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Diederik B. keert na zijn studie terug naar zijn geboortedorp om deugdzaam te gaan leven. 
Al sinds kleuter rijdt hij op zijn step, dus erg volwassen is hij nog niet geworden. 
Hij neemt de winkel van zijn moeder over, die zwarte kousen verkoopt. 
Op een avond staat hij op een kruispunt, wordt het goede pad gewezen, keert terug, verdwaalt in 
de rosse buurt en bezwijkt daar voor de verleiding van een meesteres: Domina Melina. Zij zorgt 
voor modernisering van de winkel. 
Ze verlaat hem, tenminste dat denkt Diederik dan toch heel even, hij wordt neerslachtig en koopt 
een motor om indruk op Melina te maken. Hij kan de machine echter nog niet goed de baas en 
gaat weer verder met zijn step. 
Tijdens het steppen hoort hij glasgerinkel. Hij gaat kijken en een woedende menigte van 
mannenbroeders gooit de ruiten van zijn winkel in. Het advies van Melina om frivolere kousen te 
gaan verkopen valt niet in goede aarde. 
Ze worden belaagd, Melina sluipt er vandoor en keert terug op de pas aangeschafte Triumph 
Thruxton. Diederik klimt achterop en ze vluchten de stad uit, de horizon tegemoet… 
 
 
De jaren 70 en 80 vormen het tijdperk van grote conceptalbums ofwel rockopera's: Tommy, 
Quadrophenia van The Who, The Wall van Pink Floyd, Operation: Mindcrime van Queensrÿche - 
dure producties van geniale artiesten op hun hoogtepunt. “D.B.” is een vette knipoog naar deze 
legendarische albums. Maar ook een eerbetoon aan verhalenvertellers als Roger Waters en  
Pete Townshend, die eigenzinnig genoeg waren om hun persoonlijke verhaal in hun teksten te 
stoppen. Daarbij hield ik echter ook Freddy Mercury in gedachten als het ging om teksten 
schrijven: “Je moet het allemaal niet te serieus nemen!” 
 
De verwijzingen… Diederik heeft zijn vader nooit gekend, vergelijkbaar met Pink uit The Wall en 
Tommy Walker uit Tommy… de laatste zin in Kruispunt, gesproken door Melina, heb ik geleend van 
Mary uit Operation: Mindcrime van Queensrÿche… een Ouverture om met de deur in huis te vallen 
als in Tommy, die daarna als In The Flesh? (The Wall) nog een keer herhaald wordt… Melina is een 
verwijzing naar Sally uit Tommy en de groupie uit The Wall. 
Omdat er veel bluesinvloeden in onze muziek zitten leek me een verwijzing naar de Crossroads, 
waar Robert Johnson zijn ziel aan de duivel verkocht, zeker op zijn plaats.  
 
Het tijdperk van die genoemde jaren 70 en 80 blijft boeiend en inspirerend… “D.B.”  
 
 
 

- Henny Lamper   -  
 

 



 
 
 

 
1 – OUVERTURE (In Mijn Hoofd) 

tekst & muziek: Henny Lamper 

 
 

in mijn hoofd tientallen stemmen 
’t is mijn lot 

het is mijn straf 
bevolen hoe te denken 

achtervolgt me tot het graf 
 

in mijn hoofd, in mijn hoofd, in mijn hoofd 
 

in het huis van mijn gedachten 
zetelt een of andere heer 

’k zeg de huur op 
kan niet wachten 

ik zwicht voor zijn verweer 
 

in mijn hoofd, in mijn hoofd, in mijn hoofd 
 

’t is soms een warboel 
was het maar leeg 

 
in mijn hoofd malen de regels 

die bepalen waar je staat 
zo vormen ze mijn leven 

wat goed is 
wat kwaad 

 
in mijn hoofd, in mijn hoofd, in mijn hoofd 

 
---------- 

  



 
 

  



 
 

 
2 – STEPKAMPIOEN 

tekst & muziek: Henny Lamper 

 

 
toen ik nog heel klein was 

reed ik al op m’n step 
door de polder naar ‘t kanaal 

en dan weer terug 
nooit hield iemand me bij 

ik was gewoon te snel 
mijn vrienden gingen fietsen 

maar ik stepte wel 
 

ik was de stepkampioen 
“hij was de stepkampioen” 

 
studeren in de stad 

de trein uit naar mijn kamer 
op de step de stad door 

ik werd nagestaard 
één met het rijwiel 

we gingen maar vooruit 
niemand kon me stoppen, want 

 
ik was de stepkampioen 

“hij was de stepkampioen” 
 

als je dacht dat je kon fietsen 
mij op m’n step hou je niet bij 

als je dacht dat je snel was 
ga ik je rechts voorbij 

 
ik ben de stepkampioen 
“hij is de stepkampioen” 

