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01 Nogal dom

Ik ben een crimineel 
Een onvervalste drugsbaron 
Met een wietplantage 
Waar ik het ruimschoots 
Financieel mee redden kan 



De woningbouw gaf 
Een loodgieter die 
Voor mijn ketel kwam 
De opdracht goed 
Rond te kijken en te ruiken ook 

Er waren nergens stekkies 
Ook geen volwassen planten 
Er hing geen weeïge lucht 
Men besloot mij te schrappen 
Voor verder onderzoek

Net hiervan bekomen 
Kreeg ik weer een oproep 
Voor een tweede keer 
Moest ik mij melden 
Voor een gezondheidsonderzoek 

Had ik wel terecht een uitkering 
Er was een briefje gekomen 
En een telefoontje anoniem 



Ik was kern en kerngezond 
Was wat uit die berichten klonk 

Een tweede keer door de molen 
Opnieuw luidde de uitspraak 
Dat ik, helaas voor mij 
Te ongezond was om voor arbeid 
Te worden goedgekeurd en ingezet 

Eindelijk rust maar niet lang 
Opnieuw werd de woningbouw 
Over mijn activiteiten ingelicht 
Twee buren wisten zeker 
Te weten dat ik er niet woon 

Ik gebruik het huis voor opslag 
Ik verhuur kamers aan prostituees 
Ik heb ondergronds een wietplantage 
Dat is precies waar die loodgieter 
Stom genoeg toen niet keek
 
Houdt dit nooit op 



Wat mankeren deze mensen 
Maar ik ben een beetje dom 
Ze hebben het mij verteld 
Toen ik hier wonen kwam 

De een hun zoon 
Zag het huis wel zitten 
Een buurman zag dat ook 
Beiden probeerden het te krijgen 
Maar ik was helaas de lul die het kreeg 

Ik ben nogal dom realiseer ik 
Ik was vergeten wat mij was verteld 
Door deze buren zelf 
Toen ik hier wonen kwam 
Ik ben al tien jaar een doorn in hun oog

Tien jaar onderwerp van roddel 
Tien jaar onderwerp van gestook 
Ik moet gewoon eens oprotten 
Plaats maken opsodemieteren opzouten 
Want ik zit als kraker in ‘hun’ huis



 
02 Toeschouwer 

Ik heb iets nodig 
Iets tegen pijn 
Psychische 
Fysiek kan ik 
Het redelijk aan 

Het komt door 
Mensen 
Zij zijn mijn probleem 
Ik walg van hen 
En ben er zelf ook een 

Vermoordt de ganzen 
Zij bedreigen 
De mens 
In zijn verlangen 
Vrij te zijn 

De mens wil vliegen 



De mens wil reizen 
Heeft weinig tijd 
Dieren betalen 
Voor die reislust de prijs

Vermoordt alles 
Wat lastig 
Is en kan zijn 
Vermoord ook alles 
Wat de economie bedreigt 

De mens wil welvaart 
Dat verdient hij 
De mens is hebzuchtig 
Kan niet delen 
Niet eens met een mens 

Hij zal altijd zo blijven 
Nooit veranderen 
Nooit ergens van leren 
Door zijn gebrek 
Krankzinnigheid 



Vergas de ganzen 
Doe het humaan 
Net als eens 
Met een volk 
Al is gedaan 

Zonder geweten 
Zonder probleem 
Niets van geleerd 
Overmorgen of straks 
Gebeurt het weer 

Wie wordt het 
Welk volk welk ras 
Degradeer hen 
Maak ze tot dieren 
Dan mag dat 

Ik heb iets nodig 
Ben toeschouwer 
Veranderen kan ik niets 



Machteloos
Sta ik erbij en kijk
 
03 Bekend
 
Ik heb het moeilijk
Ik wil worden gekend
Wil in de belangstelling staan
Al is het maar een moment
 
Film mijn leven
Loop met de camera mee
Laat geen moment onbespied zijn
Maak een documentaire over mij
 
Dat lijkt me zalig
Eindelijk weet iedereen
Dat ik er ben via televisie
In het wees bekend journaal
 
Drie miljoen kijkers
En een herhaling de dag erna



Het moeten er vijf worden
Eindelijk weet ik dat ik iemand ben
 
Ik moet me erop kleden
De dag erna
Zal worden herkend
Overal waar ik kom en ga
 
Wat een zaligheid
Iedereen die naar mij kijkt
Iedereen die over mij praat
Hier verlangde ik naar
 
Vanaf klein kind
Deed ik alles voor dit moment
Ik ben bekende medelander
Zonder iets bijzonders te hebben gedaan
 
Overal en altijd
Schreeuwde ik mijn keel schor
Om over iedereen uit te komen
Worden gezien en gehoord



 
Eindelijk ben ik iemand
Ik zal niet zomaar doodgaan
Er zullen miljoenen volgers
Langs de route staan
 
