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O, WAT EEN LAND, WAT EEN LEVEN! 
 
 
 

Een toneelstuk met veel muziek over leven en wonen in Nederland, van vlak na de Tweede 

Wereldoorlog tot nu. Bedoeld voor iedereen vanaf ongeveer 15 jaar, en met name voor mensen die 

te maken hebben met het woonprobleem en andere problemen die in een buurt spelen. 
 
 
 
 
 

Gemaakt in het seizoen 1976 — 1977 (Eerste officiële 

voorstelling: 22-3-1977) 
 

Door medewerkers van TONEELWERKGROEP 

PROLOOG 

Willemstraat 72 - Eindhoven - Telefoon 040-510236. 

 
 
 
 
 
 
Alles uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, maar dan wel NA schriftelijke toestemming 
van de "Auteursvereniging Proloog", Willemstraat 72, Eindhoven. Deze bepalingen gelden niet voor 
intern gebruik op scholen, buurthuizen of instituten waar dit programma is gespeeld. 
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DE TEKST 

De tekst die voor u ligt is vastgelegd in oktober 1977. We hebben na de première nog wat wijzigingen 
aangebracht n.a.v. de kritieken van ons publiek. Ook als u nu het stuk ziet loopt u de kans dat we niet 
precies spelen wat hier staat. We improviseren alleen als we onze tekst kwijt zijn, maar we 
veranderen in principe gedurende de hele periode dat het stuk op het repertoire staat aan dc tekst. 
 
 
DEKOR 

De indeling van het speelvlak is in hoge mate bepaald door het gebruik van life-muziek. De "band" 
moest immers een plaats hebben. 
Achter, over de hele breedte een verhoging van ± 20 cm waarop de instrumenten staan: piano, 
drumstel en apparatuur om het geluid te regelen. Daar voor plaatsen voor de blazers, accordeonist   
en lichtorgel. 
We vonden dat we geen enkele technische handeling moesten verstoppen, vandaar dat licht en geluid 
zichtbaar voor het publiek afgesteld en bediend worden. Daarbij komt dat onze technici ook 
meespelen en het is handiger ze dicht in de buurt te hebben. 
We werken met één tafel, vier kafee-stoelen en een leunstoel. Tafelkleden gaan wel met de tijd mee, 
maar we konden ons niet permitteren in verband met de vervoersruimte en changementen 
(wisselingen van dekor) voor elke tijdsperiode aangepast meubilair te gebruiken De tijdswisseling 
waarin de scènes zich afspelen perken we af met licht. Dat is ook de reden geweest dat de achterwand 
en zijwanden pikzwart zijn gehouden om weerkaatsing te voorkomen. Die wanden zijn van zwarte 
stof en in elke wand is een uitgang. Om de changementen zo efficiënt mogelijk te maken, kwamen we 
na lang denken en experimenteren op het idee om tafel en rechte stoelen op een kleed te zetten, 
waarmee we met één ruk het hele ameublement kunnen verplaatsen. Zodat het de ene keer de 
inrichting van Koos en de andere keer de inrichting van de aangrenzende woning van Ada voorstelt, 
in spiegelbeeld. 
 

AANTAL SPELERS 

Wij hebben slechts de beschikking over vijf akteurs, twee technici en één musikus. Vier rollen zijn 
vast: Koos, Corrie, Ada, Hennie. De spelers doen niets anders dan die rol. De andere spelers hebben 
meer dan één rol. Wie over meer mannelijke spelers beschikt heeft dus meer mogelijkheden om het 
stuk goed te bezetten. 
  

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



4 

MUZIEK 

De arrangementen zijn beschikbaar voor belangstellenden. 
 
 
 

Steeds wanneer in het stuk sprake is van een andere tijdsperiode, wordt deze ingeleid met een 
muzikale "akt". (We konden er geen andere naam voor bedenken). Met muzikale ondersteuning geven 
we een schets van het politiek-ekonomisch-sociaal klimaat van die dagen. We gebruiken muziek die 
kenmerkend is voor de periode die we behandelen. In een enkel geval een bestaand melodietje. (De 
orkestratie was bij ons afhankelijk van wat de medewerkers al aan muziekinstrumenten beheersten of 
wat vrij snel was aan te leren.) Alleen de pianist heeft werkelijk "verstand" van muziek. 
Het resultaat is dan een gezellig orkestje voor bruiloften en partijen zonder pretenties. 
De teksten zijn vrij willekeurig over de spelers verdeeld. 
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MUZIKALE AKT I (1949-1950) 
 

Het orkest speelt de intro. 
 

Speler 1 : Weetje nog wel 1949-1950, die tijd? 
De geboortegolf die net achter de rug was. De eerste pret was 
zo'n beetje voorbij. We moesten tenslotte samen het land 
opbouwen. 
 

Speler 1+2 : De meisjes zingen: 
Weet je nog wel 
De lonen die niet stegen 
Het huis dat we niet kregen 
Maar samen zou het echt wel lukken, samen 
En de koffie op de bon. 
 
Juist wanneer het orkest de zaal wil vergasten op een 
instrumentaal gedeelte onderbreekt de drummer. 
 

Speler 3 : Jongens, jongens, stop 'ns even. Als we nu allemaal even de 
broekriem aantrekken, tenslotte moeten we samen het land 
weer opbouwen. Allemaal twee gaatjes naar links, ja..... Een, 
twee..... 
 
Niemand reageert. 
 

Speler 2 : Maar niet iedereen trok de broekriem aan. Het kapitaal 
klaagde steen en been dat ze het al zo moeilijk hadden. Dat ze 
geen geld hadden om goederen en grondstoffen te kopen. Ze 
waren bijna bang dat ze failliet gingen, tenslotte waren de 
inkomsten uit "Ons Indië" ook tot nul terug gelopen. 
 

Speler 3 : Maar daar zorgde Amerika voor. Weet u nog wel, USA, die 
pompten dollars in Europa. Niet geheel belangeloos 
natuurlijk: ze moesten hun eigen exportprodukten tenslotte 
ook kwijt. En met die ekonomische en politieke invloed 
zitten we nou nog te kijken. 
 

Speler 2 : Uiteraard had het Nederlands kapitaal daar geen enkele 
moeite mee en het ging dan ook snel weer een stuk beter. 
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Speler 1+2 : Zingen: 
Weet je nog wel 
De lonen die niet stegen 
Het huis dat we niet kregen 
Maar samen zou het echt wel lukken, samen 
En de koffie op de bon. 

Speler 1 : Ja, dat waren nog eens tijden! Als ongeschoolde arbeider 
verdiende je toen 35 gulden per week, als geoefende 38 
gulden 50 en als geschoolde 42 gulden. En dat gold dan 
alleen nog maar voor de grote steden, op het platteland en in 
de kleinere steden was het nog minder. 
En dat alles onder een Rooms-Rode regering net als nu. 
 
"Net als nu " wordt aangepast aan de politieke situatie van 
het ogenblik. 
 
Ja, ja..... Geen wonder dat de winsten opliepen tot 
fabelachtige hoogten. 
En daar werd dan druk over gepraat met de "erkende" 
vakbeweging. En er werden rapporten over opgesteld, maar 
daar bleef het bij. Samen opbouwen betekende in ons geval: 
met regering en kapitaal om de tafel gaan zitten met als 
gevolg, dat Nederland tot 1954 het enige land in West-
Europa was, waar sinds 1948 geen reëele loonstijging had 
plaatsgevonden! 
 

Speler 1+3 : Weet je nog wel 
De lonen die niet stegen 
Het huis dat we niet kregen 
Maar samen zou het echt wel lukken, samen 
En de koffie op de bon. 
 
Het orkest kan nu ongestoord het instrumentale gedeelte van 
het nummer uitspelen. 
 

Speler 2 :  Voor hen die door deze lage lonen niet de huren of de 
prijzen van de huizen in de vrije sektor konden betalen, 
bestond er nog een zeer nijpend probleem: de woningnood. 
 

Speler 1+2 : Zingen: 
Woningnood waarom. 
Waarom ben jij zo groot 
't Is om later nieuwe woningen te bouwen 
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En een krisis af te houen 
Grote truc! 

  Woningnood waarom,  
Waarom ben jij zo groot  
Zonder huis voel ik me bloot 
Wonen is als daaglijks brood 

  Woningnood waarom, 
Waarom ben jij zo groot? 
Al die vele Marshall-dollars 
Daar schieten wij geen cent mee op 

Speler 1+2 : Wij als mensen moeten wonen, dat is heel normaal. 
Maar die slechte huizen, da's niet goed voor je moraal. 
De industrie heeft voorrang, want da's goed voor 't kapitaal. 
Het is een grof schandaaaaaaal! 
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BLOK 1949 - 1950 Scène 1 
 

Personen : Corrie van der Sluis  
Hennie Bouman  
Koos van der Sluis  
Ada Winters-Harkema 
 

We zien de huiskamer van Koos van der Sluis in 1949. Vloerkleed, tafel, 4 
rechte stoelen, de leunstoel van Koos. 
De piano speelt zachtjes. Corrie en Hennie dansen.  
Het lukt Hennie nog niet zo goed. 
Hennie wordt allengs wat vrijer en frutselt aan Corries BH-sluiting. 
 
Corrie : Niet doen, Hennie! Zo meteen komt pa thuis! 

 
Hennie : Pa van huis: op tafel met de muis! 

 
(Hennie heeft nu Corries jarretel te pakken en laat het 
elastiek tegen haar dij terugspringen) 
 

Corrie : Toe nou Hennie..... 
 

Hennie : (Droomt een beetje weg:) 
De enige manier om werkelijk achter dat loket weg te komen 
is avondstudie. 
 

Corrie : (Nog steeds bang dat Hennie ter ver wil gaan:) 
Toe nou Hennie! 
 

Hennie : Praktijkdiploma boekhouden en later misschien verder, 
MBA bijvoorbeeld. 
 

Corrie : Dus als we een huis vinden kunnen we trouwen? 
 

Hennie : Ja! 
 

Corrie : Oh, Hennie! Zal je altijd van me houden? 
 

Hennie : Ja, ik zal altijd van je houden. 
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Corrie : Zweer het! 
 

Hennie : Ik zweer bij alles wat me lief is, dat ik altijd van je zal 
houden. 
 

Corrie : Meen je dat echt? 
 

Hennie : Dat meen ik echt. 
Corrie : Zweer dat je het echt meent. 

 
Hennie : Ik zweer bij alles wat me lief is, dat ik het echt meen, dat ik 

altijd van je zal houden. 
 

Corrie : En dat we nooit met ruzie gaan slapen. 
 

Hennie : En dat we nooit met ruzie zullen gaan slapen. 
 
(Tijdens de mijmeringen van Corrie over de toekomst doet 
Hennie pogingen om haar te kussen, maar steeds als het 
bijna zover is, schiet Corrie weer een andere gedachten te 
binnen) 
 

Corrie : O, Hennie En als we dan snel een huis vinden..... Eerst nog 
niet zo groot natuurlijk met een tuin.... voor de 
kinderen.... 
Dan zullen we natuurlijk uit moeten breiden.... En als jij dan 
promotie maakt dan kunnen we uitbreiden..... 
 

Hennie : Ja..... 
 

Corrie : Maar dan moet je het vanavond aan pa vragen! 
 

Hennie : (Slikt iets weg) 
Ja..... 
 
(Corrie kust nu Hennie. Hennie is er eerst beduusd van, maar 
dat is gauw over) 
 

Corrie : (Niet erg overtuigend.) 
Niet doen Hennie..... 
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(We horen gekuch. Corrie en Hennie zitten in een oogwenk 
keurig aan tafel en terwijl Corrie haar bloes weer in haar rok 
stopt komt Koos binnen. Koos peilt meteen de situatie. Werpt 
een knorrige blik op Hennie. Gromt iets als "goeienavond". 
Zet een pak koffie op tafel) 
 

Koos : Koffie. Nog steeds op de bon. En dat zal voorlopig wel zo 
blijven ook. 
 
(Hij gooit z'n jas op de leunstoel. Gaat zitten aan tafel en 
trekt een stoel bij om z'n voeten op te leggen.  
Hennie gaat keurig staan, wil Koos een hand geven) 
 

Hennie : Dag meneer van der Sluis. 
 

Koos : (Negeert Hennies uitgestoken hand) 
 
Dag. 
 

Corrie : (Wil het gezellig houden) 
Zal ik dan maar een lekker kopje koffie zetten? 
 

Koos : (Kijkt naar Hennie) 
 
Dat lijkt me wel het beste ja. 
 
(Corrie gebaart naar Hennie dat het er nu toch van moet 
komen. Als Koos opkijkt, haast Corrie zich naar de keuken. 
Hennie voelt zich niet prettig zo alleen met Koos) 
 

Hennie : Het vlees..... 
 
(Koos kijkt hem woedend aan) 
 

Hennie : Ik heb gehoord dat binnen twee maanden het vlees en de 
textiel ook van de bon gaan. 
 

Koos : (Bromt:) 
De koffie niet.  
 
(Stilte) 
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Toch is er zat, als je tenminste geld hebt. 
 
(Stilte Gelukkig komt Corrie weer terug.  
Ze geeft Hennie een bemoedigende blik) 

Hennie : Ja.....maar het gaat toch al een stuk beter. Alles moet nu 
eenmaal opnieuw worden opgebouwd..... 
 

Koos : D'r wordt toch helemaal niks gebouwd. 
 
(Hennie probeert het nog eens tegen beter weten in) 
 

Hennie : Het zal misschien niet allemaal zo gemakkelijk 
gaan.....meteen alles..... Maar als iedereen z'n steentje 
bijdraagt..... 

Koos : Iedereen z'n steentje bijdraagt? Daar hebben ze het op het 
werk ook steeds over. De kosten van het levensonderhoud 
zijn met 3 gulden gestegen. En wat zegt de minister van 
sociale zaken, die PVDA-man, die Joekes van jou? Eén 
gulden loontoeslag is ruim voldoende. We moeten maar 
minder koekjes, boter, witbrood en varkensvlees eten, dan 
houen we nog over van die piek! 
En wat doet jouw NVV, de zogenaamde erkende vakbond, 
die gaan volledig akkoord. Sterker nog: die kloppen zich op 
de borst met dit prachtige resultaat. 
Nou de ondernemers zullen wel blij zijn. 
"Maar het moet dan ook gezien worden tegen de achtergrond 
van de goede samenwerking tussen regering, werkgevers en 
de vakbeweging. In de Stichting van de Arbeid". 
Weetje wat ik dat noem, jongen.....verraad! 
 
(Gefluister van Hennie en Corrie: Hennie moet toch eens 
haast maken) 
 
Puur verraad! Dat speelt handjeklap met het kapitaal. Voor 
mij zijn dat geen arbeidsorganisaties meer, jongen. 
Verraders! 
 

Hennie : Als de lonen nu teveel stijgen is er in de toekomst niet 
voldoende werkgelegenheid. We moeten wel 
verantwoordelijk durven te zijn en een beetje in de toekomst 
kijken. Tenslotte moet alles opnieuw opgebouwd worden. 
Alles wat de Duitsers..... 
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(Corrie kent haar vader langer dan vandaag en weet dat 
Hennie nou wel op het dak kan gaan zitten met z’n aanzoek) 
 

Koos : Daar hebben de Duitsers niets meer mee te maken, jongen. 
Op dit moment wordt hier door de lage lonen en de hoge win-
sten het kapitalisme niet alleen dóór ons, maar ook nog op 
ónze kosten weer opgebouwd. 
Als jij daarvoor verantwoordelijk wil zijn, dan wil ik met jou 
niks meer te maken hebben! 
 
(Hennie diep ongelukkig. Hij vertelt tenslotte ook alleen maar 
wat hij altijd hoort. Corrie weet ook niet meer wat te doen) 
 

Corrie : Eh, ik.....eh.... ik denk dat de koffie zo wel klaar zal zijn! 
 
(Stilte. 
Dan gaat de bel) 
 

Corrie : (Opgelucht) 
Ik ga wel even opendoen! 
 
(Ada komt binnen. Van de deuropening tot de tafel:) 
 

Ada : Kind, wat ik nou toch heb meegemaakt! 
De pastoor bij mij op visite! Hij wil me uithuwelijken! 
 

Koos : Als je alles gehad hebt, krijg je nog een afgezant van Rome 
ook! 
 
(Ada kijkt naar Corrie met een blik van "die heeft vandaag 
z'n dag niet zeker") 
 

Ada : Goeienavond, meneer van der Sluis! 
Dag Hennie. 
 
(Hennie is weer opgestaan om een hand te geven, maar Ada 
wil meteen verder vertellen aan Corrie en ziet het niet) 
 

Hennie : Dag mevrouw Winters. 
 

Koos : Winters-Harkema! 
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Ada : Zeg jij maar Ada, hoor Koos! 
 
(Tegen Corrie:) 
Dus ik zeg tegen hem, ik zeg: "Dat is niet mijn stijl van leven 
meneer Pastoor, zo zwart is mijn rok niet!" Ja, ik was 
woedend! 
 

Koos : Op wie? 
 

Corrie : Op de pastoor. 
 

Koos : O, op die zwartrok..... 
 

Ada :  Ja zeg, je raait het nooit. Je kent die Akkermans toch wel? 
 
(Koos noch Corrie kennen hem) 
 
Nou ja, hij is kollektant in de kerk. Een gezin van 9 kinderen! 
En nou is zijn vrouw zowat een jaar terug heengegaan. 
 
(Corrie kijkt niet-begrijpend) 
 
Overleden! Komt de pastoor mij vertellen hoelang mijn Jan 
nou al dood is. Alsof ik dat zelf niet zou weten. En dat hij 
eens ernstig met me wil praten. Dat het zo'n keurig katholiek 
gezin is, dat van Akkermans en dat ik verplicht ben het niet te 
gronde te richten. 
Dat het nog zo'n flinke vent is en dat Jan het ook zo gewild 
zou hebben! Nou vraag ik je: mijn verantwoordelijkheid om 
het geloof hier op aarde te versterken, daarvoor moet ik met 
de een of andere saaie kollektant trouwen! 
 

