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On the road to Mandalay,
Where the flyin’-fishes play,
An’ the dawn comes up like thunder 
outer China ‘crost the Bay! 
 
Rudyard Kipling, Barrack-Room Ballads, 1892  
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Veldheer  
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NAPOLEON ONTMOET DE DROOGS 

 
een historische uitleg circa Alkmaar 
 
Droogleggers waren ze, mijn voorouders mijn 
dijkenbouwers die met kruiwagens zeulden 
plaggen staken en pruimtabak fluimden 
droogleggers waren ze, mijn voorouders mijn 
 
jeneverzuipers, vechtersbazen, kaassnuivers 
spruitjesboeren en – al kan dat niet bewezen - 
rabiate hoerenlopers van het katholieke soort 
droogleggers waren ze, mijn voorouders mijn  
 
de Purmer, de Beemster, het Haarlemmermeer 
dijkten ze in en legden ze droog ze plantten 
zich voort in kuipen vol f luim ze zopen zich dood 
tot Napoleon kwam en vroeg naar hun naam 
 
ze f luimden hun pruim en mompelden droog 
dat ze droogleggers waren, mijn voorouders mijn 
dus droog was hun werk en Droog was hun naam. 
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VELDHEER (1) 
 
Waar 
is  
mijn 
paard?
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VELDHEER (2)

Is er sprake van paniek
of bestaat verdacht van
rillen zonder willen?

willig loost loopgraaf lood
over excrementenland
explosiedood bij vijand

fijn, vol vertrouwen
op vrouw en maîtresse
maken we ons klaar.
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IK WIL NAAR HUIS 
 
Ik, ik wil naar huis 
ik, ik wil naar huis 
 
oh laat me gaan 
heel ver hier vandaan 
 
terug naar mijn land 
zonder bergen en zand 
 
ik, ik ben het zat 
ik, ik ben het zat 
 
de zelfmoordenaars 
en de witte pick-ups 
 
de kalashnikovs 
en het geen alcohol 
 
ik, ik wil naar huis 
ik, ik wil naar huis 
 
terug naar mijn land
van regen en bier

ik, ik wil naar huis. 
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MENS OP PLANEET AARDE

Europa, Azië, Afrika – ik verzamel
continenten werkgewijs - wijs
toerisme af en waan me werker
in een wereld die naar rotting stinkt

ach, hoe mooi de sterren, hoe onbedorven
de planeten waar nooit mensen waren
met machines die aarde vraten, wateren
ontvisten en vergiftigden, ja voordien

’k zou me moeten schamen, ’k zou
zoveel excuses aan moeten bieden
maar aan wie o wie o wie.



16

PASTORES FUTUANT 

 

voor Benedictus XVI 
 

Jezus Christus Benedictus had je me toch even bij de kloten gegrepen 

en een draai naar – ja, naar welke kant was het eigenlijk – gegeven 

toen ik uit je woorden begreep dat je een vazal vergoeilijkte 

die spion was geweest – goddank waren je woorden verdraaid

maar toe, snap nu toch eens dat zoiets celebreties altijd overkomt 

en fuck, mijn paus, mijn leider, ik spreek hier uit ervaring en hart 

dus wees nu eens wijs en luister naar dit schaap uit je kudde 

dat blaat van spin, spam, damage control en vooral mekkert: 

 

laat de herders neuken met vrouwen fraai 

laat de herders neuken met mannen mooi 

laat de herders neuken met beesten desnoods 

en stop dat soppen in kinderen 

 

 en draag eens een broek; die jurk staat je niet 

 - oude mannen in jurken zijn suspect en ga ik niet volgen.



1�

 ZEELANDBRUG 

Of toen die stralend strakhete dag
na eerder die zinderend geile nacht
dat we gedrieën het leven vierden

ik in de spiegel jullie gezichten zag
voor me die dunne lijn van brug
en links en rechts de zee, de zee

ging op en neer gelijk het hijgen
op de achterbank draaiende ogen
ik reed de wagen en jullie elkaar. 
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L 
 
L staat voor leven is liefde is lust 
L staat voor liefde is lust is leven 
L staat voor lust is leven is liefde 
 
L staat voor leven is liefde is lust 
L staat voor lust is leven is liefde 
L staat voor liefde is lust is leven 
 
L staat voor leven is lust is liefde 
L staat voor lust is liefde is leven 
L staat voor liefde is leven is lust.
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DAT DOE IK NIET MEER 
 
Trouwen met onbekende vrouwen
al beviel die ene keer me zeer.
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FERME VENT FONDANTE VORM 
 
voor A.C. van D. 
 
veel deuren opengetrapt en weet je wat 
de meeste waren niet eens geboobytrapt 
fuck – al die moeite voor niets maar soit 
de geur van krakend hout – hmmm 
 
vlugzout voor geest en gestel en ik heb 
ze welgeteld toch stuk voor stuk opgebracht 
met sigaret in bek en na gedane zaken 
glas wijn in hand en stoot nabij – althans 
 
dichtbij en onbereikbaar maar dat 
hoeft fuckin’ niemand te weten.
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DE MOOIE JONGEN EN… 
 
Ach! dichtbij en onbereikbaar behalve dan 
als geilheid in zijn ogen een slachtoffer zocht 
of slachtoffer? – nee, lustgenoot of –genote 
 
kut – was er aan verslaafd geraakt al kon ik 
het niet plaatsen – de ene keer seks en dan weer 
slaag – nieuwe kneuzingen op ouwe ribben 
 
vervloekte hand vervloekt verlangen hij 
is te mooi mijn vloek mijn vriend mijn
overspelige lafhartige rots met z’n knots- 
 
je klein maar fijn geil konijn holgeborst 
rankgebild kom hier blijf hier en  
kom toch eens klaar jij klootzak. 
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KLOTEN 
 
Je hebt kloten en je kan een klootzak zijn 
het een sluit het ander niet uit en zelfs klootschieten
- de enige sport die bekoort - kan anders 
geïnterpreteerd een klotenstreek zijn 
 
maar liefst heb ik kloten omklemd in zachte hand 
daar waar men niet zeikt over dit en dat of dot 
nee, met nek in de rug, benen gestrekt en dan 
 
nog een hand, ja, zo’n hand die woelt en voelt 
het zaad oproept, oproept en ja en och 
en lijf aan lijf bezweet en al en goed, zo goed 
niets zo goed als kloten geleegd door jou. 



23

FLY DARK ANGEL, FLY, FLY AWAY 

En dan Himmelhoch jauchzend de lucht in 
geen fuckin’ achtbaan overtreft 
 
het versnellen op de startbaan
het stijgen naar Angels Thirty
 
het cruisen over continenten 
het onweer van boven gezien.  


