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Bloed in mijn bloed 

Ik ben het kind van een kapitein 

handelaar op zee 

als hij terugkwam 

nam hij alle landen mee 

Ik ben het kind van een bosbouwer 

dag en nacht op reis 

hij ging de wereld rond 

een koffer vol geheimen 

Ik ben het kind van een man 

Die dertig jaar getrouwd was 

Een kogel door zijn kop joeg 

Zijn dochter daar de schuld van gaf 

Ik ben het kind van een vrouw 

uit een Jappenkamp 

na de bevrijding werd haar dochter overreden 

ik ben het kind van een man 

die zijn kinderen verlaten heeft 

hij vertrok naar Suriname 

Er stroomt bloed door mijn bloed 

een rode draad 

die mijn verleden beschrijft 

dromen in mijn aders 
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bloedlijn na bloedlijn 

helden en daders 

stapels mannen, stapels verhalen 

stapels vrouwen, kluwen en draden 

bloed in mijn bloed 

even fout, even goed 

Deze wereld is gebouwd op onze dromen 

er zijn graven mee gevuld 

vrouwen door vernield 

plantages kaalgeplukt 

kathedralen mee verguld 

Het lot heeft ons niet weerhouden 

door te leven, bouwen 

hier ben ik, zus van angst 

broer van woede, oom van haat 

Nog steeds op zee 

in het kamp, met bloedend hoofd 

als vader die niet terugging 

niet voor zijn zonen, niet zijn dode kind 

niet voor zijn zonen, niet zijn dode kind 

Er stroomt bloed door mijn bloed 

een rode draad 

die mijn verleden beschrijft 

dromen in mijn aders 

bloedlijn na bloedlijn 

helden en daders 

stapels mannen, stapels verhalen 

stapels vrouwen, kluwen en draden 

bloed in mijn bloed 

even fout, even goed 

Waarover kan ik nu nog dromen 

ik weet wat er kan komen 

speel niet met vuur 

ik ken de prijs 

en toch altijd 

Ik blijf geloven 

dat het ergens heen zal gaan 

ik zie ons samen 

hand ineengeslagen 

varen op de zoete golven van de hoop 

ondanks alles wat we falen, 

wat we zijn misgelopen 

Er stroomt bloed door mijn bloed 

een rode draad 

die mijn verleden beschrijft 
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