Koos : (Steekt 9 vingers in de lucht) 
Nou saai..... 
 

Ada : Ik vind het een schande! 
En dat heb ik hem gezegd ook! Maar in plaats van een beetje 
in te binden gaat hij tegen me tekeer dat ik me teveel door 
jullie laat beïnvloeden; dat ik me beter maar niet in kan laten 
met kommunistische buren! Moetje nagaan, jullie 
kommunistisch. 
 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



14 

(Hennie lacht een zenuwachtig lachje) 
 

Ada : Ik hier niet meer over de vloer komen! 
Zondag zal hij me niet zien in de kerk, dat zal hem nog eens 
goed laten schrikken! 
 
(Rustiger tegen Koos:) 
 
Ik heb trouwens weer een brief gekregen van Hans en Tineke 
uit Amerika. Dat moet toch wel een prachtig land zijn.....Het 
zou fijn zijn als ik er een keer naar toe kon om ze op te 
zoeken Ze kennen trouwens al heel goed Engels: 
sommige woorden kunnen ze niet eens meer in het 
Nederlands schrijven. 
 
(Ruikt de koffie) 
 
Hebben jullie koffie???? 
 

Koos : Ja, zwart..... 
 
(Zijn oog valt op de hand van Hennie, die liefdevol over 
Corries zitvlak strijkt. 
Door de stilte schrikt het jonge paar schuldbewust op) 
 

Hennie : Ik heb hem liever met melk en suiker! 
 
(Koos laat duidelijk zijn afkeuring blijken. Corrie en Hennie 
zouden het liefst in de vloer verdwijnen. Ada doorbreekt de 
spanning) 
 

Ada : Zal ik jou dan maar even helpen met koffie inschenken kind? 
 
(Corrie vliegt opgelucht naar de keuken. Ada volgt. Opnieuw 
staat Hennie er alleen voor) 
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Scène 2 
 
Personen : Corrie 

Ada 
 

De keuken wordt met behulp van licht afgeperkt. Corrie heeft de koffiepot in 
de hand. 
Ada strijkt Corries pony weg van haar voorhoofd, zodat ze weer een "open, 
fris gezicht" krijgt. Zo gauw Ada even niet kijkt doet Corrie haar haar weer 
gewoon. 
 
Ada : Daar moet jij je toch niks van aantrekken, meisje, als jij van 

die jongen houdt, dan trouw je met hem. Ongeacht wat je 
vader daar van vindt. Punt uit. 
Maar je zou wel gek zijn, als je hier gaat zitten wachten tot je 
een huis hebt, want dan zit je hier over 20 jaar nog als ouwe 
vrijster. 
 

Corrie : Maar Hennie gaat 's avonds studeren en als hij dan promotie 
maakt, dan krijgt hij meer geld en dan kunnen we misschien 
wel een huis huren. 
 

Ada : Onzin! Er is overal woningtekort. Je zit nu toch in een goed 
huis? 
 

Corrie : Maar dat is van Pa. 
 

Ada : Dit is toch veel te groot voor je vader alleen? 
Trouwens, wie moet er voor hem zorgen als jij weg bent? 
 

Corrie : Ik kan toch niet m'n hele leven voor pa blijven zorgen? Die is 
oud en wijs genoeg om z'n eigen boontjes te doppen. 
 

Ada : Dat weet ik natuurlijk ook wel, maar.... ik merk het zelf: 
sinds die van mij geëmigreerd zijn Zo'n huis is veel te 
groot voor iemand alleen! 
 
(Corrie krijgt een lumineus idee) 
 

Corrie : Ada? 
Zie jij niks in pa? 
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(Ada weet niet waar ze moet kijken en frunnikt maar wat aan 
haar japon) 
 
Dat zou toch een fantastische oplossing zijn: pa z'n natje en 
z'n droogje; jij ook niet meer zo alleen; wij een fijn huis Dat 
zou toch een fantastische oplossing zijn! 
 

Ada : (Niet erg overtuigend:) 
Dat weet ik nog zo net niet, hoor! (Herstelt zich) 
Het zou natuurlijk wel fijn zijn als wij naast elkaar konden 
blijven wonen, konden we nog gezellig vaak bij mekaar op de 
koffie! 
 

Corrie : (Laat haar idee niet zo makkelijk varen:) 
En als ik pa nou een beetje op jou attent maak Niet zo 
opvallend natuurlijk Zo, dat hij het niet merkt..... 
 

Ada : (Met verontwaardigde stem, maar pretoogjes:) 
Corrie!!!! 
 
(Corrie stoot Ada aan. Voor Corrie is het plannetje rond) 
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Scène 3 
Personen : Koos 

Hennie 
(Later ook) 
Ada 
Corrie. 
 

(We zijn weer in de huiskamer. 
De sfeer is er niet beter op geworden. 
 
Koos : Jij weet niet waar je over praat, jongen. Er is een loonstop, 

maar er is toch geen prijsstop. En wat doet jouw NVV er aan? 
Jouw erkende vakbeweging? Anti-duurtekongressen! En een 
grote mond, ja, over akties "die ze zullen gaan ondernemen", 
als het zo door blijft gaan. Maar ondertussen doen ze toch 
niks! 
 
(Hennie denkt: "Nu of nooit". Hij gaat er officieel voor staan) 
 

Hennie : Meneer van der Sluis: Corrie en ik..... 
 
(Koos merkt niet wat Hennie wil, gaat stug door met z’n 
verhaal) 
 

Koos : Ik zal jou vertellen jongen, de enige manier om te krijgen 
waar je recht op hebt, is strijd. 
 
(Hennie is maar weer gaan zitten) 
 

Koos : Waar dacht jij dat die loonronde van 5% vandaan komt, daar 
moet voor gestaakt worden, jongen, en anders niks.  
Platgooien die handel, dat is de enige taal die ze verstaan.  
En niet wachten tot die vakbondsleiders achter de groene 
tafel vandaan komen. 
 
(Koos zet weer een punt. Hennie probeert het voor de tweede 
keer. Staat op) 
 

Hennie : Meneer van der Sluis..... 
 
(Realiseert zich plotseling wat Koos gezegd heeft) 
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Hennie : Maar dan wordt het toch een enorme chaos? 
 

Koos : Hoezo, chaos! 
 

Hennie : (Gaat maar weer zitten) 
 
Nou dat lijkt me nogal logisch: al die elementen, die 
het land kapot willen maken en de ekonomie willen 
vernietigen..... 
 

Koos : Het land kapot maken? Die elementen van jou hebben net zo 
hard als ik gevochten om dit land te bevrijden. En niet om het 
kapot te maken jongen, om het op te bouwen! Maar dan wel 
voor iederéén die er in woont en niet voor een stelletje 
uitbaters! 
 
(Kijkt op zijn horloge) 
 
Ik lust m'n eigen koffie niet meer. 
 
(Staat op en trekt z'n jas aan) 
 
Over dertig jaar zullen we nog te lijden hebben van de 
gevolgen van de koers die we nou inslaan, let op mijn 
woorden! 
 
(Corrie en Ada komen op) 
 
Alleen vertrouwen op eigen kracht, strijd zal ons verder 
helpen. En niet het na lullen van een stelletje verraders, dat 
zich nog socialisten durft te noemen ook. Het land 
opbouwen! Voor de Koningin zeker! 
 
(Koos wil weggaan) 
 

Corrie : Ga je weg, pa? 
 

Koos : Ik moet naar de bond. 
 
(Dat valt Ada tegen) 
 

Koos : (Tot Corrie:) 
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Ik zal wel niet zo vroeg terug zijn. Niet te laat naar bed jij. 
 
(Tot Hennie:) 
 
Pa van huis, niks muis! 
 
(Koos af. Hij laat Ada verbaasd, Corrie teleurgesteld en 
Hennie verslagen achter) 
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MUZIKALE AKT II (1960) 
 
Het orkest heeft zijn plaats weer ingenomen. 
 
Speler 3 : Jongens, jongens, voor we beginnen: kan die broekriem nou 

niet wat losser? Ik stik zowat de moord... 
 
(Niemand gaat er op in) 
 

Speler 2 : Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in 1960 is het 
met de lonen nog steeds droevig gesteld. De arbeider blijft 
betalen voor de opbouw van het kapitalisme.  
In 1960 verdient een ongeschoolde arbeider met een gezin 
van twee kinderen 60 gulden in de week.  
En de vakbond, ach de vakbond heeft het druk... 
 

Speler 3 : De Vakbond! 
 
Vakbondslied 
 

Speler 1+2 : (zingen) 
Harmonie voor eeuwig  
Samen staan we sterk  
Hand in hand met kapitaal  
Wat we willen is meer werk 
 
Dit wordt 2 maal gezongen.  
De tweede keer zingt iedereen mee. 
 

Speler 4 : Daarnaast zijn wij aktief 
Voor eenieder zijn gerief 
En jagen, jagen, jagen 

Speler 5+6 : Jagen, jagen, jagen, (Afijn, alles bij elkaar 21 maal jagen) 
 

Speler 2+4 : En jagen we beslist 
Op elke kommunist 
 

Allen : Harmonie voor eeuwig 
Samen staan we sterk  
Hand in hand met Kapitaal  
Wat we willen is meer werk 
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Speler 4 : Solo! 
(Voor de saxofoon) 
 

Speler 4 : En jagen, jagen, jagen 
En jagen we beslist 
Op elke vieze vuile gore rooie kommunist! 

Speler 1 : Ja die vakbond zat goed fout toentertijd. 
Tijdens de bestedingsbeperking, dat wil zeggen dat we ons 
allemaal moesten beperken, begrijpt u wel: allemaal, tijdens 
de bestedings-beperking dus in '57-'58 kreeg de 
arbeidersbevolking te maken met een reële 
inkomensverlaging. 
 

Speler 3 : Uniek in Europa! 
 
(Nog eenmaal het refrein!) 
 

Allen : Harmonie voor Eeuwig 
Samen staan we sterk  
Hand in hand met kapitaal  
Wat we willen is meer werk 
 

Speler 1 : En de werkloosheid verdubbelde tot 100.000! 
 

Speler 6 : (Met hoedje en halvemaan brilletje. Hij vertegenwoordigt de 
Staat en heeft iets weg van Den Uyl:) 
Hum, hum,.... Ik zou daar toch graag twee dingen op willen 
zeggen: beter nú werkloos dan straks. Ik heb gezegd. 
 

Speler 5 : Die Partij van de Arbeid: een echte "arbeiderspartij". 
Overigens ging het ook slecht met de bonden. De E.V.C., de 
Eenheids Vakcentrale, splitste zich en verdween tenslotte 
geheel.  
Het N.V.V. verloor veel leden. De kategorale organisaties, 
die organisaties die niet officieel erkend werden, werden 
steeds groter. Een hoop mensen stelden daar hun vertrouwen 
in, wat ook niet zo lang zou duren. Maar, al met al keerde het 
getij een beetje. Voor ons volgende hoofdstuk is een solo 
voor de drum dan ook wel het minste waar we aan kunnen 
denken. 
 
(Iedereen keert zich vol verwachting naar de drummer, die 
aanstalten maakt om iets groots te verrichten.  
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Stilte. Dan één korte droge tik 
 

Speler 6 : Nou, komt er nog wat van? 
 

Speler 3 : Hoezo, komt er nog wat van? 
 

Speler 6 : Van die solo! 
 

Speler 3 : Die is allang voorbij. 
 

Speler 5 : Hoezo, die is allang voorbij? 
 

Speler 3 : Staat in m'n script: "Loonexplosie. Klein vies kort miezerig 
droog rot-tikje". 
 

Speler 5 : Maar ondanks dat en dankzij een hoop propaganda waren er 
een heleboel mensen die het in die dagen wél helemaal zagen 
zitten! 
 

 Titelsong 
 
Allen : Zingen: 

O, wat een land, wat een leven  
Ik voel me tof, we gaan 't nog beleven  
De welvaart blijft steeds maar stijgen  
Zo gaat-ie goed 

  We zullen het allemaal geweldig krijgen 2x 
Speler 1 : Maar vijf dagen werk 

En twee dagen vrij  
De werkloosheid over  
De W.W. die is voorbij 

  We kunnen kopen wat we willen 
Een nieuwe fiets 
Een radio 
En zelfs een teevee 

  Een beter huis 
Om in te wonen 
En wensen om te dromen 
Van een auto in de toekomst 
En een fijne maatschappij 
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Allen : O, wat een land, wat een leven etc. 
 

Speler 1 : De lonen omhoog 
En meer vrije tijd  
Grotere welvaart  
En sociale zekerheid 

  Dat de ene nog meer  
Dan de ander kan krijgen  
Zo blijft de welvaart  
Steeds verder stijgen 

  En zijn we bereid  
Voor wat meer haat en nijd  
En met nieuwe streken  
Elkaar de ogen uit te steken 
 

Allen : O, wat een land, wat een leven etc. 
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BLOK 1960 
 

scène 1 
personen :  Corrie, 

Koos 
Hennie 
Van Gestel 
Ada 

Op de huiskamertafel is een blad geplaatst, van tevoren gedekt voor het 
ontbijt. 
Corrie in peignoir. Koos natte, gekamde haren. Ontbijt op de vrije zaterdag. 
Koos leest de krant. 
 
Koos : Godverdomme de schijtlaarzen! 

 
Corrie : Pa, alsjeblieft: het kind! Let een beetje op je woorden. 

 
(Koos draait zich demonstratief in de richting waar het kind 
moet wezen en verheft zijn stem) 
 

Koos : Schijtlaarzen zijn het, bedpissers, kontlikkers van het 
Kapitaal die regering van ons!. Hoor je dat, Patrick? 
 
(Koos spreekt die naam konsekwent uit als Patrick. 
Met normaal stemgeluid:) 
 
Hij kan het niet vroeg genoeg leren. 
 
(Corrie wil eigenlijk ingaan op het grove taalgebruik van 
Koos maar bedenkt zich.) 
 

Corrie : Pètrick pa. 
 

Koos : Geef dat jong dan ook een fatsoenlijke Hollandse naam. 
 

Corrie : Wat hebben ze nou weer gedaan? 
 

Koos : Wie? 
 

Corrie : Die "kontlikkers". 
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Koos : Ze durven die aannemers weer niet aan te pakken. 
Ons dwingen ze altijd de C.A.O. aan te nemen, maar als het 
om de bazen gaat, lopen ze er met een grote boog omheen. 
 
(Hij heeft de krant weggelegd en slaat de kop van zijn ei) 
 
Mijn ei is niet zacht. Zo lust ik het niet. 
 

Corrie : Je lijkt Hennie wel! 
 

Koos : Alsjeblieft niet! 
 
(Er valt even een stilte) 
 

Corrie : (Zeer fel:) 
Ik wéét onderhand wel datje hem niet mag, hoor! 
 

Koos : Jij toch ook niet? 
 
(Hennie komt op. Ook frisgewassen en met een stralend 
ochtendhumeur. Hij imiteert Albert uit "Koek-en-ei") 
 
Hennie Goedemorgen, goedemorgen!  
Waar is mijn Corrie-mijn voor haar ochtendkus? 
 
(Corrie is niet zo in de stemming op het moment. Koos duikt 
meteen weer in de krant) 
 

Corrie : Doe niet zo gek! 
 
(Ze haalt een kopje en een ei voor Hennie) 
 

Hennie : (Niet uit het veld te slaan:) 
 
Moet ik je pa kussen dan? 
 
(Nu moet Corrie lachen. Koos beslist niet) 
 

Hennie : Waar is Patrick? 
Koos+Corrie : Op het plaatsje. 
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(Hennie begint neuriënd aan zijn ontbijt) 
 

Corrie : (Tot Koos:) 
Zal ik een nieuw ei voor je koken? Doe ik deze wel in de sla. 
 

Koos : Nee. 
Corrie : Bakken dan? 
Koos : Nee! 
Corrie : Voel je je niet goed of zo? Zo chagrijnig! 

(Hennies oog is op de voorpagina van de krant gevallen) 
 

Hennie : Heb je dat gelezen pa? 
 

Koos : Ja. 
 

Hennie : (Leest kop voor:) 
 
"Regering neemt geen standpunt: in. C.A.O.-
onderhandelingen Bouw in het slop". 
Dat wordt krap an. Die C.A.O. van jullie moet toch 1 april 
ingaan? 

Koos : Ja. 
Hennie : En gaat de bouw nou plat? 
Koos : Alleen de vitale delen. 
Corrie : En jullie? Ga je weer staken pa? 
Hennie : Natuurlijk! Pa is hét vitale deel van het bedrijf. 
Koos : Bij ons wordt ook gestaakt, ja! 
Hennie : En de bonden? 

 
(Stilte) 
 
Staan de bonden erachter? 
 

Koos : De erkende bonden wel, ja. 
 

Hennie : Zo!... En jouw bond dus., eh.. 
 

Koos : Mijn bond dus niet! 
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(Dit vindt Hennie zeer pikant) 
 

Hennie : Hoor je dat, Corrie? Zijn bond dus niet! 
 

Corrie : Nou, toe nou, Hennie! 
 

Hennie : En wáárom doet jouw bond dan wel niet mee? 
 

Koos : (Smijt hem de krant toe) 
 
Kun je óók in de krant lezen!) 
 
(Hennie vouwt de krant keurig op. 
 Hij wil het van Koos zelf horen) 
 

Hennie : En jij staakt toch? Jij gaat tegen je bond in? 
Koos : Ja! 

 
Corrie : Zit hem nou niet zo te jennen! 

 
Hennie : De mop van het jaar! Altijd kankeren op het N.V.V., maar als 

puntje bij paaltje komt is zijn eigen bond nergens. 
 

Corrie : Maar dan krijg je geen uitkering pa! 
 

Hennie : Zal ik je wat voorschieten of wordt je eindelijk lid van het 
N.V.V.? 