Uit verre landen
Komen bewonderaars
Om mijn graf te bezoeken
Want ook na de dood blijf ik bekend
 
Mijn leven was niet zinloos
Ik zal de geschiedenis ingaan
Als de man die bekend wilde worden
En daar alles voor heeft gedaan
 
04 In rokersparadijs
 
Ik was vandaag
In het hol
Van de leeuw
 



Ik wist niet
Dat dit zou gebeuren
Ik wist niet waar ik moest zijn
 
Ik moest er heen
Om mijn pakketje
Op te halen
 
Zonder notie
Stapte ik binnen
Ik schrok maar het was te laat
 
Overal sigaretten
Shag en sigaren
Ik was in rokersparadijs
 
Vol schrik
Stond ik te kijken
Wachtte tot ik weer kon gaan
 
Met heimwee
Keek ik naar de blikjes



Sigaren die ik nog altijd mis
 
Voor een moment
Hoorde ik in gedachten
Koop ons, een keertje maar
 
Je bent er toch al
Je staat binnen
Wat weerhoudt je nou
 
Ik wilde wel
Maar deed het niet
Weet nu dat ik geen junkie ben
 
23 maanden
En vijf dagen precies vandaag
Stopte ik en ik denk dat dit zo blijft
 
05 Controle (1 juni 2013)

Iedereen gefilmd 
Iedereen een ster 



Iedereen speelt mee 
Vrijwillig of niet

Niets meer privé 
Alles te zien 
Met ruimtetelescopen 
Via de satelliet

Alles wat ik nu tik 
Kan meegelezen worden 
Terwijl ik hier zit 
Ik merk het niet

Ik zie mijn huis op Google 
Kan bijna mezelf 
Binnen zien zitten 
Waan me onbespied

Ik zie mijn buurvrouw 
Op straat bij haar auto 
Ik zie de schilder aan het werk 
En een buur die geheimzinnig doet



Beelden uit het verleden 
Via drones of satelliet 
Al die ogen 
Staan voorgoed gericht

Alles wordt gezien 
Haarscherp tot in details 
Bekeken tot achter muren
Nergens onbespied

Via satellieten, via drones
De massa begluren
Zonder dat iemand dit 
Als onderdrukking ziet
 
Een akelige gedachte 
De realiteit van nu 
Nergens nog vrij zijn 
Ook al zie je de camera’s niet
 
06 Terug 



Oh ja geweldig 
Wat heerlijk 
Terug naar 
Die goeie ouwe 
Jaren vijftig

Dat was nog 
Eens een tijd 
Verrukkelijk 
Ook al heb ik het niet 
Echt meegemaakt

Ik was te jong 
Net geboren 
In het tweede jaar 
Van dat heerlijk 
Decennium ooit 

Heb veel gehoord 
Over mijn kindsjaren 
Wat een heerlijke tijd 



Gebrek aan alles 
En armoede overal 

Maar er was radio 
Iedere avond 
Er was hoorspel 
Dat bracht rust 
En verbondenheid 

Met het hele gezin 
’s Avonds aan tafel 
Met koffie thee 
Limonade als dat kon 
En biscuitjes als lekkernij 

Grote gezinnen 
Omdat dit moest 
Van pastoor en paus 
Oma en opa erbij 
Er was geen bejaardenhuis

Terug nu naar die jaren 



Iedereen moet weer 
Wonen bij elkaar 
Zodat het gezin 
Weer gezin kan zijn

Opa en oma 
Op de zolderkamer 
Omdat dit zoveel 
Goedkoper is en 
Moet blijven en zijn 

Weg met individuele 
Vrijheden en leefruimte 
Allemaal terug met de 
Bonte dinsdag avond trein 
Voor een sprong in het heelal 

Allemaal in tijd 
Terug verplaatst 
Terug naar de jaren vijftig 
Verkommeren in armoede 
Oh wat een tijd was dat!



 
07 Discriminatie
 
Men heeft gelijk 
Het is racisme 
De Pieten zijn zwart 
De sint te wit 

Men heeft gelijk 
Het is seksisme 
Het is Klaas 
Nooit eens Klaaske 

Men heeft gelijk 
Ik wil een kerstvrouw 
Ben die ouwe kerel zat 
Met ho,ho gekrijs 

Men heeft gelijk 
Het is al eeuwenlang 
De paashaas 
Waarom niet keer een konijn 



Allemaal discriminatie 
En alles stuur ik naar de VN 
Die mogen zich erover buigen 
Kunnen ze eens unaniem in iets zijn 
 
08 Beslopen gedicht
 
Verdomme wat moet ik schrijven
Ben toch niet voor niets
Academisch gevormd en zo
Ik wil het maken
Beroemd worden en zeker rijk
 
Ik heb een manco
Ik kan niet schrijven
Heb er trouwens nog een
Zou niet weten wat ik schrijven moest
Als ik dat eerste wel al kon
 