 
---------- 



  



 

 
 

 
3 – DIEDERIK GAAT TERUG NAAR HUIS 
tekst: Henny Lamper / muziek: Ronald Fiktorie 

 
 

hé, Diederik 
klaar met je school 
kom hier tot rust 

klaar met die apekool 
 

gedaan met gefeest 
weg met die fles 

vergeet wild gevrij 
en blijf bij de les 

 
terug naar je ma 

een pa had je nooit 
leef hier zonder zonde 

je hebt jaren wat aangeklooid 
 

een deugdzaam beroep 
voor jou voorbestemd 

de winkel van je ma 
zo wordt jouw geest getemd 

 
daar zit ik dan te zitten 

de klok tikt langzaam verder 
 

geloof, Diederik 
verkoop met je hart 

hoeden en kousen in diep- of donkerzwart 
 

---------- 
  



  



 
 

 
4 – KRUISPUNT 

tekst: Henny Lamper / muziek: Ronald Fiktorie 

 
 

ik sta op het kruispunt 
kan links of rechts 

kan ik nog terug dan 
ik ben verdwaald 

 
daar staan twee mannen 

als pinguïn verkleed 
ze spreken in koor 

“gaat u maar terug” 
 

het zijn dienaren 
van de heer in mijn hoofd 

 
ik draai mijn step om 
naar het rechte pad 

“pas op voor de zonde, 
hou je stuur maar recht” 

 
en ik dompel me onder 

in het neonlicht 
 

“ha, ha! welkom in de Stoomstraat!” 
 

en ik dompel me onder 
in het neonlicht 

 
de rooie lampjes 
die branden fel 
Domina Melina 
gehuld in leer 

 
en ik zal alles doen 

wat ze wil dat ik doe 
 

“hé hallo, jou verwachtte ik al. kom binnen!” 
 

---------- 



  



 
 

 
5 – MELINA 

tekst & muziek: Henny Lamper 

 
 

van alle vrouwen op de wereld is er niet één als zij 
van alle vrouwen op de wereld is maar één als zij 

als zij ergens verschijnt 
kijkt een blinde plots weer blij 

 
zij is één en al verleiding, dat zie je als ze de mannen paait 

zij is één en al verleiding, kijk hoe ze de mannen paait 

draait zij met haar heupen 
dan roept een stomme ineens “verdraaid!” 

 
Melina! 

 
ze heeft een stem als een sirene, de ratten vliegen overal heen 

als zij begint te zingen  
krimpen de doven plots ineen 

ze gooit haar haren wild naar achter, danst daar in vol ornaat 
het is een vrouw waarbij horen 

zien en zwijgen je vergaat 
 

---------- 
 
 

  



 



 

 
 

 
6 -  SLA MIJ 

tekst & muziek: Henny Lamper 

 
 

elke avond vaste prik 
het slachtoffer dat was ik 

naar de kelder heel gedwee 
ik keek geboeid naar tv 

 
sla mij 

jouw zweep kletst op mijn lijf 
sla mij 

jij meedogenloos wijf 
o sla mij 

 
nog zie ik jou dreigend staan 

je masker op je zwarte laarzen aan 
in je hand een leren zweep 

je mond vertrokken tot een streep 
 

sla mij 
jouw zweep kletst op mijn lijf 

sla mij 
jij meedogenloos wijf 

o sla mij 
 

je ging weg je keek nog om 
ik smeekte “sla mij, sla mij, kom!” 

daar lag ik geboeid gedwee 
dan klonk je antwoord een meesterlijk “nee!” 

 
sla mij 

jouw zweep kletst op mijn lijf 
sla mij 

jij meedogenloos wijf 
o sla mij 

 
sla mij 

 
---------- 



 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
7 – NOOIT MEER WAKKER BLUES 

tekst: Henny Lamper / muziek: Hendrik’s Compagnie 

 
 

ik werd vanmorgen wakker 
het bed plakte aan mijn rug 

naast mij een lege plek 
is ze om broodjes en komt ze terug 

 
uit het raam staan staren 

ik hoor het kraken van een tree 
mijn hoop is op de deurknop 

maar het zijn de buren van benee 
 

ze verlaat me, ze verlaat me 
verlaat me 

en laat me naar de donder gaan 
 

alle hoeken van de kamer gezien 
heen en weer als een ijsbeer 

af gaan wassen maar dat was al gedaan 
dus stofzuig nog maar eens een keer 

 
bind me vast nu heel stevig 

en houd voor eeuwig naast mij de wacht 
met jou is het leven pas hevig 

zonder jou weegt het een karrevracht 
 

je verlaat me, je verlaat me 
verlaat me 

en laat me naar de donder gaan 
 

nooit meer wakker 
en giet me in beton 

 
---------- 

  