Corrie : Zo is het wel genoeg. We zitten nou aan het ontbijt. 
 

Hennie : Mijn N.V.V. strijdbaarder dan de bond van pa! 
Zo zie je maar: met radikale praat kom je nergens. 
Het N.V.V. mag dan wel niet konstant op de barrikade staan, 
zoals jij graag zou willen, maar ze slepen er wel altijd het 
beste uit voor de mensen. 
De ene keer met overleg. 
 
(Hij onderstreept "overleg" door zijn vuist met kracht op de 
tafel neer te laten komen. 
De volgende zin komt er bescheidener uit) 
 
De andere keer door strijd, als-dat-nodig-mocht-zijn  
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Dat heeft ons al heel wat opgeleverd. 
Alleen al het feit dat wij hier thuis zitten, op zaterdag! 
 

Koos : Kruimels zijn het. Aan de hoofdschotel kom je niet toe. 
 

Hennie : Zo'n ei, dat was er vroeger niet bij! 
 

Corrie : Het is te hard, zegt pa. En het zal intussen wel koud zijn ook. 
 

Hennie : Geeft niks meid. Maken we d'r toch gewoon een koud buffet 
van. 
 
(Koos bestudeert plotseling zeer intensief de tafel) 
 

Hennie : Ik zie het al helemaal voor me: over een paar jaar rijdt 
Hennie Bouman in een grote auto rond! Broem, Broemmm.  
Waar is de thee? 

 
Corrie : Vóór je. 

 
Hennie : (Schenkt in) 

Beetje donker, he? 
 

Corrie : Sorry. 
 

Hennie : Sorry mijn naam is Corrie. Ha, ha. 
 
(Koos geeft een klap tegen de tafel. Grote konsternatie. Het is 
Koos gelukt om het gesprek een andere wending te geven) 
 

Corrie : Pa! Wat doe je toch! Alle thee over de tafel! 
 
(Ze pakt de krant en wil die onder het tafelkleed schuiven) 
 

Hennie : Dat is de krant van vandaag! 
 

Corrie : Anders krijg je kringen! 
 

Hennie : Haal dan een todje! 
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(Corrie af en snel weer terug met een vaatdoekje) 
 

Corrie : (Na mopperend, tot Koos:) 
Wat doe je toch! 
 

iCoos : Die tafel wiebelt. 
 

Corrie : (Tot Hennie:) 
Bij van der Wiele hebben ze pas een tafel! Met van die 
chromen poten en een blad dat je gewoon met nat af kan 
nemen. 
 

Hennie : Ze hebben er ook een groot raam in laten zetten aan de 
voorkant, zodat iedereen die tafel maar goed kan zien. 
 

Corrie : Ze zullen er wel krom voor moeten liggen, maar zo'n tafel 
zou ik best zien zit.... 
 

Koos Zo'n tafel komt er hier niet in. Dit is een prima tafel. 
Eerlijk materiaal. Vakwerk. Heb ik zelf gemaakt. Gaat al 40 
jaar mee en zal nóg wel 40 jaar meegaan. 
 

Corrie : Hij is ouderwets. 
 

Koos : Je gaat je goeie spullen toch niet op straat zetten omdat ze uit 
de mode zijn? 
 

Corrie : Hij wiebelt. 
 

Koos : Die tafel is goed! De vloer wiebelt. Alleen al als ik hier ga 
staan! 
 
(Koos staat te wippen) 
 
Voelen jullie niks? Moet je eens komen. 
 
(Corrie komt mee wippen) 
 

Corrie : Verhip, Hen! Kom eens voelen? 
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Hennie : (Gretig:) 
Waar? 
 
(Wil Corrie in haar bil knijpen) Hier? 
 
(Corrie vlucht uit zijn buurt) 
 

Corrie : Doe niet zo gek! 
 
(Nu staan Koos en Hennie tegenover elkaar te wippen. Koos 
realiseert zich het absurde van de situatie en gaat naar het 
denkbeeldig raam aan de voorzijde van het toneel. Hennie 
loopt al wippend achter hem aan) 
 

Hennie : Verhip, het wiebelt! 
Toen we die schuifdeuren eruit haalden, hadden we gelijk de 
vloer open moeten leggen. 
 

Koos : Voel jij je niet goed? 
 

Hennie : Hoezo? 
 

Koos : Dit is een huurhuis! 
 
Hennie : Ooo jaaa??? 

 
Koos : Wij zijn toch niet verantwoordelijk voor het onderhoud? 

 
Corrie : Als je gaat zitten wachten tot de woningbouwvereniging het 

doet, kan je wachten tot, tot jij in het bejaardenhuis zit. 
 

Hennie : Ho, ho. Laatst hebben ze de hele buitenboel nog gedaan. 
 

Koos : Je moet niet vragen hoe. Twee lagen in één keer! Je hoeft er 
maar naar te wijzen en het valt steil naar beneden. Daar! En 
maar huurverhogingen vragen. Uitzuigers, dat zijn het. 
 

Hennie : Da's waar. Weet je nog Cor, toen we hier aan het verbouwen 
waren? Vroeg ik om een stukje hout. Stapels hadden ze er 
van liggen bij 19. Niks hoor! "U breekt uit, u zorgt maar voor 
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het materiaal". Ze worden slapend rijk. 
 

Koos (richting raam:) 
Zo., zie je dat? Die Van Gestel! Gloednieuwe bestelwagen. 
Zijn vader deed het nog met de bakfiets. 
 
(Hennie heeft de naam Van Gestel nog niet horen vallen of 
hij rent weg onderwijl zijn colbertje aantrekkend) 
 

Corrie (richting raam:) 
Wat een grote doos! Zou Ada wat besteld hebben?  
Hij komt hierheen! 
 
(Ineens in rep en roer) 
 
Ik ben nog niet eens aangekleed en de ontbijtboel staat er 
nog Wat moeten ze wel niet denken.... 
 
Hennie komt weer binnen. Achter hem een grote doos met 
voetjes: Van Gestel) 
 

Hennie : Gaat het zo? Ja, Ja deze kant op. Denk om het behang! 
Lukt het? 
 
(Hij loopt Van Gestel in z'n hulpvaardigheid gruwelijk in de 
weg) 
 
Ga eens van die stoel af pa! 
 
(Met tegenzin staat Koos op) 
 

Hennie : Zo, zet hem hier maar even neer. Gaat het? 
 

Corrie : Let u maar niet op de rommel. Wij zijn een beetje laat 
vandaag. Wat zit daarin? 
 

Hennie : (Vol trots:) 
Een verrassing! 
 

Koos : (Vol afgrijzen:) 
Een teevee? 
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Hennie : (Of hij hem zelf gemaakt heeft:) 
Een teevee! 
 

Corrie Maar waar betalen we dat van Hennie? 
 

Van Gestel : Had u al een plaatsje uitgekozen? 
 

Hennie :  Ik had gedacht bij het stopkontakt. 
 
(Uitgerekend daar staat de leunstoel van Koos) 
 
Cor, doe die troep eens weg. Die stoel moet dan maar ergens 
anders heen. 
 

Koos : Dat is mijn stoel! 
 

Hennie Die kan naar boven, naar je kamer. 
 
(Van Gestel haalt de televisie uit de doos en zet hem op de 
leunstoel) 
 

Van Gestel : Nog even wat uit de wagen pakken. Ogenblikje.  
 
(Van Gestel af) 
 

Corrie : Waar betalen we dat van Hennie? Wat kost zo'n ding wel niet? 
 

Koos : Ik wil zo'n ding niet in huis! 
 

Corrie : Je had toch eerst wel even kunnen overleggen? Zo'n aanschaf 
doe je toch niet zomaar? We hebben net nog een aanmaning 
gehad van gas en licht.... 
 

Koos : Zo'n ding komt niet in mijn huis! 
 

Hennie : Godverdomme! Denk je ze een keer te verrassen. Ik weet 
heus wel wat ik doe. Dat gesijk! 
 
(Intussen is Van Gestel weergekeerd. Voelt zich wat 
gegeneerd in deze situatie. De weg naar de tv is versperd) 
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Van Gestel : Pardon. 
 
(Hennie laat Van Gestel door met een vriendelijke glimlach) 
 

Hennie : Van Gestel.... 
 
(Van Gestel begint aan de tv te morrelen) 
 
Zou je Van Gestel niet eens een kopje koffie aanbieden. 
Corrie! 
 

Corrie : (Van binnen ziedend:) 
 
Wilt u een kopje koffie meneer van Gestel? 
 

Van Gestel : Nee, dank u mevrouw. Ik heb net... 
 

Hennie : Natuurlijk wil van Gestel een kopje koffie! 
 

Van Gestel : Doet u geen moeite mevrouw. 
 

Hennie : Absoluut geen moeite! 
Koffie, Corrie. 
 
(Corrie haalt een kopje. Hennie drentelt om Van Gestel heen 
en hindert hem in zijn werk) 
 

Hennie : Druk zeker, op de zaak? 
 

Van Gestel : Praat me d'r niet van. 
 

Koos : (Hennie staat tussen hem en het televisiebeeld) 
 
Ik zie niks. 
 

Van Gestel : Ik zie m'n vrouw alleen nog maar 's nachts. 
 

Koos : Niks as sneeuw. 
 

Hennie : Het koninklijk gezin in Lech. Op wintersport. Ha Ha. 
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Corrie : (Terug met de koffie) 
 
O, hij doet het. Net moderne kunst. 
 

Van Gestel : Dat is het testbeeld mevrouw. 
 
(Corrie kijkt niet begrijpend) 
 

Hennie : Dat is om het beeld mee te testen. 
 
(Nu lijkt ze het te snappen) 
 

Van Gestel : Ik zal u even de bediening uitleggen. Kijk, het is heel 
eenvoudig. Deze knop is voor het geluid. Deze voor het 
kontrast. Hiermee kunt u de kanalen kiezen. En deze is voor 
aan., en uit. 
 
(Corrie en Hennie volgen met hun neus erbovenop wat Van 
Gestel voordoet. Koos is vanuit de verte evenzeer 
geïnteresseerd) 
 

Corrie : Leg het hem maar goed uit. Mijn man heeft twee 
linkerhanden. 
 
(Hennie verstijft. Corrie beseft dat ze wat fout deed) 
 

Corrie : Wat dat soort dingen betreft....  
O kijk! Hij is nog niet helemaal uit! Een puntje.... 

Van Gestel : Zo, ik stap eens op. Ik kom vanmiddag nog even terug, want 
ik heb niet genoeg snoer bij me.  

 
Corrie : Kunnen we het kinderprogramma dan wel zien? Da's leuk 

voor Patrick. 
 

Van Gestel Tja mevrouw, ik doe mijn best, maar ik heb het ontzettend 
druk. En het is niet makkelijk om een goeie hulp te vinden 
vandaag de dag. Vroeger was het een luxe, maar 
tegenwoordig kan Jan-met-de-pet zich ook al zo'n ding 
permitteren. 
 

Koos Zoals Hennie hier! 
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Hennie Dit is de tweede TV hier in de straat. 
 

Koos Elke dag de hele buurt over de vloer! Ze komen er bij mij niet 
in. En wie betaalt al die koffie en die drankjes? 
 

Corrie : (Tot Van Gestel:) 
Maar als de gewone mensen het niet konden betalen, zat u 
toch mooi met die dingen te kijken! 
 

Van Gestel : Kom!! Ik stap eens op. Goeiemorgen. 
 

Hennie Ik laat je wel even uit Van Gestel. 
 
(Van Gestel en Hennie af) 
 

Corrie : "Jan-met-de-pet", hij werkt zelf ook met z'n handen. 
 
(Hennie komt weer terug, gaat vol trots naar de TV zitten 
kijken) 
 

Koos Blijft dat ding daar staan? 
 

Hennie : Ja. 
 

Koos : Mijn stoel gaat niet van z'n plek. 
 

Corrie : Pa, dat kan toch niet, het lijkt wel een pakhuis! 
 

Koos : Mijn stoel stond daar het eerst! 
 

Hennie : Dat ouwe kreng gaat eruit. 
 

Koos : Dat ouwe kreng gaat er niet uit voordat ik eruit ga! 
 

Hennie : Dan maar alle twee! 
 
(Hennie en Koos staan als twee kemphanen tegenover elkaar 
met de tafel tussen hen in. Corrie probeert te sussen) 
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Corrie : Hennie! 
Pa hij bedoelt het niet zo.... 
 

Koos : Als ik terugkom en die stoel is één centimeter van, z’n plek, 
dan smijt ik die mooie televisie dwars door dat grote raam 
van je! 
 

Hennie : Zo! Dat raam is dus ineens wél van mij! 
 
(Koos af met grote stappen. Corrie doet nog een poging om 
hem tegen te houden) 
 

Corrie : Pa doe nou niet zo kinderachtig. Blijf hier, Dan zoeken we 
samen een mooi plekje voor jouw stoel. Pa! 
 
(Koos is de deur al uit. Corrie tot Hennie:) 
 
Hoe kun jij zoiets zeggen! 
 

Hennie Dat ik het niet eerder gezegd heb! Ik ben het zat. Spuugzat.  
Hij denkt verdomme dat hij de baas is hier in huis.  
Hij zal wel even vertellen hoe het met de verbouwing moet. 
Hij maakt uit wat voor meubels d'r inkomen.  
Hij zal Patrick wel even opvoeden.  
We hadden nooit bij hem in moeten trekken! 
 
(Opgewonden loopt Hennie door de kamer.  
Lijkt soms gekalmeerd en gaat dan zitten, maar dan komt er 
weer een nieuwe golf van verwijten. 
Corrie ruimt intussen de ontbijtboel van de tafel) 
 

Corrie : Dan waren we nou nog niet getrouwd. Je kunt zeggen wat je 
wilt, pa heeft hier toch maar mooi op z'n eentje die 
verbouwing geregeld. En als we zijn kostgeld niet hadden, 
had jij je eitje niet gehad. Het is mijn vader en ik laat hem 
niet alleen. Zo! 
 

Hennie : Dat is nog het ergste: dat ik hier altijd tegenover een blok sta. 
Pa heeft altijd gelijk. Alles wat ik zeg is stom. Dat is van het 
eerste moment zo geweest. Je voelt je verdomme in je eigen 
huis niet thuis. 
Toen met de Wederopbouw, "Verraad", noemde hij het, 
"PVDA, NVV, verraders met hun samenwerkingspolitiek". 
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Maar ik heb het gezegd, he. Ik heb het voorspeld, dat het de 
enige weg was. Dat we het beter zouden krijgen. Nou hebben 
we werk. We hebben te eten. We hebben AOW. Toegeven? 
Ho maar. Wat zegt hij nou: "Het is maar een tijdelijke 
opleving. Straks produceren ze teveel en dan zitten we weer 
met een krisis, net als in '30.  
Dat is nou eenmaal het Ka-pita-lis-me jongen". 
Het lijkt verdomme wel of hij de arbeiders wil laten kreperen 
om z'n gelijk te krijgen. En dat noemt zich revolutionair!  
Als dat revolutionair is, word ik vandaag nog lid van de  
Anti-Revolutionaire Partij! 
 
(Corrie lacht smalend) 
  
Lach niet jij! Aan jou heb ik ook niks. Of je houdt je bek, of 
je geeft hem gelijk. 
Je zou toch een beetje steun verwachten van je eigen vrouw. 
Een beetje vertrouwen. Zet me voor gek waar Van Gestel bij 
staat! "Mijn man heeft twee linkerhanden; Hennie, waar doen 
we het van; Hennie heb je het Gas en Licht al betaald?" 
Straks denkt ie nog dat ik ergens een kraak gezet heb.  
Heb ik ooit geld over de balk gesmeten?  
Heb ik ooit m'n salaris zitten verzuipen in het kafee? 
 

Corrie Heb ik dat gezegd!? 
 

Hennie : (Rustiger nu. Hij is weer gaan zitten) 
Als ik zo'n TV aanschaf, weet ik verdomd goed wat ik doe. 
Dat ding is in ... pakweg 3 jaar afbetaald. Dat kunnen we ons 
nu permitteren, omdat ik op de zaak...  
Voor mij is de lol d'r af. 
 

Corrie : Heb je... Ben jij afdelingschef geworden? O, Hennie, wat 
geweldig. Hoe kon ik dat nou weten? 
 

Hennie Afdelingschef niet helemaal. Ik heb nou de balie onder me. 
 

Corrie Ik dacht al: wat is-t-ie toch vrolijk., goh zeg.. Kom eens hier. 
 
(Ze loopt zelf naar hem toe en gaat hij hem op schoot zitten. 
Ze liefkoost en kust hem.  
Hennie blijft als een blok steen zitten) 
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Hennie : (Mokkend:) 
Het was een verrassing. Voor mij is de lol d'r af. 
 

Corrie : Nou, toe nou Hennepen. Ik ben er ontzettend blij mee... 
Dat van Van Gestel, dat flapte er gewoon uit.. 
Nou ga je toch niet de hele dag chagrijnig zitten wezen? 
We gaan het heel gezellig maken vandaag. We gaan het 
vieren, 
ja? 
 

Hennie : (Wordt wat toeschietelijker) 
Dat het zo'n verschil maakt, als hij er niet is.. Dan ben je veel 
liever voor me. Soms he, kun je me zo aankijken met precies 
zo'n blik als je pa en dan voel ik me zo.... nikserig.. 
 

Corrie : En dan ga je heel stoer doen. 
 

Hennie : Ik? Stoer? 
 

Corrie : Ach ik pest je maar een beetje. 
Maar het is ook wel een beetje waar. 
 

Hennie : Eerlijk? 
Lang geleden he, dat we zo gepraat hebben.. 
 

Corrie : Ja... 
 
(Plotseling valt Hennies blik op de stoel van Koos) 
 

Hennie Maar die stoel gaat eruit! 
 

Corrie : Dat zien we nog wel. 
 
(Hennie wordt vrijpostig) 
 
Niet doen Hennie. Iedereen ziet ons... 
 

Hennie : Ach wat. Pa van huis, op tafel met de muis. Weet je nog? 
 