Ben niet voor een gat te vangen
Ben uitgekookt en zeker ook slim



Ga achter mensen staan en zitten
Schrijf alles op wat ik hoor
In mijn opschrijfboekje in het groen
 
Sluip zachtjes mee als ze weglopen
Soms ook neem ik het gesprek op
Dat maakt het mij dan makkelijker
Het uit te schrijven tot een verhaal
Een column, kort proza of gedicht
 
Zo is mijn opleiding
Niet voor niets gebleken
Overal zit ik nu met mijn boekje
Mijn recorder pen en microfoon
Om inspiratie op te doen
 
Ik schrijf verhalen over het leven
Iets wat een ander ook al deed
Die noemde dat toen een kronkel
Ik noem het mijn beslopen gedicht
Hoop wel dat niemand zich herkent hierin
 



Zal ik dan mijn royalty's moeten delen
Met tig honderden onbekenden
Daar deed ik het toch niet voor
Daarom staat voor in iedere bundel
Dat alles is verzonnen en zeker iedereen
 
09 Transplantatie 

Hij is een 
Fanatiek sporter 
Doet de triatlon 
Pleegt roofbouw 
Op zijn lichaam 
Krijgt een infarct en 
Een nieuw hart daarna

Verbaasd kijk ik 
Begrijp niet waarom 
Een hart wordt gegeven 
Aan een idioot 
Met een doodswens 
Het komt mij voor 



Als verspilling bij voorbaat 

Zoiets als ik heb mijn 
Leven lang gerookt 
Mijn longen 
Zijn kapot 
Ik krijg straks nieuwe 
Zodat ik lekker 
Doorpaffen kan 

Dat ziet iedereen 
Terecht als verspilling 
Als ik niet onmiddellijk stop 
Wat is het verschil 
Met die dwaas 
Die springt, rent, fietst, zwemt 
Tot hij in elkaar stort 
 
10 Diva in de dakgoot
 
Tientallen vliegen
Brommen in mijn hoofd



Hun paradijs
Met mij als god
 
Verdomme vloek ik
Terwijl ik zit en niks
Door mijn rug
Die mij doen belet
 
De zomer gaat
De herfst komt
Maar niet vandaag
Alles oogt nog groen
 
Ergens is de zon
Achter een wolkendek
Verborgen voor mij
Verborgen voor ons
 
Hij wil weg
Is moe en wil rust
Ergens klinkt een lied
Volkzangers op een plein



 
Ik luister en gluur
Gekleed in kostuum
Door de branding heen
En grijns weg wat ik hoor
 
De peer lacht mij toe
Eet mij schreeuwt hij
Mijn gebit staakt
Eist vakantiedagen op
 
Mijn hoofd wil mee
Is mij echt zat
Samen naar ver weg
Maar dus zonder mij
 
Ik sluip naar het plein
Zing mijn hart leeg
Eindelijk succes
Zomaar opeens waarom
 
Eindstation bereikt



Een hand plaatst mij
Als poppetje in een spel
Als diva in de dakgoot
 
Mijn jurk is dood
Als ik herboren word
Ik lach ik gil en krijs
Als het slot achter mij sluit
 
11 Censuur
 
Oh jee
Ik word gemeden
Mijn pagina
Is geblokkeerd
 
Men kan niet
Langer dulden
Dat ik kritiek uit
Op politici, allemaal
 
Voor straf



Kom ik niet meer binnen
Voor straf
Lig ik van Facebook af
 
De internet politie
Heeft mij gevonden
In trenchcoats staan
Ze bij mijn digitale raam
 
Ik moet alles
Vanaf nu aanmelden
Niet voor censuur
Maar gewoon zomaar
 
Als ik beloof
Geen kritiek meer te uiten
Mag ik weer meedoen
Op proef wel te verstaan
 
Want ik woon in Europa
Niet in Egypte
Noord Korea



China of Iran
 
Het is een rare wereld
Ik dacht vrij te zijn
Om mijn mening te geven
Ik vergiste mij blijkbaar
 
12 Petitie
 
Als u onderstaand totale onzin vindt, wat vindt u dan
van het zomaar afschieten van dieren omdat we last van
ze hebben. Ook dat is totale onzin en lost niets op. Er is
geen enkel dier die meer rotzooi maakt dan de mens.
 
Ik heb last
Van mensen
Er zijn er teveel
Ze fokken maar aan
Ze maken herrie
Ze stinken
Ze schreeuwen
 



Maken alles stuk
In mijn tuin
En voor mijn deur
Ze verpesten
Het milieu
Verpesten
Het water verpesten de lucht
 
Ze plegen roofbouw
Op de aarde
Vreten alles op
Plant en dier
Dus hierbij
Een petitie
Voor de politiek
 
Ruim mensen op
Schiet ze af
Zodat alles
Weer netjes is
Zoals het was
Voor de komst



