ons wacht

In deze midzomernachtdroom
Zo’n zomerdroomnacht
Voel je hoe roomzacht
Ons nu de nacht wacht
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Zo’n heerlijke avond
Na zo’n heerlijke dag
Stil op gehoopt maar
Nooit hardop gedacht

Voel je de nachtkracht?
Zie je de nachtpracht?
Is dit een prachtnacht
Of niet soms?