Corrie : Het is midden op de dag! En ik ben nog niet eens 
aangekleed... 
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Hennie Dat is-t-em juist. 
 

Corrie Er kan iemand binnenkomen! 
 

Hennie : En wat dan nog. Ik ben hier in m'n eigen huis en ik pak m'n 
eigen vrouw, als ik dat wil. Desnoods op tafel. 
 
(Hij pakt de tegenstribbelende Corrie op en legt haar op 
tafel) 
 

Corrie : Doe niet zo gek! 
 
(Hennie klimt zelf ook op tafel. Kust Corrie en dan verschijnt 
Ada.... 
Zij schrikt zich een hoedje, wil meteen weg, maar toch ook 
nog even kijken. Hennie ziet haar en schrikt ook) 
 

Ada : Ik kom zeker een beetje ongelegen... 
 

Corrie : (Probeert zich los te rukken. Zenuwachtig:) 
Helemaal niet! 
 

Hennie : (Overmoedig:) 
Helemaal niet! Pak een stoel. Ik ben net bezig Corrie te 
pakken op tafel! 
 

Corrie : (Staat weer met beide voeten op de grond) 
Doe niet zo gek! 
 

Hennie : Ach wat. Ada is toch ook getrouwd geweest. Die kan wel 
tegen een stootje. He, Ada? 
 

Ada : (Staart hem verbijsterd aan:) 
Ik kan toch maar beter.... 
 

Corrie Kopje koffie Ada? 
 
(Zij duwt Ada op een stoel. Ada laat geen moment haar blik 
op Hennie los) 
 
Kijk eens. Zie je niks bijzonders? 
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Ada : (Nog steeds op Hennie:) 
Ja! 
 
(Corrie draait Ada's hoofd richting TV) 
 

Corrie : Een TV! Van Hennie gekregen. Is dat niet lief? 
 

Ada : Een TV! Het geld groeit jullie zeker op de rug. 
 

Hennie : (Barst opnieuw uit:) 
Wéér zo één! Allemaal hetzelfde. Kunnen jullie nou nooit 
eens gewoon zeggen: "Wat prachtig! Wat ben ik daar blij 
mee"? Die vrouwen in die Margriet van jullie, zeggen die ook 
als ze een paarlen collier krijgen van hun Jakob:  
"Jakob, hedde het gas en licht al betaald?" 
 

Corrie : Begin nou niet weer. 
 

Hennie : Vrouwen..Bah! 
Ada : Een TV. Als de buurt het in de gaten krijgt, zit je geen avond 

meer alleen. En wie betaalt de koffie en de drankjes? Bij Van 
der Wiele zit het elke avond stampendvol! 

Hennie : Of ik die ouwe van haar hier hoor! Laat ze maar komen! Laat 
de hele buurt maar komen. Dan kunnen ze eens zien dat 
Hennie Bouman het dik voor mekaar heeft. Wat Hennie 
Bouman heeft bereikt met hard werken en studeren. In z'n 
vrije tijd. 's Avonds. In de avonduren. 
Dat kan die praalhans van Van der Wiele niet zeggen, met z'n 
rijke pa. 
Binnenkort zit al het bezoek van Van der Wiele hier. 
Dit is het grootste beeld, dat er te krijgen is: 69 centimeter! 
En voor de koffie verzinnen we nog wel wat, een potje of 
zo... 
 

Ada : Ik zou d'r maar niet te dicht op gaan zitten, als ik jou was.. 
Je zou je ogen nog kunnen bederven. 
 
(Ada staat op. Werpt nog een blik op dat beeld van 69 
centimeter) 
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Ada : (Tot Corrie:) 
Is Koos niet thuis? 
 

Hennie : (Meteen er bovenop:) 
Nee! 
 
)Maakt drinkgebaar) 
 
Die zal wel weer in de kroeg zitten, 
 

Ada loopt weg. Kijkt nog een keer om en gaat met neus in de wind af. 
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scène 2 
 

personen : Koos 
Ada 
Kees: de kastelein 

Koos zit met een borrelglaasje voor zich en een gezicht dat op onweer staat 
in de kroeg. 
Ada komt op. Koos kijkt niet op. Ada plaatst haar tas demonstratief op tafel. 
Koos kijkt langzaam op. 
 
Ada : Zo zit je hier. 
 
Koos : Zo zou je het kunnen zeggen ja. 

 
Ada : (Iets minder vriendelijk:) 

En waarom zit je hier? 
 

Koos : Niks mee te maken. 
 

Ada : Van zo'n toon ben ik niet gediend, Koos van der Sluis! 
 
(Gaat zitten) 
 
Je bent niet met me getrouwd! 
 

Koos : Zeur niet mens. 
 
(Ten overvloede:) 
Ga zitten. Een jonge Bokma voor Ada Winters-Harkema! 
 

Ada : Ik drink geen Jonge. 
 

Koos : Een flesje limonade voor Ada Winters-Harkema! 
 

Ada : Een Bessen en een jonge jenever voor deze ouwe zever! 
Op mijn rekening! 
 

Koos : Doe die portemonnaie weg mens. Daar moet je weer een 
maand krom voor liggen. 
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Ada : Niks mee te maken. Ik ben van jou niet afhankelijk Koos van 
der Sluis. 
 
(Tot kastelein:) 
 
Schrijf maar even op. 
 

Koos : Hoe kom jij opeens zo vrijgevochten, buurvrouw? 
 

Ada : Kom net van jullie vandaan. 
 
(De volgende teksten worden door het publiek verkeerd 
begrepen, wat ook de bedoeling is) 
 

Koos : Heb je hem gezien? 
 

Ada : Ja. 
 

Koos : Deed hij het? 
 

Ada : Ik heb het niet mogen meemaken. 
 

Koos : Vind je hem niet groot? 
 

Ada : Nou zeg! Zo'n knoeperd zou d'r bij mij niet in kunnen! 
 

Koos : (Heft het glas:) 
Op je gezondheid! 
 

Ada : Ja. 
 
(Drinkt een slok) 
 
Ik zou gewacht hebben tot ze hem in kleur kunnen maken. 
 

Koos : Kunnen ze al lang. 
 
Ada : Waarom doen ze dat dan niet? 

 
Koos : Omdat er nog een hele markt ligt voor zwart-wit. 

Doen ze met al die uitvindingen. Halen ze pas voor den dag 
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als het winstgevend is. 
 

Ada : (Geamuseerd:) 
Voor jou is het ook één zooitje schurken he? 
 

Koos : Wel nee. Zitten best aardige mensen tussen. 
 

Ada : Waarom denk je dan altijd meteen dat er kwaaie bedoelingen 
achter zitten? 
 

Koos : Het systeem deugt niet. 
 

Ada : Systeem, systeem. Zegt me niks. Het zijn toch de mensen die 
het doen? 
 

Koos : Juist Ada, heel goed! En daarom sloof ik me nou al die jaren 
zo uit om duidelijk te maken dat het moet veranderen. Dat we 
dat produceren om de winst moeten afschaffen. 
 

Ada : "Dat we moeten produceren naar de behoefte; dat wij moeten 
beslissen, omdat wij het werk doen"... Ach Koos, die 
verhalen vertel je nou al zo lang. Dat weet ik onderdehand 
wel. Maar geloof jij daar nou echt nog in? Denk jij dat wij dat 
nog zullen meemaken? Neem nou die buurt hier. Vroeger in 
de oorlog en ook nog eventjes daarna, toen was er veel meer 
een "wij-gevoel" onder de mensen. Ze hielpen elkaar. 
Deelden alles. Er was veel meer kontakt, ook via de kinderen 
natuurlijk, toen die nog klein waren... Toen hadden ze wel 
oren naar een andere maatschappij...... 
Maar nou? Iedereen is op zichzelf. Het is niks as "hebbe, 
hebbe, hebbe". Je krijgt ze nergens meer warm voor. Ik 
bewonder jou soms wel, dat je het zo lang volhoudt. 
 

Koos : Gestreeld:  
Eerlijk gezegd Adaatje, ik twijfel ook wel eens. 
Zeker als ik zo'n Hennie bezig hoor. Zoals die zit te pronken 
met z'n TV! Voor hem is de revolutie niet eens meer nodig! 
 

Ada : Laat dat jong toch die TV als hij dat leuk vindt! 
Waarom mogen alleen de rijken kijken? 
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Koos : Daar heb ik ook niks op tegen. Voor mijn part koopt hij er 
nog een volautomatische wasmachine bij. Maar ze kopen het 
voor het statussymbool. Het is net wat jij zegt: ze laten het 
zich opdringen. Nemen we d'r nog een? 
 
(Ada aarzelt) 
 
Hetzelfde graag! 
 
)Er heerst stilte tijdens het inschenken, alleen het geklok in de 
fles is te horen) 
 

Koos : Hij wil me d'r uit hebben. 
 

Ada : Kijk je daarvan op? 
 

Koos : Hoezo? 
 

Ada Verbaast me niks. Zoals jij daar rondstapt in huis of je de Paus 
zelf bent.... Ik had je d'r allang uitgegooid! 
 

Koos : Ik heb verdomme de deur voor ze open gezet. Die hadden 
nog in geen jaren een huis gekregen. 
 

Ada : Maar dat betekent nog niet, dat jij je met hun leven hebt te 
bemoeien! 
Zal ik jou eens wat vertellen Koos? Als jij je van het begin af 
een beetje anders tegenover Hennie had opgesteld, met wat 
meer respekt, meer geduld, dan was het nou niet zo'n 
opgeblazen patser geworden. Jij hebt hem konstant het gevoel 
gegeven dat hij zich moest bewijzen ten opzichte van jou. En 
Corrie gaat er nog eens aan onderdoor, wat ik je brom. Die zit 
de hele dag tussen twee vuren. Patrick luistert meer naar jou 
dan naar z'n eigen vader, da's toch niet gezond! Ik wist wel 
wat me te doen stond! 
 

Koos : Ada, meid, je hebt gelijk. Ik had er zelf op kunnen komen. 
Ik heb het helemaal fout aangepakt. 
 
(Ada kan haar oren niet geloven) 
 
Maar ik heb het nou begrepen: morgen zeg ik ze de huur op. 
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Ada : Jij bent een eigenwijs stuk vreten, Koos van der Sluis. 
 

Koos : Nee, ze krijgen mij d'r niet uit. Niet uit de buurt niet en niet 
uit dat huis niet. 
Weet je wat ik nou zo leuk vind Adaatje? Dat jij mij gewoon 
durft te zeggen waar het op staat. 
 

Ada : Heel leuk. Vooral als het zo aanslaat. 
 

Koos : We nemen er nog een. 
 

Ada : Mijn beurt. 
Hetzelfde graag! 
 

Koos : Dat wordt dan weer een maand later naar de "States" he? 
Schiet je al op? 
 

Ada : De laatste tijd niet zo erg. Ik heb nou nog maar één werkhuis 
over. Ik moest er eigenlijk helemaal mee ophouden van de 
dokter, vanwege m'n rug. Maar van zo'n uitkering alleen kun 
je niks overhouden. 
 

Koos : Zo zie je maar, d'r is nog genoeg ellende op de wereld. 
Ken je niet een rijke vent of zo? 
 

Ada : Jawel. 
Prins Bernhard, maar die is al bezet. 
Nee Koos, in onze kringen valt niks te halen. 
Soms denk ik wel eens... ...Ach nee... 
 

Koos : Kom op! 
 

Ada : Nee, zoiets kun je niet vertellen. 
 

Koos : Aan mij wel! 
 

Ada : Nee. 
 

Koos : Nou wil ik het weten ook. 
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Ada : Nee... 
 

Koos : Ik luister. 
 

Ada : Je houdt je mond he? 
Nou, soms denk ik wel eens: was die vent van mij maar wat 
aktiever geweest in de oorlog, in het verzet. Was hij daar 
maa: gesneuveld. In plaats van gewoon van de trap te vallen. 
Als het dan toch moest gebeuren. 
Dan had ik nou een uitkering gehad en zat ik er lekker 
warmpjes bij... 
 
(Ze moet ontzettend lachen over deze gewaagde gedachte en 
schaamt zich tegelijkertijd diep, dat ze het verteld heeft) 
 

Koos : Ada! Zoiets had ik van jou nooit gedacht! 
 

Ada : (Uitgelachen:) 
He he.... 
 
(Neemt een slok. Ernstig:) 
Zo, nou weet je het. Nou jij. 
 

Koos : Hoezo? 
 

Ada : Ik heb het nou gezegd. Nu moet jij mij vertellen, waarom je 
hier zit. 
 

Koos : (Ineens weer somber:) 
Ik was het bijna vergeten, weet je dat? Het is m'n bond Ada, 
mijn eigen bond verraadt ons! Stel je toch eens voor! Ik heb 
hem zelf mee opgericht. Wij zouden de zaken anders 
aanpakken. Wij zouden ons nie kompromitteren door in 
overleglichamen te gaan zitten. Wij waren onafhankelijk. 
En nou? Een rechtvaardige staking voor verhoging van het 
basisloon, waar de erkende bonden aan meedoen! Wij niet! 
Weet je wat ze zeggen? "Er zijn bevoegde instanties voor, 
laten die hun bevoegdheden maar gebruiken. Een staking 
voor een paar gulden méér is onverantwoord!" Dat wil er bij 
mij niet in. Volgens mij he, is het omdat ze ons geen 
uitkering kunnen geven. 
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Ada : Maar dat is toch ook logisch? 
Hoe kan zo'n kleine bond met zo weinig leden nou genoeg 
geld bij elkaar halen om een grote aktie te ondersteunen? 
 

Koos : Laten ze dat dan zeggen! Laten ze de boel dan geestelijk 
ondersteunen of hoe zegje dat...  
Maar niet ineens je principes laten varen. 
 

Ada : Wat doe jij nou? 
 

Koos : Ik staak! Ze zullen van mij nooit kunnen zeggen dat ik een 
onderkruiper ben. En als het te lang duurt, als ik geen geld 
meer heb.... dan maar lid van het NVV. Misschien dat ze dan 
begrijpen wat het betekent als je je makkers verraadt. Maar 
het doet wel pijn... 
 

Ada : Wanneer begint die staking? 
 

Koos : Maandag denk ik. 
Vanmiddag is er een vergadering van de "erkende" bonden. 
Ik ga d'r verdomme ook heen. Maar eerst nemen we d'r nog 
een! 
 
(Hij slaat z 'n borrel in één teug achterover.  
Ada in stomme verbazing) 
 

Ada : Als jij daar straks maar niet gaat zitten lallen! 
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MUZIKALE AKT III (1969) 
 

Onder de gesproken teksten klinkt zachtjes muziek: het thema van het liedje in 
deze akt. 
 
Speler 2 : Weet u nog wel? 1969 en daarna? 

Het leek allemaal zo mooi en toen ging het toch weer fout. Er 
zit inderdaad een wetmatigheid in dit systeem, maar dan wel 
een verkeerde. 
De toenmalige regering had dit ook in de gaten en om het 
systeem overeind te houden dienden ze de loonwet in, weet u 
nog wel, van Roolvink. 
 

Speler 1 : Die wet diende om in te kunnen grijpen in de CAO, als die in 
strijd was met het algemeen sociaal en ekonomisch belang. 
Dat al veel meer mensen doorkregen waar een dergelijke 
knevelwet toe diende, getuigen de talrijke publikaties, die 
spreken over "Rioolvink". 
 

Speler 5 : In 1969 trad ook de wet op het minimumloon in werking. 
Misschien was dat wel om duidelijk te maken hoe goed we 
het tot dan toe eigenlijk altijd hadden gehad. Het 
minimumloon bedroeg op dat moment namelijk 140 gulden 
in de week. Daar voor koop je nu 20 pakken.... Koffie dan. 
 

Speler 6 : Dan ben ik toch blij dat ik m'n broekriem nog steeds aanheb. 
Maar ja, daar ben je dan ook derde trompettist voor..... 

 
  Lied van de overproduktie: de Tango 

 
  Tijdens het voorspel verrast speler 1 het publiek met wimpers 

van sigarettevloeitjes. Vamp-effekt. 
 

Speler 1 : Zingt: 
Zij gingen steeds meer produceren  
Om beter te gaan konkurreren  
En zo hun winsten te vermeren  
Maar dat deden ook die andre heren 

  En nu kunnen ze hun kont niet keren  
Zitten wij met de gebakken peren 
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Allen : We vochten voor goedbetaald werk 
We hebben het beter gekregen  
We zullen moeten blijven vechten  
Voor de verdediging van onze rechten  
Omdat ze nou weer roepen  2x 
 

Speler 3 : We moeten samen de tegenslag dragen  3x 
 

Speler 1 : Jij bent alvast ontslagen! 
 

Speler 3 : Dat waren roerige tijden, weet u nog wel? 
En niet alleen in Nederland, waar wilde stakingen waren, 
omdat de bonden het aflieten weten in de havens. Maar ook 
in Frankrijk. Daar was het in 1968 bijna revolutie! 
En dan overal die Vietnam-demonstraties..... 
In die jaren begon ook de vrouwenstrijd op gang te komen, 
weet u nog wel, al die Dolle Mina's op straat.... 
Ja, de hoge heren waren soms goed bang in die dagen. 
Het werd ook steeds moeilijker om de mensen eronder te 
houden. 
 

Speler 5 : "Spreekt" als hoge heer onder pianobegeleiding het volgende 
lied. 
 

  Lied van de Stakingswet 
 

  Wij willen niet dat ze staken  
Dus gaan we daar wetten tegen maken  
Dan kun je ze 't staken beletten  
"U staakt, dat is tegen de wetten!" 

  Maar als die wetten hen niet aanstaan  
Als ze tegen die wetten in staking gaan  
Dan kun je ze beter niet maken  
Want je wil nou juist niet dat ze staken 

  Hebbes? 
Speler 3 : Ja ja, moeilijke tijden... 