Van dat ondier
 
13 Vrijwilligers nieuwe stijl
 
Jij, jij, jij en jij
Zijn als vrijwilliger
Vanaf nu
Vandaag erbij
 
Werkloos
Of zorgbehoevend
Dan moet u iets terugdoen
Vrijwillig en zomaar
 
Zieken verplegen
Parken opruimen
Suppoost in een stadion
Er wacht werk op u
 
Maar alles blijft vrijwillig
Niets wordt afgedwongen
Vrijwilligerswerk



Wordt nooit verplicht gesteld
 
Daarom jij, jij, jij en jij
Kom erbij
Of betaal de prijs
Geen zorg meer of uitkeringsgeld
 
Betaalde banen
Waren het ooit
Voor politici ze schrapten
Om geld te vinden voor prestige objecten enzovoorts
 
14 Achterzak 

Hou het in de gaten
We naderen de dag 
Aan het eind van het jaar
Gaan we zien of we zijn bedrogen

Of is Mark voorbijgekomen
Verkleed als Sinterklaas
Zullen wij een briefje vinden



Van duizend in onze achterzak
 
15 Visie
 
Mijn huis staat
Onder water
Ik woon met
Al mijn spulletjes
Op een hoog
 
Beneden moest
Ik verhuren
Aan zo maar iemand
Om nog alles te
Blijven betalen
 
Twee ton
Moest ik lenen
Een paar jaar geleden
Eentje krijg ik
Er nog voor terug
 



Mijn baan is ook verleden
Ze maakten mij
Tot zzp'er
Omdat dit hen
Wel zo goed uitkwam
 
Iedere dag
Tel ik de stuivers
Om rond te komen
Iedere dag
Tot het ooit beter gaat
 
Zal ik dan hier
Nog wel wonen
Of met tig anderen
Om kosten te besparen
Ergens in een armenhuis
 
Wie had dit
Kunnen denken
Tien jaar geleden
Of misschien wat meer



Toen we in hoogconjunctuur leefden
 
Tien jaar bezuinigingen
Tien jaar politici zonder verstand
Bezuinigen zonder visie
Zal ons in een derde wereldland veranderen
Of nemen we hen de touwtjes nog uit hun hand
 
16 Zuur en zoet
 
Waar is het zoet
Gebleven
Dat ons was beloofd
 
Eventjes nog
Moesten we volhouden
Eventjes nog
 
Dan kregen
We als beloning
Allemaal iets lekker zoets
 



Het zoet is
Nooit gekomen
Alles werd zuurder met de dag
 
17 Knoop in mijn maag
 
Met een knoop in mijn maag
Maar ook mijn rooie trui aan
Ga ik akkoord omdat ik wel moet
 
Met een knoop in mijn maag
Slik ik wantoestanden
Omdat dit goed is voor miljonairs in dit land
 
De WW verdwijnt
De bijstand gehalveerd
De eigen bijdrage voor zorg tien keer verhoogd
 
Met een knoop in mijn maag
Ga ik morrend akkoord
Omdat ik er anders uitgetrapt word
 



Met een knoop in mijn maag
Maar met mijn rooie trui aan
Want ik ben en blijf echt socialist
 
Met een knoop in mijn maag
Stem ik in met verhoging van de huur
Vervijfvoudiging als het moet
 
Met een knoop in mijn maag
Sta ik en kijk toe
Hoe de eerste gezinnen worden uitgezet
 
Met een knoop in mijn maag
Zie ik de zieken op straat
Creperen omdat dit moet van boven 3x modaal
 
Met een knoop in mijn maag
Dat moeten leden geloven van mij
Zie ik dit alles aan en doe niets
 
Met mijn rooie trui aan
Omdat ik socialist blijven zal



Stem ik met alles in wat tegen uw belang is
 
18 Participeren
 
Ik participeer
In mijn buurt
Rijd rondjes
In mijn auto
Op zoek ernaar
 
Ik kijk en zoek
Naar iets
Of naar niets
Wat ik kan doen
Samen met wie dan ook
 
’s Zondags
Na de mis
Op mijn mountainbike
Als het zonnetje wil
En het droog blijft
 



Ik rijd hier
Ik rijd daar
Ik rijd door mijn buurt
En door die van jou
Op zoek naar jou
 
Ik heb niets te doen
Hoef ook niet
Ik participeer
Geloof me
Dat is echt genoeg
 
Iedere dag op zoek
Naar iets zomaar
Of naar iemand
Om mee te participeren
Voor een dag of meer
 
Anders verveel ik me
Rijd in mijn auto
Snelweg op en snelweg af
Ga naar voetbal kijken



Of sta te lullen op straat
 
Ik zoek dus ik besta
Ik participeer
Dus besta ik nog meer
Ben verslaafd eraan
Wil niets anders meer
 
19 Voor de kat zijn ***
 
Je bent vrijwilliger
Bij de dieren
Je veegt de hokken
Je ruimt de stront
 
Je bent vrijwilliger
Bij Amnesty
Je schrijft brieven
En demonstreert zo nu en dan
 
