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10. Ruim baan voor het Festival of Fools  (op de melodie van Openingskoor Boccaccio, F. von Suppé)
    (door het KOOR met kleine soli; middendeel door solisten uit het vrouwenkoor) 

1 mei 1980. Het Festival of Fools neemt de ADM-werf en omliggende terreinen in. De stokoude 
Herman Edel en twee van zijn vroegere werknemers, Marius en Frits, zijn nog bezig met 
leegruimen van de laatste loods (of vieren voor het laatst  op deze plek de Dag van de Arbeid). 
De opper-Fool (Jango Edwards?), in clownskostuum, arriveert als eerste en opent het hek. Het 
koor, met een Italiaanse clown (M/V) als aanvoerder, volgt iets later.

Solo (Opper-Fool): Alle loodsen zijn verlaten. Daarom sloten ze het hek.
Maar de boel gaat nu weer open voor de nar en voor de gek.
Ja, zo kan het leven lopen; het wordt onze nieuwe plek.

Koor: (nog achter de coulissen) Ralalalalalalalalala, ralala-lalala-lera,
Solo (Opper-Fool): Deze kant op!
Koor: Ralalalalalalalala, ra-lalala-lalala-la!
Solo (Opper-Fool): Het is hier!
Solo (Italiaan[se]): Presto, avanti! 't Is deze kant op.
Koor: Hierheen!
Solo (Italiaan[se]): Presto, avanti! 't Is onze stek!
Mannenkoor: (zingend op) Hierheen, deze kant op, ga opzij (daar), en maak ruim baan!
Vrouwenkoor: (idem)                   Hierheen, deze kant op, opzij, opzij, en maak ruim baan!

De potsenmakers van het Festival of Fools stromen het terrein op en lopen de oude eigenaar, 
Herman Edel, en zijn helpers bijna onder de voet.

Koor: Mooie dag, prachtig weer!
Wat verlangt een mens nog meer?
Met z'n allen nu naar buiten,
steek de vlaggen vrolijk uit.
Maak plaats, maak plaats,
ADM en compagnons,
maak plaats, maak plaats,
want de werf is nu van ons!

Ralalalalalalalalala, ralala-lalala-lera,
ralalalalalalalala, ra-lalala-lalala-la!

Kijk 'ns hier, kijk 'ns daar,
zie de potsenmakers gaan!
Ga opzij, aan het IJ
breken nieuwe tijden aan!
Dus maak ruim baan
en laat ons gaan,
kom aan, kom aan, ruim baan!

Mooie dag, prachtig weer!
Wat verlangt een mens nog meer?
Met z'n allen nu naar buiten,
steek de vlaggen vrolijk uit.
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Maak plaats, maak plaats,
ADM en compagnons,
maak plaats, maak plaats,
want de werf is nu van ons!

Wees nu onbekommerd vrolijk,
neem een joint of drink wat koels,
want de werf is nu de speelplaats
van het Festival of Fools.
Ralala-lalala-lalala-la,
Ralala-lalala-lalala-la!
Allee, komaan en maak ruim baan,
want nieuwe tijden breken aan!

3 mannen: Waarom zo overhaast?
(Herman Edel, Marius & Frits) Kalm aan, d'r vallen nog doden. ---┐

(tegelijk)
Koor: Sta ja daarvan zo verbaasd? Kalm aan, waarom zo'n grote haast?

Die haast is absoluut geboden. Kalm aan, kalm aan!
Wij zijn allemaal artiesten,
en staan bol van dadendrang.
Kijk dan! Zie ons!
Maar  wees niet bang.

Een groep (jongleurs, eenwielers, ballopers, acrobaten) komt naar voren en toont haar kunsten.
Tegelijkertijd komt een groepje vrouwelijke artiesten naar voren en neemt het woord:

Groepje vrouwen: Kom, Amsterdammer,
geen gejammer
om 't verval van de wijk.
Door die paar buitenlanders
wordt het niet anders,
da's allemaal gezeik.

Van nu af aan is het feest hier aan het water,
de werf is dicht,
maar krijgt spoedig weer een gezicht.
Een plek voortaan vol van fratsen en theater
creëren wij
aan de oever van het IJ! (3x)

Allen: Hier langs de Lange Meeuwenlaan
zijn wij zo vrij als vogels.
De scheepsbouw is teloorgegaan,
maar ach! Een vogel is vrij, net als wij.
Hier langs de Lange Meeuwenlaan
zijn wij zo vrij als vogels.
De scheepsbouw is teloorgegaan,
maar ach! Een vogel is vrij!
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De jongleurs en acrobaten beginnen opnieuw hun acts te vertonen en 'omsingelen' op die manier de
oude eigenaar, Herman Edel, en zijn helpers.

Mannenkoor: Aan de kant, aan de kant, voor de clown en muzikant!
Vrouwenkoor: Hierheen! Ruimte! Ga aan de kant!

Aan de kant, aan de kant voor de clown en muzikant!
Mannenkoor: Hierheen! Ruimte! We moeten

hierheen, deze kant op, ga opzij (daar), en maak ruim baan!
Vrouwenkoor:          Hierheen, deze kant op, opzij, opzij, en maak ruim baan!

Hele koor: Mooie dag, prachtig weer!
Wat verlangt een mens nog meer?
Met z'n allen nu naar buiten,
steek de vlaggen vrolijk uit.
Maak plaats, maak plaats,
ADM en compagnons,
maak plaats, maak plaats,
want de werf is nu van ons!

Wees nu onbekommerd vrolijk,
neem een joint of drink wat koels,
want de werf is nu de speelplaats
van het Festival of Fools.
Ralala-lalala-lalala-la,
Ralala-lalala-lalala-la!
Allee, komaan en maak ruim baan,
want nieuwe tijden breken aan!

Als de kluwen van artiesten aan het eind van het lied openbreekt, blijkt dat de oude Herman Edel  
tijdens het laatste deel een hartaanval heeft gekregen en in elkaar is gezakt. Hij ligt op de grond; 
de artiesten staan er ongemakkelijk omheen. Marius en Frits gaan hulp halen.
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