Die stakingswet is er trouwens nog niet door. 
Die heeft minister Van Agt voorlopig teruggetrokken in 
verband met de verkiezingen. 
Wel iets om even in de gaten te houden... 
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BLOK 1969-72  
 

Scène 1 
 

Personen : Corrie 
Hennie 
Patrick 
Meneer Dijkzeul 
Meneerde Vries 
Koos 

Corrie en Hennie zitten warm ingepakt in dikke winterjassen aan tafel. 
Corrie bladert in een damesblad. Patrick zit met opgetrokken benen 
nauwelijks zichtbaar onder de capuchon van zijn montycoat in opa's 
leunstoel. Hij leest "Kuifje in Afrika ". 
 
Corrie : Misschien wil pa straks wel even die kachel ma... 

 
Hennie : Begin nou niet wèèr he! 

 
Corrie : Ik zeg toch niks. 

 
(Stilte) 
 
Jij hebt makkelijk praten, jij zit lekker warm op je kantoor. Ik 
zit de hele dag al in de kou! 
 

Hennie : Lekker warm op m'n kantoor?! Ik zit daar nogal lekker! 
De hele dag dat triomfantelijke smoel van Van der Assen 
tegenover me: "Ik geen promotie, jij óók geen promotie". 
 

Corrie : Begin nou niet wéér he! 
 

Hennie : Het lijkt wel of het jou niks kan schelen! 
 

Corrie : We hebben het er al zo vaak over gehad. 
 

Hennie : Het kan jou écht niks schelen he? Ik was aan de beurt om 
hoofdboekhouder te worden! 
 
(Staat op en ijsbeert door de kamer) 
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Corrie : Dat weet ik. 
 
(Stilte) 
 
En ga alsjeblieft zitten. 
 
(Hennie maakt aanstalten om te gaan zitten, maar bedenkt 
zich) 
 

Hennie : Ik heb het koud. 
 

Corrie : Als jij niet te eigenwijs was om pa te vragen die kachel te 
maken... 
Het is gewoon je eer te na.. 
 

Hennie : Precies. Ik heb geen zin meer in die lesjes van jouw pa. 
 
(Hij imiteert Koos:) 
 
"Kun jij die kachel nog geeneens maken jongen?  
Da's toch heel simpel Jongen". 
Jan van Truus maakt morgen die kachel en daarmee uit! 
 

Corrie : Als jij niet zo onhandig was, hadden we nou niet zo'n gesijk! 
 

Hennie : (Vervaarlijk:) 
Wat bedoel jij daarmee?? 
 

Corrie : Jan van Truus heeft laatst zelf z'n riolering gemaakt. 
 

Hennie : Flikker toch op! 
 

Patrick : Dat mag je niet zeggen! 
 
(Hij is stom geweest: tot dan toe hadden ze hem over het 
hoofd gezien 
Zachter:) 
Dat zegje zelf.... 
 

Hennie : (Heeft het tegen Patrick, maar kijkt intussen verwijtend naar 
Corrie:) 
Wat doe jij hier nog? 
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Jij had allang in bed horen te liggen. 
Naar boven jij! 
 
Patrick maakt aanstalten, maar gaat meteen weer zitten als 
blijkt dat zijn ouders verschillend over deze zaak denken. Hij 
doet of hij weer leest, maar volgt alles. 
 

Corrie : Omdat jíj zulke woorden gebruikt moet hij naar bed zeker! 
Jij verpest dat kind en hij wordt er de dupe van. 
Jij bemoeit je nooit met hem, behalve als het niet nodig is. 
En altijd met de smoes: "Ik heb m'n werk!" 
Nogal een belangrijk baantje! 
 
(Dit gaat Hennie te ver) 
 

Hennie : Daar heb jij anders jaren van gevreten!!! 
 

Koos : (Van achter de coulissen:) 
Kan het niet wat rustiger? 
 
(De bel gaat) 
 

Corrie : De bel gaat. 
 
(Hennie gaat zitten) 
 

Hennie : Dat hoor ik ja. 
 

Corrie : De bèl gaat! 
 

Hennie : Doe open dan! 
 
(Corrie bladert demonstratief verder in haar damesblad. 
Stapt dan driftig naar de deur. 
De heer Dijkzeul en de heer de Vries komen binnen en voelen 
wel dat de sfeer geladen is) 
 

Dijkzeul : Goedenavond mevrouw Bouman. 
 

De Vries : Goeienavond. 
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Corrie : Kom binnen, mannen... 
 

Dijkzeul : Dank u wel, mevrouw Bouman. 
Goedenavond meneer Bouman. 
 

Hennie : Goedenavond. 
 
(Stilte) 
 

Dijkzeul : Ik hoop niet dat we storen. 
 

Corrie : (Niet erg gemeend:) 
Nee hoor, helemaal niet. 
 

Hennie : Nee hoor, helemaal niet. 
 
(Stilte) 
 

Dijkzeul : Nogal frisjes he, voor de tijd van het jaar.. 
 

Corrie : Ja, u kunt beter de jassen aanhouden. Onze kachel is kapot. 
 

Hennie : Ik was er nog niet toegekomen om de kachel.... 
 
(Ziet minachtende blik van Corrie) 
 
... is kapot....Wat kan ik voor de heren betekenen? 
 
(Koos op met gereedschapskist) 
 

Koos : Kijk nou eens, bezoek! 
 

De Vries : Ha Koos. 
 

Koos : De Vries...Dijkzeul... 
 

Dijkzeul : Goedenavond meneer van der Sluis..... 
 

Koos : Koud hier zeg! 
 
(Op Hennie:) 
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Kachel nog niet gemaakt? 
 

Hennie : Ga zitten, Dijkzeul, de Vries. 
 
(Hij biedt hen een stoel aan. Koos komt ook aan tafel zitten) 
 

Koos : En, wat wilden jullie vragen? 
 

Dijkzeul : We hadden een vraag. 
Het is nogal belangrijk. 
Het is eigenlijk meer een vraag voor Bouman. 
 
(Koos staat op. Corrie weer terug van koffiezetten) 
 

Corrie : Zo. En wat wilden jullie van pa? 
 

Koos : Ze willen wat van Hennie. 
 

Corrie : Van Hennie?? 
 

Hennie : Ja. Is dat zo gek! 
 

Dijkzeul : Het is nogal belangrijk. 
 

Corrie : Heb jij wat uitgevreten Patrick? 
 

Hennie : Stil nou eens even Corrie! 
 

Dijkzeul : Wij zijn bezig met een aktie. 
Of beter gezegd: we willen een aktie gaan organiseren.  
U hebt toch ook zo'n brief gekregen? 
 

Koos : Wat voor brief? 
 

De Vries : Dat kunnen we toch niet zomaar goedvinden? 
 

Koos : Wordt mij niks meer verteld?! 
 

De Vries : Het is een schande. Tien jaar lang doen ze niks aan je huis, 
nog geen verfje op je deurposten, en dan ineens 
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huursverhoging 
 

Koos : Huursverhoging? 
Corrie, dat hij me nou niks meer vertelt, maar waarom vertel 
jij me niks? 
 

Corrie : Waarom zouden we jou daarmee lastig vallen pa. 
 

Koos : Omdat het een schande is, daarom! 
Wie heeft hier de bedrading vernieuwd?  
Ik heb het riool opengelegd en als je ze schrijft over lekkende 
dakgoten, hoor je ze niet! 
 

De Vries : Zo is het, buurman. 
Zes maanden geleden heb ik ze een brief geschreven dat mijn 
dakgoten lekten. De mijne lekt vóór en achter. En als het 
geregend heeft, kun je een paar uur de keukendeur niet uit. 
En dan ineens de huur verhogen! 
 

Hennie : (Tot Dijkzeul:) 
Maar waar gaat het nou precies om? 
 

De Vries : Dat het niet netjes is, daar gaat het om! 
En als ze nou af en toe eens een verfje gegeven hadden..... 
Mijn dorpel, he, mijn dorpel was... 

Dijkzeul : Waar het om gaat is dat we de huursverhoging willen 
weigeren. 
Maar dan zou er namens de huurders een brief geschreven 
moeten worden. Het is niet dat we dat zelf niet kunnen, maar 
we dachten: u woont toch ook in deze buurt.... 
 

Hennie : Kijk eens, dingen als huursverhogingen weigeren daar zitten 
bepaalde risiko's aan.. 
 

Koos : Ben je gek, gewoon weigeren! 
 
(Koos repareert de carburateur van de kachel. Af en toe 
mengt hij zich in het gesprek. Hij maakt meer lawaai met zijn 
gereedschap dan nodig is. Iedere tussenkomst van Koos is 
Hennie zichtbaar onwelgevallig) 
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Dijkzeul : Ja ja, en daarom wilden we ook iedereen afgaan. 
Want er is veel verontwaardiging onder de mensen hoor! 
 

Koos : Dat lijkt mij ook, ja. 
 

Hennie : Zo'n brief is natuurlijk wel aardig, maar er zit natuurlijk veel 
meer werk aan vast: vergaderen; plannen maken; strategie 
bepalen; telefoneren; gesprekken voeren met de heren van de 
Woningbouwvereniging..... 
 

Dijkzeul : Daarom hadden we ook juist aan u gedacht. We dachten: u 
hebt immers in de ondernemingsraad gezeten en u hebt 
ervaring in het praten met dat soort mensen..... 
 

Koos : Dat heeft-ie! Nou en of! 
 

Dijkzeul Dat dachten we al. En u woont toch ook in de buurt, dus 
dachten we: we vragen het u. 
 

Koos : Jullie vergeten toch zeker niet dat er ook met de 
buurtbewoners gepraat moet worden... 
 

De Vries : Nee nee! 
 

Koos : Dat ze op de hoogte moeten blijven van de aktie, van wat er 
leeft onder de mensen... 
 

De Vries : Ja ja! 
 

Dijkzeul : Maar hij hoeft ook niet alles alleen te doen. 
 

Koos : Jongens, ik doe mee! 
En wat hem betreft, Hennie? 
 

Hennie : Het is een belangrijke zaak. Corrie, schenk de mannen eens 
een kop koffie in... 
 
(Corrie was allang zelf op dat idee gekomen. Vernietigende 
blik naar Hennie) 
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De Vries : Graag, buurvrouw. 
 
(Terwijl Corrie de kopjes ronddeelt, houdt Koos de 
carburateur onder de neus van Dijkzeul) 
 

Koos : Moet je nou toch eens kijken hoe ze dat maken vandaag de 
dag. Da's toch geen produkt meer! 
 

De Vries : Verleden week he, open ik m'n tuindeur: sta ik ineens met de 
spanjolet in mijn handen... 
 
(De Vries gaat er eens goed voor zitten:) 
Nog mooier! De schroeven van mijn klosetpot zaten los. 
Verrot hout. Je kon dat ding zo verschuiven. Komt er zo'n 
inspekteur van de woningbouwvereniging en die zegt:  
"Dat moet u zelf maar repareren; u bent er zeker te ruw mee 
omgesprongen!" 
Nou, ik til dat ding op en ik zeg tegen die inspekteur:  
"U hebt groot gelijk, je kan met die dingen maai' niet 
voorzichtig genoeg wezen.  
Ik zal hem zolang..." 

Dijkzeul : "Ik zal hem zolang in de porseleinen kast zetten", zei de 
Vries toen... 
 
(Alom hilariteit) 
 

De Vries : Stond hij toch wel even mooi te kijken, he. 
Maar over die spanjolet dus... 
 

Hennie : Ja zo zijn ze de Vries. Het is niet hun belang om de huizen 
goed te onderhouden. 
 

Koos : Als je dat nou eens in die brief zette... 
 

Hennie : Nu de regering plannen heeft voor liberalisatie, denken zij dat 
ze maar vast hun gang kunnen gaan! Maar wij zijn er ook 
nog, Dijkzeul! 
 

Dijlzeul Meneer Bouman, u bent precies de man die wij zoeken voor 
ons aktiekomitee. 
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Hennie : Ik moet het er toch wel eerst even met de vrouw over 
hebben.. 
 

Corrie : Ik zou het maar doen. 
Het zal je goed doen nu je op je werk geen enkele kans meer 
hebt.... 
 
(Hennie verstijft.  
Corrie beseft dat ze wel teveel eruit geflapt heeft) 
 
Het zal je goed doen. 
 
(Corrie propt een koekje in haar mond.  
Hennie gooit het zijne terug op het schoteltje) 
 

Dijkzeul : We wilden het eigenlijk graag vanavond weten, want we 
willen zo snel mogelijk bij iedereen een stencil in de bus 
doen en daarop zou een voorzitter moeten staan. 
 

De Vries : Ja, in ieder geval een voorzitter! 
 

Hennie : Vanavond al?! 
 
(Hij bedoelt eigenlijk: voorzitter, dat maakt de zaak een stuk 
interessanter) 
 

Dijkzeul : We kunnen eventueel wachten tot morgenavond, maar dan 
zouden we toch graag iets willen weten hoor. 
 

Hennie : Ja, het overvalt me allemaal een beetje. 
Maar het is hard nodig dat er aktie wordt gevoerd. 
 
(Stil spel tussen Patrick en Corrie. Patrick krijgt uiteindelijk 
stiekem een extra koekje toegestopt) 
 

De Vries : Zo is het. 
 

Hennie : Ik had me ook al afgevraagd wat er moest gebeuren, maar ik 
was er nog niet helemaal uit. Maar nu u met dit uitstekende 
plan komt.... denk ik dat ik het maar doe. 
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Dijkzeul : Fijn. We wisten wel dat u het zou doen. 
U kunt het. En al verdient u dan iets meer dan wij, u wordt 
net zo goed bedonderd als wij. 
 

De Vries : We worden toch allemaal bedonderd door die lui. 
Moet je die schuurtjes eens bekijken... 
 

Dijkzeul : (Staat op) 
 
Kom de Vries!  
 
(Schudt Hennie de hand) 
 
Meneer Bouman. Morgenavond om 8 uur bij mij thuis de 
eerste vergadering. 
 

Corrie : Morgenavond? En we zouden gaan chinezen! 
 

Hennie : De strijd roept! 
 

Dijkzeul : (Geeft Corrie een hand) 
 
Mevrouw Bouman, nog een prettige avond en bedankt voor 
het heerlijke kopje koffie hoor. 
 
(Tot Patrick:) 
Jongeheer.. 
 

Patrick : Dag meneer... 
 

De Vries : Mevrouw Bouman. Dag Patrick. 
 

Patrick : Dag meneer de Vries. 
 

De Vries : De eerste stap is gezet. Koos, ook tot morgen. 
 

Koos : De Vries. 
 

Dijkzeul : Kom de Vries. 
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De Vries : Deze deur klemt ook al. Net als bij mij thuis. 
Het lijkt wel of ze het erom doen! Wat denken ze wel. 
 
(De Vries maakt steeds aanstalten om te vertrekken.  
Steeds denkt Hennie dat hij wel weer kan gaan zitten, maar 
dan komt er weer iets tussen) 
 

Dijkzeul : Kom de Vries! 
 

De Vries : Als bij hun thuis de deur zou klemmen, zouden ze niet eens 
weten hoe ze eruit moesten komen. Ze zouden de 
hongersdood sterven! Nou, tot morgen he. 
 

Dijkzeul : (Terwijl ze samen afgaan:) 
Ik dacht dat je bleef logeren zeg! 
 

Koos : De kachel doet het! 
 
(Zijn oog valt op Patrick:) 
Hee, Patrick, naar bed! 

Patrick : (Staat gehoorzaam op) 
 
Trusten allemaal. 
 

Corrie / Hennie : Trusten Patrick. 
 

Koos : Trusten jong. 
 
Patrick is nog niet weg of Koos gaat in de vrijgekomen 
leunstoel zitten. 
 

Koos : En nou wil ik wel eens weten wat er is op je bedrijf. 
 

Hennie : Niks. 
 

Koos : En waar had Corrie het dan over? 
 

Corrie : (Omdat Hennie niks zegt) 
 
Het is ook geen geheim. 
Er is een fusie op z'n bedrijf. 
Hennie wordt weer tweedehands en hij hoeft verder niet op 
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promotie te rekenen. 
 

Hennie : (Kregelig:) 
Tweedehands! Tweede klasse!!! 
 
(Corrie ruimt de koffiekopjes op) 
 

Koos : Zie je nou wel jongen. Jij met je verhalen van overleg in de 
ondernemingsraad. Mijn neusje overleg! Wij doen het werk 
en zij profiteren ervan. Wat valt er dan nog te overleggen?! 
En met die huisjesmelkers is het toch net zo! Maar wij zullen 
ons verdedigen! Hennie Jongen, ik sta achter je! 
 

Corrie : Ik ga naar bed! 
 

Koos : Corrie, als het lukt die huursverhoging te weigeren, kun je de 
rest van je leven chinees eten! 
 
(Corrie af) 
 
Hennie, hoe pakken we het aan. 
 

Hennie : Daar wil ik liever eerst zelf over nadenken Pa. 
En een plan maken voor morgenavond. 
 

Koos : Goed, jongen, goed. 
Het is nog even wennen, niet, om weer in de rijen der 
strijders opgenomen te worden. 
Ik ben nog even naar de hoek, zal ik maar zeggen. 
 
(Koos af al zingend op de wijs van "Het Rode vaandel volgen 
wij":) 
De nieuwe morgen breekt al aan Maar laat daarom de drank 
niet staan La la la la etc. 
 

Hennie : (Pakt potlood en papier en begint te schrijven:) 
Geachte Heren van de Woningbouwvereniging.... 
Geachte Heren? Tuig is het! 
Geachte Heren, met leedwezen delen wij u mee.... 
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Scène 2 
 

Personen : Corrie 
Ada 
 Patrick 
 

Corrie zit aan tafel in peignoir. Ze trekt nerveus aan haar sigaret. Voor haar 
een fles sherry. Vanachter het toneel roept Ada haar. 
 
Ada : Corrie!! 