Je bent vrijwilliger
In de zorg



Wandelt op je vrije dagen
Met patiënten in het rond
 
Je bent vrijwilliger
Bij Vluchtelingenwerk
Je stelt je huis open
Vangt illegalen op
 
Je bent vrijwilliger
Je zit in je boomhut
Om een stukje bos te redden
Wacht tot de ME komt
 
Je bent vrijwilliger
Voert actie tegen vervuiling
Zit vastgeketend op het spoor
Houdt afvaltransporten op
 
Je bent actievoerder directeur
Bij een vrijwilligersorganisatie
Voor de kat zijn *** en oh ja een ton
 



20 Revolte
 
Nivelleren is echt feest
Laat die rijken betalen
Die schooiers
Die geldgeile boeven
 
Oudjes met pensioen
Die kunnen best dokken
Daar valt echt te snijden
Vette geldbuidels dat het zijn
 
Zieken moeten
Zelf maar eens bijdragen
Niet langer wordt alles vergoed
In deze participatiemaatschappij
 
Het is gedaan met lummelen
Gedaan met kantjes eraf lopen
Gedaan met net doen alsof
Je oud zielig ziek of lamlendig bent
 



Bravo hoor ik roepen
En kijk links en rechts wie daar staan
Het zijn de dikbuikige veelverdieners
Aan wie de nivelleringsmachine voorbijgaat
 
Maar zij kunnen ook niet bijdragen
Daar hebben zij teveel kosten voor
Hun zwembad moet worden onderhouden
En hun zeiljacht is al vijf jaar te oud
 
Ook de wagen moet worden vervangen
Daarin kunnen zij zich niet langer vertonen
Laat staan worden rondgereden
Nee, bijdragen kunnen zij echt en werkelijk niet
 
Hun tweede huis dient
Gerenoveerd te worden
Hun derde is gepland
Om dit jaar te worden gebouwd
 
Nivelleren moet dus onderaan de ladder
Bij oudjes die dachten te mogen rusten



Bij chronisch zieken en bij werklozen
Wiens banen verdwenen door wanbeleid
 
Nivelleren is zo een echt festijn
Deze groepen zal je niet horen schreeuwen
Journalisten houden zich stil
Ook vakbonden en zelfbenoemde socialisten
 
Revolutie!
Hoor ik toch ergens brullen
Pak je blaaspijp en ga naar de barricade
Draai pijltjes van krantenpapier
 
Dat zal ze leren
Die lacher en die kale
Wat zullen zij onder de indruk zijn
En dan allemaal weer braaf snaveltjes toe
 
21 Kunst
 
Ik ben gefrustreerd
Want ik ben kunstenaar



De twintig ruim gepasseerd
En nog ben ik niet bekend
 
Ik pieker mijn hoofd kapot
Er moet iets zijn
Waar ik aandacht mee trek
Om het te maken in de media
 
Dieren gebruiken is in trek
Bij die bekende Engelsman
En bij Tinkellellebel
Zou ik daar wat mee kunnen doen
 
Twee varkens slachten
Die ik eerst opgroeien liet
Dat lijkt mij een goed idee
Daarmee scoor ik zeker weten yes
 
Dat kan ik als onmens
Ik heb geen empathie
Heb geen gevoel
Behalve als ik zelf een pijntje heb



 
Ik ben het prototype
Dat kampbewaarder kon zijn
Zonder emotie
Joeg ik iedereen naar het gas
 
Zonder probleem
Breng ik Wim en Max naar de slacht
Ik sta er zelf bij
Als de slachter hen slacht
 
Ik hoor Wim en Max krijsen
Ze zoeken steun bij mij
Ze vertrouwen mij
Hoe stom konden ze zijn
 
Ik kijk emotieloos toe
Als ze hulpeloos hangen aan een haak
Ik luister naar hun laatste kreet
Dan is het gedaan, ik ben bekend
 
Ik sta in de krant



Ik haal overal de media
Ik vertel een prachtverhaal
Het ging allemaal om de kunst
 
Wim en Max zouden tevreden zijn
Als ze zagen wat ik heb bereikt
Eindelijk bekend
En eindelijk word ik stinkend rijk
 
Helaas in memorie twee dieren die door 'kunstenaars'
zijn misbruikt om een statement te maken. Dat laatste
kan ook zonder te doden.
Later volgden in Rotterdam Arie en Japie. Ook zij
werden door mode drollen geofferd om in de krant te
komen. Misschien zouden kranten eens moeten
ophouden dit soort lui een podium te geven.
 