  



 
 

 
8 – TRIUMPH THRUXTON 

muziek: Ronald Fiktorie 

 
 

(instrumentaal) 
 

---------- 
  



 
  



 
 

 
9 - IN MIJN HOOFD… reprise 

tekst & muziek: Henny Lamper 
 

 
in mijn hoofd tientallen liedjes 

die nooit geschreven zijn 
in mijn hoofd altijd een regel 

een gitaarriff een refrein 
 

in mijn hoofd, in mijn hoofd, in mijn hoofd 
 

in de filmzaal in mijn hoofd 
ben ik een gevierd acteur 

van alle films die er draaien 
ben ik zelf de regisseur 

 
in mijn hoofd, in mijn hoofd, in mijn hoofd 

 
---------- 

  



  



 
 

 
10 – SCHANDE! 

tekst & muziek: Henny Lamper 
 

 
steppend spoed ik naar mijn winkel 

want ik hoorde glasgerinkel 
iets waar je nooit op hoopt 

 
een boze broeder gooit met stenen 

het zit al eeuwen in de genen 

stiekem betreed ik het pand 
 

voorzichtig kijk ik door de ramen 
langzaam drommen mannen samen 

wijzend naar wat is uitgestald 
 

“‘t is een schande, wat we hier zien!” 

 
de klandizie bleek te weinig 

en het leek me toen wel geinig 
haal de bezem hier doorheen 

 
op advies van mijn geliefde 

deed ik iets dat ‘t volk griefde 
ik moderniseerde de zaak 

 
ze vergat erbij te vertellen 

men haat hier pumps en jarretellen 
ze vergat erbij te vertellen 

men houdt hier niet van jarretellen 
een gesel voor het oog 

 
“‘t is een schande, wat we hier zien!” 

 
“‘t is een schande, wat hier gebeurt” 

 
---------- 

  



 
  



 
 

 
11 - NAAR HET LICHT 

tekst: Henny Lamper / muziek: Hendrik’s Compagnie 

 
 
 

ik word belaagd 
de meute nadert 

mijn step verpletterd 
ik vlucht weg 

 
weg van dit oord 
anders vermoord 

maar ik ben te traag 
ze komen dichterbij 

 
naar het licht 

naar waar geen nacht kan vallen 
ver weg de stad uit 

op de snelweg van geluk 
 

naar een nieuwe wereld 
die we hier niet vonden 

geen ketens van dwang meer 
maar ketens van genot 

 
Thruxton-geronk 

sexy leer rode pumps 
de Triumph spint, stopt 

armen om haar heen 
 

“waar naartoe?” 
naar de zon 

ze schopt belagers onderuit 
en geeft tien strepen gas 

 
 

naar het licht 
naar waar geen nacht kan vallen 
ver weg de stad uit 
op de snelweg van geluk 
 
naar een nieuwe wereld 
die we hier niet vonden 
geen ketens van dwang meer 
maar ketens van genot 
 
de straat vervaagt 
haar waait in mijn oog 
voorwiel omhoog 
open stadspoort in zicht 
 
regenboog 
van de Stoomstraat voorbij 
mijn hoofd op haar rug 
we rijden de stad uit 
 
naar het licht 
naar waar geen nacht kan vallen 
ver weg de stad uit 
op de snelweg van geluk 
 
naar een nieuwe wereld 
die we hier niet vonden 
geen ketens van dwang meer 
maar ketens van genot 
 
---------- 

  



 
  



Albumproductie 
 
Hendrik’s Compagnie 

• Henny Lamper – zang, achtergrondzang, basgitaar, shaker op 10 

• Ronald Fiktorie – akoestische & elektrische gitaar 

• Jurgen Wirtz – drums & percussie 
met aanvullende gitaarpartijen van Cees den Backer op 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 en 11 
Stem Melina op 4: Jeanne Oerlemans 
 
Mix, mastering en productie: Henny Lamper  
 
Teksten: Henny Lamper 
Muziek: Ronald Fiktorie & Henny Lamper, Hendrik’s Compagnie 
 
Cartoons: Dirk van Duivendijk 
 
 
Albumpresentatie  
 
14 maart 2020 in De Vroone te Kapelle 
 
Op het podium werd de Compagnie bijgestaan door de achtergrondzangeressen  
Hanneke van der Stigt en Rita Carol 
 
Achtergrondprojectie: Dizzy D Productions, Desmond van de Woestijne 
 
Danseressen: Jeanne Oerlemans en Sebelia Looy - Scherbeijn 
 
Voorprogramma: GRYSL 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2020 HC Producties 