 
(Corrie pakt in een refleks de sherry-fles, weet niet waar ze 
hem laten moet en zet hem maar weer terug. Op dat moment 
is Ada bij haar. Ada is nogal verbaasd Corrie in die 
omstandigheden aan te treffen) 
 

Corrie : Als jij denkt dat ik aan de drank ben.. 
 

Ada : Maar... 
 

Corrie : Als jij denkt dat ik aan de drank ben, vergis je je. 
 

Ada : Maar ik zeg toch niks? 
 

Corrie : Je dénkt het. Ik weet dat je het denkt. Het is ochtend. Je ziet 
die sherry-fles.. Corrie nog in peignoir... 
 

Ada : Maar kindje toch. Wat is dat toch allemaal!? 
Daar kom ik toch veel te vaak voor hier. 
 
(Loopt op Corrie toe en omarmt haar troostend. 
Corries weerstand breekt. Ze laat haar hoofd opzij vallen 
tegen Ada ’s borst) 
 

Ada : (Doelend op het troostend gebaar:) 
Zo deed ik vroeger ook, toen je nog klein was..  
Weet je nog.. Wat is er met jou?  
Vertel het maar eens aan Ada... Heb je ruzie met Hennie? 
 
(Corrie schudt nee) 
 
Met Patrick? 
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(Het is weer nee 
Ada voelt haar voorhoofd) 
 
Ben je ziek? 
 
(Corrie maakt zich een beetje los) 
 

Corrie : Ik moet nog strijken. 
Belachelijk, he? 
 

Ada : Waarom nou belachelijk! Ik heb zelf vaak zat dat het 
huishouden me m'n neus uitkomt. 
 

Corrie : Een karweitje van niks. Stom he? 
 

Ada : Ik zou ze de kost niet willen geven die net zo "stom" zijn als 
jij. 
 
(Corrie snottert) 
 

Ada : Heb je geen zakdoek? 
 
(Ada pakt er een uit haar tasje, geeft hem aan Corrie en gaat 
zitten) 
 

Corrie : (Snuit haar neus) 
 
Ik stel me ontzettend aan! 
 

Ada : Ik had nog wel iets voor je meegebracht! 
Uit Amerika. 
Het was kapot gegaan tijdens het reizen en nou heb ik het 
eerst even laten maken. 
 
(Het is een broche. 
Corrie is er zichtbaar blij mee) 
 

Ada : Vind je hem mooi? 
 

Corrie : Ik vind hem prachtig... 
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(Haar gezicht betrekt) 
 
Zoiets heb ik van Hennie nooit meer gehad.... 
 

Ada : (Extra opgewekt om Corrie af te leiden) 
 
De foto's zijn trouwens ook klaar. Kijk hier. dat ben ik. Met 
John. Die is al acht. Groot he? En hier deze... daar moet je 
niet om lachen hoor. Heeft Hans gemaakt zonder dat ik het in 
de gaten had. Moe op de ladder dakgoten repareren! In 
Amerika doen ze ook niks aan de huizen, als je het zelf niet 
doet... 
 
(Ziet dat Corrie maar met een half oor luistert) 
 
Ach, ik zit hier maar een beetje te kletsen.. Ik zie best dat je 
niet goed voor je zelf zorgt. Vertel het nou maar. 
 
(Corrie pakt de fles en schenkt in. Drinkt een slok) 
 

Corrie : Juist omdat ik nooit iets te vertellen hèb! Moet ik over de 
bakker vertellen of over de afwas? Ik weet er alles van. Er 
gebeurt nooit iets. 
 

Ada : Die buurtaktie, da's toch niet niks? 
 

Corrie : Hennie vertelt nooit iets. En als hij wat vertelt.... 
Ach... Hij is er alleen maar druk mee. 
 

Ada : Weet je wat jouw probleem is? 
 
(Ada pakt Corries glas en neemt ook een slok) 
 

Corrie : (Verbaasd:) 
Nou? 
 

Ada : Dat je een vrouw bent. 
 

Corrie : En jij dan? 
 

Ada : Ik bedoel dat je je als vrouw in de hoek laat drukken! 
Je bent toch goddomme geen verlengstuk van Hennie? 
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"Hennie vertelt nóóit wat!" Dan ga je toch zelf kijken wat er 
aan de hand is? Ga je zelf naar zo'n vergadering, ja toch? Je 
hebt toch ook je verstand? Je hebt toch ook ogen en oren in je 
kop? Ga er zelf heen! 
 

Corrie : Jij hebt makkelijk praten. Moet je Hennie horen als de afwas 
niet klaar is... 
 

Ada : Dan doet Hennie de afwas! 
 

Corrie : Ach, dat doet hij ook wel...'s zondags... 
Ik had eigenlijk niet zoveel zin in die aktie.. 
Volgens pa doet Hennie die aktie niet goed .. en ik geloof dat 
hij gelijk heeft.. 
 

Ada : ....En Patrick? 
 

Corrie : Ik weet nooit zo goed wat die denkt... Hij is aktief..... 
Pa en hij lopen mee met Vietnamdemonstraties. 
 

Ada : Vietnamdemonstratie...Heb ik ook nog meegemaakt in 
Amerika. Dat is toch wel iets, zo'n demonstratie. Zo 
ongelofelijk veel mensen! Zo....ja, hoe zal ik het zeggen... 
Het is alsof je aan die mensen kunt zien dat er iets niet klopt 
daar in Vietnam... 
Ik had zelf ook bijna meegelopen. Ik heb het niet gedaan, 
maar ik heb er wel spijt van achteraf... 
 

Corrie  : Jij?  
 
Ada : Ja! En waarom niet? Omdat ik te oud ben soms? Omdat ik 

een vrouw ben? Er liepen massa's vrouwen mee. Dat is ook 
logisch. Tenslotte zijn het hun kinderen, die naar Vietnam 
gestuurd worden! 
Als er hier in Nederland een Vietnamdemonstratie komt, loop 
ik mee! Jij? 
 

Corrie : Ik weet niet wat Hennie daarvan vindt... 
 
(Uit de houding van Ada merkt ze meteen dat ze iets 
verkeerds gezegd heeft) 
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Hennie en Patrick hebben urenlang ruzie zitten maken over 
die Vietnamdemonstraties. Hennie is ook vreselijk druk met 
die buurtaktie. Brieven schrijven en zo. Hij vindt zo'n 
demonstratie onzin! 
 

Ada : En wat vind jij!? 
 
(Corrie haalt haar schouders op) 
 
Die vrouwen hier zouden eens wat zelfstandiger moeten 
worden. Wat aktiever! Zitten maar te verleppen bij de 
afwas.... Zo'n Vietnamdemonstratie.. zo'n buurtaktie, dat zijn 
toch goeie dingen? 
 

Corrie : Die vrouwen doen toch niet mee. 
 

Ada : Hoe weet je dat? 
 

Corrie : Ik zie moeder de Groot al.... 
 

Ada : Heb je het haar gevraagd dan? 
 

Patrick : (Van achter:) 
Ma! Ik ben thuis!  
 
(Komt op) 
 
Dag tante Ada. Ha ma. 
 

Ada : Dag jongen. 
 

Patrick : (Tot Corrie:) 
Nog in pyama? 
 

Corrie : Wat ben je vroeg! 
 

Patrick : Ja, laatste twee uur vrij. 
Gelachen op school zeg! Zegt de leraar Algemene Vorming: 
"Als je niet slim bent, moet je je plaats weten." Zegt er één: 
"Ja, achter de leraarstafel." Woedend dat-ie was! 
 
(Ziet sherry-fles en weet wat dat betekent) 
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Zullen we iets gezelligs gaan doen? Naar de film of zo? Of 
naar de Chinees! Pa komt vanavond toch niet thuis! 
 

Corrie : Ik heb nog zoveel werk... 
 

Patrick : Ach, dat stomme werk kan toch wel wachten. 
 

Corrie : Ik ga me eerst eens aankleden  
 
(Corrie af) 
 

Patrick : (Tot Ada:) 
Ze had het weer he? 
 

Ada : Ja. Dat is een goed idee van je jongen om je moeder eens mee 
uit te nemen. 
 
(Ada kijkt in de richting waar Corrie verdwenen is.  
Patrick drinkt de sherry op. Als Ada het ziet:) 
Heeeú! 
 
Niet echt boos pakt Ada het glas af. 
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MUZIKALE AKT IV (1972) 
 

Speler 3 : Weet u nog wel? 1972-1973, dat waren roerige jaren. 
 
Door de accordeon wordt de melodie van het Keerpuntlied 
ingezet) 
 
Via Tien over Rood en Keerpunt gingen we in de politiek 
weer over op een Rooms-Rode regering. 
Met de aankomende bedrijfssluitingen, fusies en een 
stijgende werkloosheid in zicht had het kapitaal weer meer 
vertrouwen in die rooien, tussen aanhalingstekens, om de 
arbeiders zoet te houden. 
Hoe dan ook het werd allemaal verantwoordelijkheid wat de 
klok sloeg. Deze keer heette het echter niet matiging, of de 
broekriem aanhalen, maar welvaart werd welzijn. Alsof er 
ooit welvaart voor de arbeiders was geweest! 
 

Speler 1 : En natuurlijk waren er weer redenen te over waaróm we 
allemaal verantwoordelijk moesten zijn. De Paus van Rome, 
eh, de Club van Rome bedoel ik, zei dat de grondstoffen 
opraakten. Alsof wij tot dan toe verantwoordelijk waren 
geweest voor hoe de produktie geregeld werd! 
 

 Keerpuntlied 
 

Speler 1, 2, 4, 5 : zingen vierstemmig a capella: 
Het is een Keerpunt in het leven  
Dat we dat mochten beleven  
Ze gaan het nieuw, en links aanpakken  
Leve de oude wijn in nieuwe zakken... 

Speler 1 : Er is een krisis in de energie 
Verdomd als ik het niet dacht  
Een oud verhaal, herken je het niet  
Maar nu veel moderner gebracht  
De leugens zijn weer zo vertaald  
Dat U en niet het kapitaal betaalt 
 

Allen : Het is een Keerpunt in het leven 
Dat we dat mochten beleven, etc. 
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Speler 1 : Het is te mooi om te geloven 
Dat het om het welzijn gaat  
En niet om het vermogen  
Steeds dezelfden zijn erbij gebaat  
Je ziet ze keer op keer weer draaien  
En steeds opnieuw om ons te naaien 
 

Allen : Het is een Keerpunt in het leven 
Dat we dat mochten beleven  
Ze gaan het nieuw en links aanpakken 
 

Speler 4 : Leve de oude wijn! 
 

Speler 3 : In nieuwe zakken. 
 

Speler 1 : Ja, dat waren roerige tijden die vroege jaren zeventig. 
 

Speler 5 : Maar er waren ook gezelliger dingen. De mensen werden 
steeds aktiever. Denk maar eens aan al die aktiegroepen tegen 
huurharmonisatie en liberalisatie bijvoorbeeld. En een nieuw 
wapen in de strijd begon zijn kracht te bewijzen: de 
bedrijfsbezetting! 
 
(Slag op de base-drum) 
 
Bovendien werden de bonden, gedwongen door de leden en 
de wilde stakingen van zeventig, wat aktiever. Met name de 
Industriebond-NVV verklaarde dat zij vanaf heden 
antikapitalistisch was! 
 
(Slag op het bekken. De pianobegeleiding onder deze tekst 
groeit meer en meer toe naar de melodie van de 
Internationale op driekwartsmaat) 
 
Een hele vooruitgang dus! De bond moest weer van de leden 
worden en er kwamen bedrijfsledengroepen. In al die 
overlegorganen zoals de ondernemingsraad was terecht het 
vertrouwen verloren gegaan. 
 
(De Internationale wordt steeds luider gespeeld. Met een 
trommelstok en een rooie lap gaat de rode vlag de lucht in. 
Speler 5 kan nauwelijks boven het lawaai uitkomen) 
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Ja, ja, dat waren roerige jaren die vroege jaren zeventig, weet 
u nog wel? 
 
(Speler 5 kijkt naar het orkest, dat stil valt) 
 
Maar zóver is het nog niet!  
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BLOK 1972-1977  
 

Scène 1 
 

Personen : Koos 
De Vries 
Ada 
Hennie 
Corrie (op de achtergrond) 
Patrick 
 

Op straat voor huize Van der Sluis/Bouman. Koos en De Vries komen op, de 
laatste een fiets aan de hand. Ze zijn tamelijk dronken. 
 
Koos : Zingend: 

Weet je nog wel 
Dat waren mooie dagen 
Dat de baasje op kwam jagen 
Maar nou ben ik toch ontslagen 
Dat was het dus 
Nou ben ik 65 plus 
 

De Vries : (Heeft al tijdens het lied geprobeerd Koos tot stilte te manen) 
 
Stil nou Koos, hier is het. 
 

Koos : Hier??? Ik woon al veertig jaar in deze straat en ik zal mijn 
eigen woning niet herkennen? 
 

De Vries : Waar is de sleutel? 
 
(Koos zoekt even in zijn zakken) 
 

Koos : Ik heb geen sleutel nodig. Corrie!! 
 

De Vries : Stil toch! Het is al twee uur. 
 

Koos : Corrie! Laat me er gauw in! Het is al twee uur! 
 
(Ada 's hoofd verschijnt boven de piano uit, alsof ze uit haar 
slaapkamerraam kijkt) 
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Ada : Koos, wat is er met jou aan de hand? 
 

Koos : Adaatje! Ik ben nu 65 helaas 
Maar voortaan ben ik eigen baas... 
 

Ada : Maar daarom hoef je toch nog niet zo'n lawaai te maken? 
Ik had nog net op tijd in de gaten dat jij het was. Ik had bijna 
de politie gebeld! 
 

De Vries : Neem ons niet kwalijk mevrouw, maar ik krijg hem niet stil. 
 

Koos : (Op deun van een kinderliedje:) 
Hier woont de voorzitter van de aktiegroep  
Die zijn deur niet opendoet Als er eentje binnen moet.... 
 

Hennie : (Met een net-hemd aan en op blote voeten) 
 
Zo, zo! Meneer komt thuis. 
 

Koos : Je hebt het niet tegen Patrick! 
 

Hennie : Het is twee uur. Ieder fatsoenlijk mens ligt al op bed! 
 
(De Vries komt naar voren in het licht) 
 

De Vries : Goeienavond Bouman. 
 

Hennie : (Poeslief ineens:) 
O, dag, De Vries. Kom gauw binnen vader. 
 

Koos : Nee. Ik kom binnen als ik dat wil. Ik heb nog geen afscheid 
genomen van De Vries. 
 
(De Vries zet even z'n fiets weg om Koos uitvoerig de hand te 
kunnen schudden) 
 

De Vries : Tot morgen Koos... 
 

Koos : Tot morg.... O, ja De Vries, wij hebben Hennie nog niet 
verteld, wat we morgen gaan doen! Wij gaan aktie 
ondernemen tegen de renovatie! Eerst achterstallig 
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onderhoud en daarna kunnen we nog eens praten over 
renovatie... 
 

Hennie : Vader kom nou binnen. 
 

Koos : Nee! Ik sta hier prima. Het is hier toch prachtig: al die 
bloembakken! 
Hoe was het ook weer? "De heer Bouman meent dat er voor 
ons nog veel te bereiken valt. Hij denkt daarbij onder andere 
aan het plaatsen van bloembakken in de straat!" 
 

Hennie : Als je nou niet binnenkomt, gaat de deur dicht! 
 

Koos : Hoor je dat? De Vries? Adaatje? 
Als ze geen huis hebben, komen ze je smeken om bij je te 
mogen wonen. Ze zijn nog niet binnen of ze gooien de deur 
voor je neus dicht! 
Jongen, die deur is zo verrot, daar douw ik zo doorheen. 
Dan moet toch eerst die renovatie van jou doorgaan. 
"De heer Bouman betoonde zich een groot voorstander van 
de renovatie!" 
 

Ada : Koos, stil toch. Je bent dronken. 
 

Koos : O Adaatje, sta je nog steeds te luisteren? 
Kan ik bij jou slapen vannacht? M'n schoonzoon laat me niet 
binnen! 
 

Corrie  : (Niet zichtbaar:) 
 
Vader, stil nou. Kom binnen! 
 

Koos : Aha, daar hebben we Corrie ook! 
Nou die van 53 nog, dan wordt het pas leuk!  
Hee, Dooyewaard!! 
 

Hennie : Vader nou hou je je mond! 
 
(Hennie doet een paar stappen de straat op, maar bedenkt 
zich: blote voeten) 
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Koos : Jij bent toch niet bang voor Dooyewaard? Dat is toch die 
aanhanger van je? Dat is toch die zandbak-aktivist? 
 

De Vries : Stil nou Koos. Zo bereiken we ook niks. 
 

Koos : Ook jij al, De Vries? 
 

Corrie : Ik kan er niet tegen! Altijd die ruzies! 
 

Hennie : Hoor je nou wat je gedaan hebt? Relschopper! 
 

Koos : Wat zeg jij tegen je schoonvader? 
 

Hennie : Relschopper! En iedereen mag het horen! 
Met je radikale praatjes! Met jou is niet te praten! 
 

Corrie : Hennie! Hennie! 
 

Hennie : (Tot Corrie:) 
Stil jij! 
 
(Tot Koos:) 
Jij bent het toppunt van onverdraagzaamheid! Iedereen mag 
het horen, want iedereen weet het toch al. Als jij het niet eens 
kunt worden met normale mensen, ga je je extra aanstellen! 
 

Corrie : Hennie!! 
 

Hennie : Ja! 
 
(Hennie af) 
 

De Vries :  Ik geloof niet dat het zo verstandig was Koos. De huizen 
zijn hier toch al zo gehorig.... 
 
(Hij pakt zijn fiets) 
 
We praten morgen wel verder.. 
 
(Hij ontdekt dat hij een andere kant uit moet. Pakt z'n fiets op 
en draait hem naar de tegenovergestelde richting) 
 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



76 

Nou, tot morgen he... 
 