22 Download gratis
 
Download alle muziek gratis
Download alle films gratis
Download alle boeken gratis



Van artiesten die miljoenen verdienen
 
Wie geeft hen het recht
In weelde te baden
Terwijl de rest sappelt
Dagelijks tot hun dood
 
Download alles gratis
Vooral van hypocrieten
Die ooit beweerden
Voor een betere wereld te zijn
 
Download alles gratis
Verdom ervoor te betalen
Behalve natuurlijk het werk van mij
Want ik heb het nog niet gemaakt
 
Ik ben nog een van jullie
Ik ben een gewone jongen
Zoals ooit Mick en Keith
En Madonna en Lady Gaga gewoon waren
 



Van hen mag je alles pikken
Zij zijn parasieten en verdienen miljoenen
Maar ik woon nog in armoe in een rijtjeshuis
 
Van mij mag je straks alles pikken
Maar nog niet nu vandaag
Betaal eerst nog en maak mij ook stinkend rijk
 
23 Armoedje
 
Lady Gaga
Is een armoedje
Is gewoonweg
Zielig
 
Verdiende
In een jaar
Slechts 80 miljoen dollar
Wat is dat nou
 
Madonna
Deed het beter



Voerde de lijst aan
125 miljoen voor haar
 
Ik start een actie
Voor misdeelde artiesten
Doe dit onbaatzuchtig
Zoals die Franse bergrit meneer
 
Die meneer
Die een goed doel startte
En niet vertelde
Onderdeel van dat doel te zijn
 
Hij moest toch ook leven
Dus kende hij zich iets toe
Na te hebben volgehouden
Dat zoiets bij hem nooit gebeuren zou
 
Ik begin een actie
Zoals ik al stelde
Om te vermijden dat Lady Gaga
Aan de bedelstaf raakt



 
Geef allen gul
Rij die berg nog
Een keertje extra af en op
Zodat er fors wat aan mijn stok hangen blijft
 
24 Jeugd 

Soms haat ik de jeugd 
Want jong was 
Ik zelf ook eens 

Nu niet meer 
Nu ben ik oud 
Nu ben ik aan de beurt 

Soms haatte ik ouderen 
Toen, ooit 
Toen ik jeugdig was 

Dat kan ik nu niet meer 
Zou raar zijn 



Of niet soms

Soms haat ik nu jongeren 
Omdat ik ouder word 
Wat ik nooit wilde zijn 

Wat moet ik nu 
Mijn lijf is mijn vijand 
Uitgezakt en een te dikke buik 

Drie onderkinnen 
En overal rimpels 
Geen crème kan deze verslaan 

Maar het ergst is onzichtbaar 
Mijn geest wordt langzaam gaga 
Kinds zijn noemt men dat 

Zo ben ik terug bij af 
Als oudje in luiers 
Spaar sigarenbandjes en lees Bruintje Beer 



Had ik maar niet zo getreuzeld 
Had ik maar gedaan wat ik wilde doen 
De tijd ging te snel, is voorbij, over en uit 
 
25 Dit boze
 
Vier bomen majestueus
Eeuwen getrotseerd
Maar niet zakenlui
Verzaagt tot blokken
Waar heel de winter
Het dorp op stoken kan
 
Tientallen vogels
Thuis en nestloos
Voor huisvesting
Voor werkers
Uit het oosten
Die extra zullen komen
 
Vogels ontheemd
Net als de werkers



Brandhout
Voor de winst
Van lepe mannen
Achter dit boze
 
26 Vijf voor twaalf

Eigen schuld 
En dikke bult 
Huurders 
Uitkeringsgerechtigden 

Dat zijn twee groepen 
Per definitie 
Die te grijpen zijn 
Makkelijk zat 

Het zijn de groepen 
Die weigeren 
Zich te organiseren 
Daarom kan dat 



Ze denken 
Dat anderen zullen helpen 
Maar waarom 
Zouden die anderen dat 

Die hebben genoeg sores 
Lopen de hele dag 
Heen en weer te rennen 
Komen enkel nog voor zichzelf op 

De participatiemaatschappij 
Een nieuwe kreet 
Voor wat allang bestaat 
Ieder voor zich en god dubbel voor mij 

Zoek het uit 
Kom voor jezelf eens op 
Organiseer je eens 
Maak een vuist 

Waarom moet ik het doen voor jou 
Kom uit je luie stoel 



Doe zelf ook eens iets 
Zodat ik solidair kan zijn 

Waar wacht je op 
Tot je uitgezet wordt 
Tot je zonder geld 
Rondloopt op straat 

Waar wacht je op 
Vertrouw niet op 
De huichelkinderen van de sdap 
Zorg als pressiegroep te bestaan 

Sticht een eigen partij 
Trap in het kakelhuis stampei 
Kom op voor je recht 
Het is 5 voor 12, wie durft?
 