(Hij stapt op z'n fiets. Trapt in het luchtledige en valt aan de 
andere kant weer van z'n fiets. Hij besluit te lopen) 
 
Slaap eerst maar eens lekker uit... 
 
(De Vries af. Koos blijft alleen achter met Ada op de achter-
grond) 
 

Koos : Mooi is dat. Je kunt niet eens vieren dat je 65 bent geworden 
of je wordt er op aangekeken... Slaapkoppen!!!! 
Grijpen jullie dan de macht in de fabrieken! Ik kan het niet 
meer. Mij is het niet gelukt.... 
 

Ada : T sjonge, jonge jonge jonge.. 
 

Koos  : O Adaatje, sta je nog steeds te luisteren? 
 

Ada : Wat sta jij je goedkoop aan te stellen, Koos! 
 

Koos : (Doet heel zielig) 
 
Ada, ik ben uitgerangeerd! Op m'n werk. In de buurt. Alleen 
De Vries staat nog achter me. En nou ben ik m'n huis ook nog 
kwijt... 
 

Ada : Ik mag jou niet als je zulke staaltjes van zelfmedelijden staat 
weg te geven. 
 

Koos : Ada? Mag ik bij jou slapen? Op de bank? 
 

Ada : (Aarzelt) 
 
... Als je ophoudt met scènes maken... 
 

Koos : (Zeer luid:) 
Ik maak geen scène!! 
 

Ada : Nou, welterusten. 
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(Ze doet of ze resoluut weg wil, maar blijft staan) 
 

Koos : Ada, ik ben weer nuchter! 
 

Ada : Nou. Goed dan.. 
 
(Ze gooit haar sleutelbos op straat. Terwijl ze afgaat:) 
Dronken kerels komen er bij mij niet in! 
 

Koos : (Terwijl hij stuntelt met de sleutels) 
 
Nee, nee! Natuurlijk niet. Maar dat rotjoch ook. 
Alsof wij arbeiders voor niks mèèr te strijden hebben dan 
voor bloembakken, zandbakken en pisbakken! 
 
(Patrick komt op met een emmer, een vegertje en een rolletje 
affiches. Hij is wezen plakken) 
 

Patrick : Opa, ga je niet de verkeerde deur binnen? 
 

Koos : Nee jongen, ik wéét wat ik doe. 
 

Hennie : (Verschijnt weer in de deuropening) 
 
Patrick! Waar kom jij zo laat vandaan? Kom gauw binnen! 
Wat doe jij met die emmer van je moeder op straat? 
 

Koos : Kan het niet wat rustiger daar?! 
Fatsoenlijke mensen slapen al. 
 

Patrick : Ik kom eraan vader! 
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Scène 2 
 

Personen : Hennie 
Dijkzeul 
De Vries 
Corrie 
Ada 
Koos 
Hageman 
Vlietstra 
 

Buurtvergadering. De stoelen staan klaar, gericht naar de voorzitterstafel. 
Dijkzeul en Hennie achter de tafel. De Vries spreekt onhoorbaar nog iets met 
hen door. Corrie zit al klaar. Ada en Koos komen op. Over en weer 
goedenavond. Hageman komt binnen. Iedereen zoekt een plekje. 
 
Hennie : (Tikt professioneel op de mikrofoon. Hij doet het!) 

 
Goedenavond allemaal. Iedereen van harte welkom. Er leefde 
in de buurt de behoefte om nog een avond over de renovatie 
te praten en uw aktiekomitee heeft de verzoeken daartoe 
graag ingewilligd. Nietwaar, Dijkzeul? 
 

Dijkzeul : Zeker, zeker... 
 

Ada : (Kijkt om zich heen) 
 
Maar de heren van de woningbouwvereniging zijn er nog 
niet! 
 

Hennie : Die komen ook niet, voor zover ik weet... 
 

Ada : Hoe kunnen ze onze klachten dan aanhoren? 
 
(Stilte) 
 
Nou, die gaan we ze dan wel vertellen... 
 

Hennie : Dames en heren, laten we beginnen. Het klokje tikt verder. 
 
(Hij is zelfde enige die lacht. 
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Vlietstra, een zeer oude man, komt op. Hennie knikt hem toe. 
 

Hennie : De Heer de Vries zit te springen om iets tegen ons te zeggen. 
De Vries? 
 
(De Vries staat op. Hij heeft een papiertje er bij) 
 

De Vries : Dames, buurtgenoten.  
Ik heb wat te zeggen, want ik sta hier niet namens mezelf. 
 
(Hij merkt dat hij beter voor de vergadering kan staan om ze 
allemaal te bereiken) 
 
Het gaat dus om de renovatie. Wij zijn daar niet tegen. Maar 
we weten er nog zo weinig van. Dat de renovatie beginnen 
moet voor de zomer, ja! Maar wat voor huur betalen wij 
komende herfst? 
En het achterstallig onderhoud. Dat is er toch he, achterstallig 
onderhoud? Moetje die schuurtjes eens zien! Het achterstallig 
onderhoud mogen ze niet in de renovatie-kosten 
doorberekenen. Neen toch zeker! En wat gaan ze nou 
eigenlijk renoveren? Bijvoorbeeld: komen er nou wel of niet 
nieuwe ramen? 
En de dakkapel? Ik bedoel maar. De voorlichting die we tot 
nu toe hebben gehad van de Woningbouwvereniging stelt 
niks voor! Dat soort dingen moet eerst met ons geregeld 
worden, voor we akkoord kunnen gaan met die renovatie. En 
dan onze wensen. Zijn die in het plan verwerkt? En zo nee, 
dan moet dat nog. 
Bijvoorbeeld: de douches. Ik heb daar een tijdje over na 
lopen denken.... 
 

Hennie : Misschien wordt het allemaal een beetje te technisch, De 
Vries... 
 

De Vries : Goed, dan maar niet. Wat heb ik dus allemaal gezegd. 
We moeten de nieuwe huur kennen en de plannen. 
En die veranderen als dat nodig is, maar dat zal wel nodig 
zijn. En wij betalen geen achterstallig onderhoud! 
 
(Hij loopt weer naar z’n plaats) 
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Heb ik het zo een beetje duidelijk gezegd? Koos? 
 

Ada : Heel duidelijk. 
 
(Er wordt geklapt) 
 

Hennie : Dank, De Vries, voor dit heldere verhaal... 
Alleen, wij kunnen het er niet mee eens zijn. 
 
(Alom verbazing) 
 
Onze ervaringen met de heren Woningbouwvereniging geven 
geen aanleiding tot argwaan. Daarover zal de heer Dijkzeul 
nu verslag doen. Dijkzeul? 
 
(Hij verzet de mikrofoon in de richting van Dijkzeul. Koos 
staat op) 
 

Koos : Hoe hoog wordt de nieuwe huur? 
 

Hennie : (Zeer formeel) 
 
Als u nou even rustig gaat zitten, dan kan de heer Dijkzeul 
verslag doen hoe open en eerlijk onze gesprekken met de 
heren Woningbouwvereniging zijn geweest. Dijkzeul... 
 

Koos : Ken jij de plannen van de Woningbouwvereniging, Hennie 
Bouman? 
 

Hennie : (Kregelig:) 
Wat heeft het toch voor zin voortdurend andere mensen te 
wantrouwen. Dijkzeul... 
 

Koos : Vlietstra, vertel jij eens wat de Woningbouwvereniging met 
jullie heeft gedaan. 

Hennie : Dijkzeul... 
 

Vlietstra : Ik? 
 

Koos : Leg eens uit hoe eerlijk ze zijn! 
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Vlietstra : Maar ik kan niet goed praten in het openbaar. 
 

Koos : Vertel het maar, zoals je het aan ons verteld hebt. 
 

Vlietstra : Maar het is zo'n akelig verhaal... 
 

Koos : Daarom juist. 
 

Hennie : De diskussie is na de inleiding van de heer Dijkzeul. 
Dijkzeul? 
 

Vlietstra : Maar meneer, er wordt mij hier net gevraagd... 
 

Hennie : Na de inleiding van Dijkzeul! 
 

Vlietstra : Ja, kan ik nou of kan ik nou niet... 
 

Hennie : Nu eerst Dijkzeul. 
 

Ada : Laat die man toch uitpraten, wat krijgen we nou dan toch! 
 

Vlietstra : Kan ik nou? 
 

Ada : Natuurlijk! 
 

Vlietstra : Twee weken geleden op een ... dinsdag wordt er gebeld door 
twee mannen. Ik zeg: "U komt nogal ongelegen, want ik ben 
net m'n vrouw aan het wassen." Mijn vrouw is invalide moet 
u weten. 
"Nou", zeggen ze, "We knijpen wel een oogje toe, want het is 
nogal dringend. U heeft zeker al van de renovatie gehoord?" 
"Ja", zeg ik, "we slapen er zelfs niet meer van". 
"Nou", zeggen ze, "dat komen wij effe regelen". 
En die ene, die in mijn stoel is gaan zitten, pakt een papier: 
"Hier moet u tekenen". Maar ik wilde helemaal niet tekenen. 
Zegt die ander: "U heeft groot gelijk, leest u eerst de kleine 
lettertjes maar eens". En dan moet u weten dat ik helemaal 
geen kleine lettertjes meer kan lezen. Dus ik zeg: "Ik teken nu 
niet, ik wil wachten tot zondag, dan komt m'n zoon". Zeggen 
ze: "Maar u moet nü tekenen, want daar komen we voor". 
Ik zeg: "Heren, moet u eens goed luisteren: die renovatie, dat 
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is een ramp voor ons. Waar moeten wij heen? Wij zijn te oud 
om al die spulletjes in te pakken en weer uit te pakken en 
wéér in te pakken.. En voor m'n vrouw", die is invalide, "voor 
m'n vrouw is het helemaal niet meer te doen". 
Zeggen ze: "Maar uw huis wordt zo mooi en uw zoon kan u 
toch helpen?" Ik zeg: "Heren, wij zijn hier oud geworden, 
voor die paar jaartjes is dat nog goed genoeg". 
Toen zeggen ze: "Als u nu niet tekent, heeft u er alleen zelf 
maar last van. De huursverhoging moet u toch betalen, het 
onderhoud moet toch gedaan worden".... 
Tja., toen hebben we maar getekend.... 
 
(Gaat weer zitten. 
Een geladen stilte. Ieder draait zich naar Hennie en Dijkzeul 
en verwacht van hen een verantwoording) 
 

Ada : 't Is toch een grote schande! 
 

Koos : Misschien kunnen we nou kijken wie er nog voor is om 
zomaar op de woningbouwvereniging te vertrouwen.  
Wie vertrouwt niet meer zonder meer op de 
woningbouwvereniging? Stemmen! 
 
(Alle vingers omhoog behalve die van Hageman, Hennie en 
Dijkzeul) 
 

Hennie : Nu eerst Dijkzeul.... 
 

Dijkzeul : Wacht nou eens even Bouman. Ik kan het niet volgen. Wij 
hebben toch altijd zulke open gesprekken gehad met de heren 
van de Woningbouwvereniging. Vlietstra, is dat echt 
gebeurd? 
 

Vlietstra : Zoiets verzin je niet als normaal mens. Nee meneer. 
 

Dijkzeul : Maar dat is toch geen manier om zo met mensen om te gaan! 
Daar moet eerst duidelijkheid over komen! Hier, in deze 
vergadering! 
 
(Applaus) 
 

Hennie : Ik geef toe, wat met Vlietstra is gebeurd is niet elegant. 
Als Vlietstra ze tenminste niet verkeerd heeft begrepen.... 
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(Nu schreeuwt iedereen verontwaardigd door elkaar) 
 

Koos Ze hebben hem te grazen genomen! 
 

Ada : Vlietstra is wel oud, maar niet gek, hoor! 
 
(Etc, etc.) 
 

Hennie : (Over het lawaai heen:) 
Maar beste mensen, luister nou! 
Jarenlang hebben we geklaagd over de gebreken aan onze 
huizen. Dat ze slecht onderhouden werden. Dat ze niet 
voldeden aan de eisen van deze tijd. 
Het is jullie eigen komitee geweest, dat erover begonnen is. 
Na de geslaagde huurweigeringsaktie; 
na de geslaagde bloembakkenaktie; 
na de geslaagde speelplaatsaktie! 
En nou gaat de Woningbouwvereniging op onze verlangens 
in. Dat is toch geweldig!?! 
En ik heb de plannen mogen zien. Ik heb ze natuurlijk niet 
uitgebreid kunnen bestuderen: wij zijn geen bouwkundigen. 
Maar al met al kan ik zeggen - wat ik ervan begreep - het zag 
er goed uit! 
Natuurlijk zijn niet al onze eigen kleine wensen daarin opge-
nomen. Dat kan ook niet. Dat zou technisch niet uit te voeren 
zijn. We moeten ook rekening houden met de mensen die 
later, na ons, in deze huizen zullen wonen. Het zag er goed 
uit. Het betekent voor ons vooruitgang! En het belangrijkste: 
als we nu geen ja zeggen, gaat de renovatie niet door! 
 
(Dit is totaal nieuw voor de aanwezige buurtbewoners) 
 
Dat hebben de heren Woningbouwvereniging mij uitgelegd. 
Het moet nu! 
Wij klagen al als een pak koffie duurder wordt. Terecht. 
Maar een huis opknappen, dat kost nog wel wat meer. 
Laat staan al onze huizen. En alles wordt duurder! 
Als we het uitstellen, is het voor de Woningbouwvereniging 
niet meer te betalen. 
 
(Hij zet zijn bril af en geeft daardoor duidelijk te kennen dat 
hij er niets meer aan toe te voegen heeft) 
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Dijkzeul : Dat is waar, Bouman. 
 

Hageman : Tot nu toe heb ik mijn mond gehouden, maar nu zeg ik wat ik 
te zeggen heb. Ik sta hier namens de Dahliastraat en wij 
willen dat die renovatie er zo snel mogelijk komt! 
 

Vlietstra : Ja, ik snap dat niet. Bij mij in de straat zijn ze er ook allemaal 
voor.... 

Hageman : Natuurlijk! Wij kennen die Van der Sluis zo langzamerhand 
wel. Dat soort wil alleen maar dat de mensen het nog slechter 
krijgen. Dan kunnen ze onrust stoken! 
 

Koos : Dat neem je terug! 
 

Hageman : Dat zou je wel willen! Wij leven hier in een vrij land, waar 
iedereen kan zeggen wat hij wil! 
 
(Koos windt zich op. Gaat er bij staan) 
 

Koos : Leugens moet je terugnemen! 
 

Hageman : Als jij mensen de mond wil snoeren, ga je maar naar Rusland. 
 

Koos : Wat bedoel jij daarmee?!! 
Hageman : Dat zijn toch ook kommunisten?! 

 
(Nu wordt het Koos werkelijk te veel.  
Hij stormt op Hageman af) 
 

Koos : Ik sla je op je bek, Hageman! 
 
(Iedereen staat op om in te grijpen. De Vries houdt Koos 
tegen en duwt hem op zijn stoel) 
 

De Vries : Stil nou Koos! We moeten de mensen iets uitleggen. Niet 
schelden op Hageman! 
 

Koos : Ik ben het zat! Altijd die verdachtmakingen! 
 
(Tot Hageman:) 
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Zo hebben ze jarenlang geprobeerd ons monddood te maken! 
 

Hageman : Boe! Weg met die schreeuwlelijk! 
 

Hennie : Het probleem met mensen als u, meneer van der Sluis, is dat 
ze nooit kunnen waarmaken wat ze beweren.... 
 
(Allen behalve Hageman en Dijkzeul met stomheid geslagen. 
Hennie gaat op luchtige toon verder) 
 

Hennie : Zo. Het wordt zo stilaan tijd voor ons gezellige en informele 
gedeelte. Ik denk dat ik wel mag stellen dat er een duidelijke 
meerderheid in onze buurt voorstander is van onmiddellijke 
renovatie.  
Dan is het nu pauze. Koffie is hiernaast verkrijgbaar. 
 

Koos : Die paar guldens, die wij bij elkaar gestaakt hebben, wil jij 
vergooien aan een huursverhoging!?!  
Van nu af aan is het definitief oorlog tussen ons jongen! 
 
(Koos af. De Vries erachteraan) 
 

De Vries : Ach Koos, ze begrijpen niet dat ze genaaid worden. Kom, we 
gaan een borrel drinken. 
 
(Hageman schudt Hennie de hand en verwijdert zich naar de 
koffiekamer) 
 

Dijkzeul : Mag ik u een kopje koffie aanbieden, mevrouw Bouman? 
 

Corrie : Dank u. Ik ga naar huis. 
 
(Trekt haar jas aan en gaat af) 
 

Vlietstra : (Bij voorzitterstafel:) 
Meneer Bouman, denkt u dat er nog iets aan te doen is? 
 

Hennie : Ik zal kijken wat ik voor u kan doen... 
 

Vlietstra : Dat ga ik dan maar eens aan mijn vrouw vertellen... 
 
(Ook Vlietstra af. Hennie pakt zijn papieren in zijn koffertje 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



86 

en ontdekt dan Ada. die als enige is overgebleven en Hennie 
strak aankijkt) 
 

Ada : Dat was niet netjes van je, Hennie! 
 

Hennie : Maar tante Ada, als die renovatie niet was doorgegaan.... 
 

Ada : Je vecht tegen de verkeerde als het er op aankomt, jongen. 
 
(Hennie wil weggaan) 
 
Laten we maar hopen dat het allemaal meevalt.... 
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MUZIKALE AKT V (1977) 
 

Speler 5 : 1977. Renovatie. Woningverbetering! 
De liberalisatie en huurharmonisatiepolitiek hebben alleen 
een ander jasje gekregen. 
De huren van de oude huizen worden opgetrokken naar die 
van de nieuwbouw. 
Zo zijn we tenminste allemaal een flink deel van onze lonen 
kwijt aan het wonen! 
En renovatie weigeren? Op het Binnenhof ligt een wetje klaar 
dat de huurder verplicht: de gedoogplicht. 
 