27 De zielenpoot 

Honderdduizenden 
Kunnen de huur 



Niet langer betalen 
Doet er niet toe 

10 Procent 
Van de Nederlanders 
Leeft in armoede 
Maakt niets uit 

Kinderen 
Gaan zonder 
Eten naar school 
Ja nou en 

Kleine zelfstandigen 
Staan op punt financieel 
Kopje onder te gaan 
Ja zo wat 

Gepensioneerden 
Gaan vanwege geldgebrek 
Liever niet naar de dokter toe 
Tja wat moeten we daarmee 



Stagiaires worden 
Amper of niet in geld betaald 
Maar in ervaring 
Moet kunnen nietwaar 

Eigenaar bewoners 
Verzuipen in schulden 
Door de fictieve waarde van hun huis 
Tja dat kan gebeuren 

Wat doet de politieke oppositie 
Die beloven van alles 
En lachen daarna de kiezer uit 
Gaan gedoogconstructies aan 

Verder maken zij zich heel druk 
Om het lot van een vriendje 
Die zieliger dan zielig zegt te zijn 
Hij is de enige echte ware zielenpoot
 
28 Geld verdienen 



Laat de Roemenen 
Maar komen 
Samen met Bulgaren 
Polen en Wiedanookies 
Daar verdienen we lekker aan 

Denk alleen eens 
Aan huisvesting 
Hoeveel woningen 
Komen we al te kort 
Nog meer er dan bij 

Woningen gesplitst 
Als kamers verhuurd 
Niet meer aan studenten 
Maar aan werknemers 
Die massaal komen gaan 

Salarissen gekort 
Voor iedereen 
Op lange termijn 



Want die nieuwkomers 
Werken voor bijna niks 

Sociale voorzieningen 
Voor eens en altijd weg 
Werknemers in overvloed 
Staan net als ooit 
Iedere dag bij de poort 

Iedere dag bedelen 
Laat mij werken baas 
Ik werk hard en vraag niet veel 
Wat een heerlijkheid
Voor iemand die graag geld verdient
 
29 Simi

Ik spijbelde van school
Zag het niet zitten
Waarom moest ik al die onzin
Stampen in mijn hoofd



Ik ging liever de stad in
Liep door drukke straten
Keek naar alles wat toen
Nog vreemd was voor mij

Was dertien of zoiets
Werd meegenomen
Door een oudere knul
Die mij afzoog bij hem thuis

Mijn eerste seks
Dat was een ervaring
Was ik homo, vroeg ik me af
Maar kickte op meisjes, hoe zat dat

Het was niet belangrijk
Dacht er verder niet over na
Wist niets van homo of hetero
Wist niets over bi of trans zijn 

Was nog onschuldig en naïef
Zat graag in de winkel



Bij de vriendin van mijn broer
Die later mijn schoonzus was

Met haar kon ik praten
Zij begreep mijn pubergedrag
Begreep mijn bloemetjes shirt en broek
Waar mijn vader woedend mee was

Haar lange haren, haar pony
Haar korte rokken en hotpants
Haar helden en ook die van mij
De gesprekken die we voerden toen

Zij voelde zich begrepen door mij
Vond het jammer
Dat ik jaren met haar scheelde
Zij was al achttien of zoiets

Niet veel later, wel ouder
Liepen levens uit elkaar
Ieder ging een eigen pad
Verwijdering voor altijd



Nu zestig en nog naïever
Dan toen ik dertien was
Vraag ik me af waar is zij nu
Die schoonzus met wie ik praten kon

Ze verdween uit mijn leven
Op de dag dat ze mijn broer verliet
Ik wist niet waar zij heen was
Hoorde later dat zij in Turkije zat

Is zij ooit teruggekomen
Wat is er met haar gebeurd
Hoe is het haar vergaan
Vraag ik mij opeens af

Ik nu zestig, zij iets ouder
Een jaar of vier of vijf
Zou zij nog in leven zijn
Ik heb geen idee

Zouden we elkaar herkennen



Zouden we nog weten 
Waar we het over hadden
In die winkel, ooit toentertijd
 
30 Dichter 

Het is treurig 
Het is in en in triest 
Om dichter te zijn 

Ik zat hier vroeger 
In mijn huis 
Met woordenboeken paraat 

Zat hier met schrijfblok 
Op schoot 
Pen in mijn mond 

Zit hier nu 
Achter mijn laptop 
Speel elektronisch patience 



Kijk naar buiten 
Hoop dat iets mij inspireert 
Schrijf zolang wat in het rond 

Maakt niet uit wat 
Het is om te stimuleren 
Oefening voor mijn geest 

Had ik maar 
Een beroep gekozen 
Dan was ik minder miserabel geweest 

Dan had ik 
Iedere ochtend naar kantoor gemogen 
Of fabriek of wat dan ook 

Dan had ik collega’s 
Met wie ik over voetballen sprak 
Ook al interesseert mij dit geen zak 

Het is de aanspraak 
Die ik mis 



Die ik nu in de supermarkt zoek 

Om te chillen ga ik daar heen 
Zie anderen op hoeken hangen 
Bij schappen bier en wijn 

Ik hang samen met hen rond 
Voor bepaalde tijd 
Dan ga ik weer naar huis 

Ik kruip achter mijn pc 
Start alles opnieuw 
Gedachteloos speel ik alweer patience 

Opnieuw ben ik jaloers 
Op iedereen met 
Een zalig gebrek aan vrije tijd 

Tijd heb ik in overvloed 
Weet niet wat er mee moet 
Zit maar wat te rommelen iedere dag 



Tot het moment daar is 
Eindelijk inspiratie komt 
Daarna wordt alles herhaald 

Eindeloos rennen in het rond 
Dezelfde cirkel 
Dag in dag uit, tot de dood komt 
 
31 Alleen 

Ik netwerk niet 
Wil geen kring 
Meelopers 
Volg niemand 
En wil bij mij geen 
Volgelingen zien 

Ik laat iedereen achter 
Sluit nooit vriendschap 
Met wie dan ook 
Ga gewoon verder 
Met mijn leven 



Helemaal alleen 

Zo word ik nooit 
Teleurgesteld 
In mensen die veranderen 
Door de jaren heen 
Mensen die niet meer zijn 
Wie zij waren ooit
 
32 Mode
 
Een baardje
Is zo burgerlijk
Iedereen
Heeft er een
 
Net als een
Draakje op je buik
Arm of been
Of een ringetje door je lip
 
Gelukkig iets nieuws



Stadsvarkensboer
Doe snel mee
Om trendy te zijn
 
Eerst waren
Daar Max en Wim
Nu Arie en Japie
Uit Rotterdam
 
Amsterdam was eerst
Als goede tweede
Loopt Rotterdam
Er achteraan
 
Straks overal
Varkens de pineut
Koeien geiten kippen
Schapen op de stadsboerderij
 
Je mag komen helpen
Als vrijwilliger
Voor een maand of wat



Dan gaan ze naar de slacht
 
Het is mode
Net als zo'n ringbaardje
Een korte een lange of een sik
Klootjesvolk doet graag mee
 
Dan wijken ze af
Dan zijn ze hip
Dan zijn ze trendbewust
Omdat ze anders drollen zijn
 
33 Politiek mantra
 
Ik droom van een nieuwe regering
Ik droom van Keyzer 1
Ik droom zelfs nog verder
Na vier jaar komt Keyzer 2
 
Hoe goed zal ik iedereen doen
Democratie moet het veld ruimen
Niemand zal mij tegenspreken



Dat is niet goed voor het land
 
Er komt een nieuw stelsel
Maar verkiezingen
Zullen even worden uitgesteld
Om neuzen in een richting te krijgen
 
Ik zal alles anders aanpakken
Dat beloof ik met de hand op mijn hart
Hoewel het kan gebeuren
Dat ik dit straks vergeten ben
 
Ik zal alles veranderen
Alles waar de burger van baalt
Ik ben een 'yes I can' denker
Daarom regeer ik graag alleen
 
Om de landschuld te saneren
Moet helaas ook ik bezuinigen
Moet de overheid kleiner
En meer naar de markt worden gejaagd
 



Weer een droom aan diggelen
Weer een politicus die straalt
Keyzer 3 zal er niet komen
Sammy 1 loopt zich warm op straat
 
Sammy zal alles veranderen
Sammy weet waar alles om draait
Sammy belooft niet te bezuinigen
Het mantra uit de politiek vandaag
 
Sammy bedacht de oplossing
Voor de politieke puinhoop
Sammy zal ons de redding brengen
Maar wie gelooft zoiets nog vandaag
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Ik ben in Amsterdam
geboren en in 2003 verhuisd naar de Zaanstreek. In
2009 heb ik het boek ‘Help, Pieter is weg’ geschreven.
Een boek dat ik liever nooit had geschreven. Het niet
weten wat er met je dier is gebeurd blijft aan je vreten.
Het boek is goed ontvangen en is inmiddels al meer dan
22 duizend keer gedownload.
 
Eind jaren negentig heb ik het boek ‘Huurverhoging
weigeren’ geschreven en in eigen beheer uitgegeven. Dit
wordt momenteel nog regelmatig tweedehands
aangeboden. Er staan o.a. voorbeeldbrieven in en uitleg
om een simpele enquête te houden.



 
Twee romans schreef ik in de jaren tachtig maar hebben
toen het stadium van boek niet bereikt. Mijn schrijven
bleef beperkt tot plots, krabbels en kladjes die ik in een
bananendoos bewaarde. In 2006 ben ik wegens ziekte
afgekeurd en begonnen om alles te herschrijven en
digitaliseren.
 
Mijn voornemen om opnieuw in eigen beheer werk uit
te brengen werd doorkruist door de vermissing van Piet
en niet veel later ook mijn pleegkat Bink. Vanaf 2010
heb ik de draad weer opgepakt en meerdere bundels
gedichten/gedachten herschreven en bewerkt. De
compilatiebundel ‘Oud en vers’ uit 2013 is hieruit
samengesteld en medio 2013 al meer dan duizend keer
gedownload.
 
Naast vijf nieuwe bundels heb ik recentelijk de roman
‘Een nimmer verzonden brief’ uit de jaren tachtig
aangepast en herschreven. Deze is eveneens te
downloaden en is de eerste van een trilogie.
 



Rob Keyzer
 