Speler 4 : (Met hoedje en bril van de staat) 
 
Hum Hum! Ik zou daar graag twee dingen over willen 
zeggen. U koopt zelf een huis, dan bent u van het 
gesodemieter af. U koopt zelf een huis, dan zijn wij van het 
gesodemieter af. 
 

Speler 1 : 1977. Weer een Rood-Christelijke regering in de maak, die 
het kapitaal in stand moet houden en ons de broekriem moet 
laten aanhalen. 
En de vakbond? De vakbond zegt: "Het zal voor onze leden 
moeilijk zijn om het te accepteren. Leg het ze maar goed uit!" 
Helemaal lamgeslagen zijn we nog niet! Weet u nog, begin 
dit jaar: de massale staking voor de volledige 
prijskompensatie? Toen lieten de mensen zien dat ze best op 
straat willen komen als de hoge heren hun ware gezicht laten 
zien.... 
 

Speler 2 : Is er nou iets veranderd sinds 1949? 
We zitten in een krisis. 250.000 mensen zijn werkeloos. 
De officiële cijfers dan! 
Nog steeds moeten wij de gevolgen dragen van een systeem, 
waar wij niks over te zeggen hebben. 
 
(Speler 2,3,1, 7'gaan bij elkaar bij de mikrofoon staan.  
Speler 4 wijst naar hen en zegt:) 

Speler 4 : Kijk ze daar eens staan, dat stelletje werkelozen! 
zingt: 
Profiteurs zijn jullie. Klaplopers 
Parasieten van de maatschappij 
Niks produceren 
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Op onze zakken teren 
Want die uitkering betalen wij.... 
 

Speler 1,2,3,7 : Jaar in jaar uit 
Hebben wij afgedragen  
Het is in feite loon  
Dat is uitgesteld 
Hun vennootschapsbelasting komt uit onze arbeid  
Dus die WW-uitkering is ons eigen geld 

  Zij krijgen van de staat 
Subsidies in handen 
Ten behoeve van de werkgelegenheid 
Zij verhuizen hun bedrijven naar het buitenland en wij 
Wij zijn onze belastingcenten kwijt. 

  Profiteurs zijn jullie  
Klaplopers 
Parasieten van de maatschappij 
Zelf niks produceren 
Op onze arbeid teren 
Want die winst van jullie produceren wij! 
 
(Speler 2, 7,1 wenden hun blik naar speler 3) 
 

Speler 3 : Zeg nou zelf! 
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BLOK NU.(1977-'78)  
 

Scène 1 
 

Personen : Timmerman 
Ada 
Corrie 
 

Bij Ada thuis. Het huis wordt gerenoveerd 
Timmerman tekent de juiste maat af op een balkje en zaagt het door. Ada 
komt op met een gezicht dat staat op onweer. 
 
Timmerman : Niet slaan, he? 

 
Ada : Het lekt. 

Boven lekt 't! Noemt u dat nou renoveren?! 
 

Timmerman : Ik niet, maar mijn baas wel. 
 

Ada : Het heeft er nooit gelekt.... 
En nou lekt 't.... 
 

Timmerman : U wilde toch stromend water op de badkamer? 
 
(Ada kijkt hem aan of ze hem iets wil doen) 
 
 

Timmerman : Ik zal het straks even tegen de loodgieter zeggen. Daar is nog 
wel wat aan te doen. 
 
(Ada loopt met haar centimeter richting keuken) 
 

Timmerman : Dertig centimeter! 
 
(Ada kijkt niet-begrijpend) 
 
 

Timmerman  : Dertig centimeter tekort voor een ijskast én een fornuis. 
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Ada : Ik dacht het wel! Mannenwerk! Als wij iets te zeggen hadden 
gehad was zoiets nooit gebeurd. 
 

Timmerman : Dat wordt een vierpits kopen. En een oven. 
 

Ada : En dat allemaal van de 3.000 gulden herinrichtingskosten 
zeker! 
 

Corrie : Ada! 
 
(Ontdekt timmerman) 
 
O, dag meneer..  
 
(Tot Ada:) 
Je woont er nog niet eens of je krijgt al post.  
 
(Geeft Ada brief. Kijkt rond) 
 
Wordt het wat? 
 

Ada : (Geeft Corrie brief terug) 
 
Mijn bril niet bij me. 
 

Corrie : "Bij deze bevestigen wij de ontvangst van uw aanvraag voor 
een huurgewennigs-bijdrage ter aanvulling van een huur van 
f 110,- tot f214,-. Wij zullen uw aanvraag zo spoedig 
mogelijk in behandeling nemen. Hoogachtend...." 
 
(Ada pakt brief weer aan) 
 

Timmerman : Ik heb er ook maanden op moeten wachten. In mijn geval dan 
he. En het wordt minder, het bedrag, na verloop van tijd. Dan 
ben je er aan gewend. Aan die hoge huur. Ik betaal nou de 
volle mep! 
 
(Ada gaat zitten. Alle moed verloren) 
 

Ada : Tuindeuren eruit. Je kunt niet eens meer naar buiten.  
Van de tuin is trouwens ook niks over... Heeft Jan nog aange-
legd... En boven lekt het... Dertig centimeter tekort... Het 
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heeft er nooit gelekt! 
 

Corrie : Kop op, Ada, zo erg is het toch allemaal niet. 
 

Ada : (Verontwaardigd:) 
Zal ik het je even laten zien dan! 
 

Corrie : Kom, we gaan een kopje koffie drinken. 
 
(Ada laat zich meevoeren) 
 

Ada : Misschien lust meneer ook wel een kopje'? 
 

Timmerman : Graag mevrouw. 
 
(Ada af) 
 

Corrie : Meneer? Doen ze nou in elk huis precies hetzelfde? 
 

Timmerman : Natuurlijk. 
 
(Timmerman af) 
 

Corrie : Arme Hennie.... 
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Scène 2 
 
Personen : Koos 

Ada 
Patrick 
Corrie 
Hennie 
 

Bij Ada thuis. Koos in zijn eigen leunstoel. Ada aan tafel met een 
Denksportboekje. 
 
Ada : "Iemand die zich in zijn handelen laat leiden door de 

omstandigheden van het ogenblik..." Koos? 
 
(Koos sliep een beetje) 
 

Koos : Wat? Zeg dat nog eens? 
 

Ada : Negen vertikaal: 
"Iemand die zich in zijn handelen laat leiden door de omstan-
digheden van het ogenblik." 
 

Koos : Hennie! 
 

Ada : (Moet lachen) 
 
Elf letters! 
 
(De bel gaat. Ada doet open) 
 

Ada : Ha, Patrick. 
 

Patrick : Dag tante Ada..... 
 
(Komt binnen als iemand die er dagelijks over de vloer komt) 
 
Hoi Opa... 
 

Koos : Hallo, Patrick... 
 
(Dan ontdekt Ada Corrie) 
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Ada : Corrie!!! Wat een verrassing! Wat zal Koos opkijken... 
 

Koos : Corrie! Kindje! 
 

Corrie : Dag Pa. 
 
(Ze kussen elkaar) 
 

Koos : Pak een stoel! 
 
(Hij zet zelf een stoel voor haar klaar) 
 
Doe je jas uit! 
 

Corrie : Ik blijf niet zo lang hoor.. Hennie is even weg... 
 

 
Koos : Overwerken om z'n huur te kunnen betalen zeker! 

 
Patrick : Hij is naar Dijkzeul. Vragen of die nog in het aktiekomitee 

wil blijven! 
 

Corrie : Hennie wil liever niet dat ik hier kom... 
Maar het zit me niet lekker allemaal.. 
 

Ada : Het belangrijkste is dat je er bent. 
Eén kopje koffie kun je toch wel meedrinken? 
 
(Tot Patrick:) 
Ik heb nog wel slagroom! 
 

Patrick : Mmm, lekker! 
Corrie : Veranderd hier... 

 
Koos : Het tocht in m'n nek en moet je Ada eens horen over haar 

keukentje! 
 

Ada : Laten we het daar nou niet over hebben. 
 

Koos : Je ziet er niet zo goed uit kindje. 
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Patrick : Dat is de overgang! 
 

Ada : (Vat het ernstig op) 
 
De overgang? Op je vijftigste?! 
 

Corrie : Ach, dat jong.. 
 

Ada : (Streng tot Patrick omdat hij haar erin heeft laten lopen☺ 
Heb jij al een baan!? 
 

Patrick : Wat dacht u!? 
 

Ada : 't Is toch wat. Laat je zo'n jong een goeie opleiding volgen. 
Denk je, dan heeft hij meer toekomstmogelijkheden dan wij 
vroeger.... 
 

Koos : Hij heeft veel en veel en veel te belangrijk werk om er nog 
een baantje bij te hebben. He, Patrick? 
 

Patrick : Dat wel opa, maar daar verdien ik niks mee... 
 

Corrie : Ik ben eigenlijk gekomen om te vragen... Ik weet niet zo goed 
wat ik met uw spullen moet. Het is zo vervelend allemaal. Ik 
wil best blijven komen, maar Hennie ziet het niet zo zitten.. 
 
(De bel gaat. Corrie verstrakt helemaal) 
 

Ada : Rustig maar kindje, dat komt best in orde... 
 
(Ada doet open) 
 

Hennie : Is Corrie hier? 
 

Ada : Dat is nou aardig van je, dat je weer eens bij ons langskomt.. 
 

Hennie : Is Corrie hier? 
 

Ada : (Duwt Hennie naar binnen) 
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De koffie is net klaar! 
 

Hennie : Ik kom alleen Corrie maar even halen... 
 

Ada : Alsof ik wist dat jullie zouden komen! Ik heb nog wel 
slagroom! 
 

Corrie : (Nerveuzig:) 
Ben je al terug? 
 
(Hennie kijkt haar aan met een blik van zie je dat dan niet) 
 

Ada : Je lust toch wel een kopje? 
 

Hennie : Nee. dank je. 
 
(Ada weet in ook niet meer wat ze ermee aan moet. Gaat 
zitten. Zoekt niet blikken steun bij Koos) 
 
(Stilte) 
 

Hennie : Goeienavond. 
 

Patrick : Dag pa. 
 

Koos : Goeienavond. Het regent buiten, zie ik... 
 
(Hennie draagt namelijk een regenjas. 
Hennie gaat zitten tot grote opluchting van Corrie) 
 

Corrie : Weer niks vanmiddag. Ze willen geen oudere getrouwde 
vrouwen. 
 

Patrick : Ach ma, ze hebben de mensen toch voor het uitkiezen met 
die werkeloosheid. 
 

Hennie : Van mij hoef je niet te werken. Dat weet je. 
 

Corrie : (Lief bedoeld:) 
Voor het geld hoeven we het niet te doen, he Hen? 
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(Stilte) 
 

Corrie : Mooie gordijnen heb je Ada. Alles bij elkaar loopt het nog 
behoorlijk in de papieren, zo'n renovatie... 
 
(Ze heeft er weer iets uitgeflapt. ledereen kijkt met vrees voor 
het ergste naar Hennie) 
 
(Stilte) 
 

Ada : Nou, kom op! Je kunt toch wel van mening verschillen 
zonder ruzie? In de familie bedoel ik.  
Koos, zeg ook eens wat… 
 

Patrick : Kom op pa, doe niet zo lullig. Voor moeder is het ook niet 
leuk. 
 

Hennie : Hou je d'r buiten. Dit is een zaak voor volwassen mensen. 
 

Patrick : Je gedraagt je nogal volwassen! 
 

Hennie : Hou je d'r buiten, zeg ik! 
Corrie, drink die koffie op. We gaan. 
 
(Hennie staat op. Schuift z'n stoel keurig aan de tafel.  
Corrie staat ook op, maar aarzelt dan) 
 

Corrie : Heel je leven heb jij je mond vol gehad over overleg. 
Praten, dat vond je zo verschrikkelijk belangrijk. 
Je kunt nu overleggen. Je kunt nu praten. Praat dan!  
Overleg dan! 
 

Hennie : Niet dit soort overleg. Er valt alleen met redelijke mensen te 
praten. Als standpunten zover uit elkaar liggen, kun je het 
beter vergeten. 
 

Koos : Als je dat eerder had ingezien.... 
 

Hennie : Krijgen, we dat weer! De ondernemingsraad, de 
Woningbouw-vereniging, dat bedoel je toch? 
Dat is geen kwestie van standpunten. Dat is een kwestie van 
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belangen. En in je eigen belang.... 
 

Patrick : (Ziet plots wat het woord moet zijn) 
 
Opportunist! 
 

Hennie : Wat zeg jij?! 
 

Patrick : Opportunist. Elf letters. "Iemand die zich in zijn handelen 
laat leiden door de omstan....." 
 

Hennie : (Weer tot Koos:) 
Wat heb jij eigenlijk ooit bereikt met je grote bek? 
 

Koos : Wat heb jij bereikt dan? 
 

Hennie : Ik heb tenminste geprobeerd met redelijk praten iets voor de 
mensen te doen. Dat is iets, wat jij nooit van jezelf zult 
kunnen zeggen. 
Als we het aan jou hadden overgelaten was die renovatie er 
nooit gekomen! 
 

Koos : Het had misschien wat langer geduurd, maar het was dan wel 
gebeurd zoals de mensen dat zelf wilden.  
De Woningbouwvereniging heeft jou gebruikt. En jij hebt je 
laten gebruiken. De mensen in de buurt zullen Hennie 
Bouman nog lang dankbaar zijn dat hij hun belangen "zo 
goed verdedigd heeft". Verraad noem ik het! 
 

Hennie : Als je maar weet, dat ik dit niet neem! 
 

Koos : Dat hoeft ook niet! 
 

Hennie : Corrie, we gaan! 
 
(Corrie blijft zitten) 
 
Als jij nu blijft zitten, beschouw ik dat als een keuze voor je 
vader, voorgoed. 
 
(Corrie beweegt niet) 
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Ik ga Corrie... 
 
(Er gebeurt niets. Hennie gaat niet, Corrie gaat niet mee) 
 
Ik ga alvast... 
Je hoeft vanavond niet te koken... 
 
(Corrie kijkt verbaasd op) 
 
Ik ga wel even langs de Chinees... Tot zo, Corrie... 
 
(Hennie af. Duidelijke opluchting bij de anderen) 
 

Koos : Goed zo kindje. Laat het hem maar eens voelen. 
Hij ziet je niet meer terug. Jij komt hier op de logeerkamer. 
Ada, maak eens een bed voor haar op! 
 

Ada : Wat krijgen we nou?! 
 

Koos : Ik bedoel: ik zal even een bed voor haar opmaken... 
 
(Dat is niet wat Ada bedoelt) 
 

Ada : Wou jij hier even voor Corrie gaan bepalen, wat ze moet 
gaan doen? 
 

Koos : (Gaat zitten in verwarring) 
 
Nou eh, ik dacht dat dat wel duidelijk was... 
 

Corrie : Ik heb toch geen keus pa. Ik ben nog nooit alleen geweest. 
Ik heb niks geleerd. Ze willen geen vrouwen van mijn 
leeftijd. Waar zou ik van moeten leven? 
 
(Ze staat op) 
 
Ik ga maar naar huis... 
Als ik bij Hennie Bouman wegga, dan niet op zo'n manier...  
 
(Ze kust Koos) 
 
Daar wil ik dan eerst over "praten"...  
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(Corrie af. 
Ada ruimt de kopjes op) 
 

Koos : Niks heeft ie geleerd! Dertig jaar bij mij in huis en het is me 
niet gelukt. Zelfs die renovatie heeft hem zijn ogen niet ge-
opend. Mensen als Hennie Bouman, die houden alles tegen! 
 
(Tot Ada:) 
Wij zullen het niet meer meemaken.... 
 

Patrick : Zeg Opa! Je lijkt wel een ouwe zak! 
 
(Dat vindt Ada leuk) 
 

Koos : Ik? Een ouwe zak?! 
 

Patrick : Ja. Zo heb ik je nog nooit horen praten. Ga je het nou ineens 
opgeven, na al die jaren? En alleen omdat je ruzie hebt met je 
schoonzoon? Kop op! 
 
(Staat op) 
 
Kom, ik ga het servies hiernaast eens beschermen...  
Opa, tante Ada. 
 
(Bij de deur:) 
We zullen winnen! 
 

Ada : (Met leedvermaak:) 
Het zal je maar gezegd worden door zo'n jong! 
 

Koos : Onzin Ada, Patrick heeft gewoon gelijk! 
 

Koos is opgestaan. Schuift de stoelen aan de tafel en pakt het blad met kopjes 
van Ada over. Ada weet niet wat haar overkomt. Koos af. Stram, maar aktief! 
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MUZIKALE AKT VI (toekomst) 
 

Speler 7 : We zullen winnen uiteindelijk 
We moeten winnen! 
 
Slotlied: 
 
Instrumentaal gedeelte. Beginnend met de bas. De andere 
instrumenten komen er stuk voor stuk bij. 
 

Speler 1 : Zingt: 
In deze periode  
Van pakweg dertig jaar  
Is er veel gestreden  
En ook gewonnen  
Maar.... 

Speler 5 : Let op, kijk uit, achter je 
Juich nog niet te vlug  
Zolang zij de macht nog hebben  
Pakken ze het zo weer terug 

Allen : Aan het werk, makkers 
Er is nog veel te doen  
Want onze overwinning is pas dan totaal  
Als er een eind is aan uitbuiting en onderdrukking  
Een eind aan de macht van het kapitaal 

  Aan het werk, makkers 
Er is nog veel te doen 
Want onze overwinning is pas dan totaal 
Als e. een eind is aan uitbuiting en onderdrukking 
Een eind aan de macht van de baas over de werkers 
  van de huisbaas over de huurder 
  van de leraar over de leerling 
  van de bondstop over de basis 
  van de man over de vrouw.... 

  Aan het werk, makkers 
Er is nog veel te doen 
Want onze overwinning is pas dan totaal 
Als er een eind is aan uitbuiting en onderdrukking 
Een eind aan de macht van het kapitaal. 
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