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7. Razzia in de fabriek              (op de melodie van Landliedenkoor, Cavalleria Rusticana, Mascagni)
    (door het KOOR met solo door groepje jonge vrouwen, waaronder Rebecca Melkman)

11 november 1942: een doodnormale werkdag in de regenkledingfabriek Hollandia Kattenburg. 
Noortje is op bezoek en een trotse Max laat haar de bedrijfsruimten zien. Ze herkent Rebecca 
Melkman, de jonge vrouw die ook mee was op het uitje naar Volendam; zij werkt ook in een van de 
ateliers.

Sopranen: Ahaha!
Alten: Ahaha!

Tussenspel: Max leidt Noortje door de ateliers en wijst haar trots op de bijzonderheden van het 
materiaal (gummi) en het procédé. In het atelier waar de naden geplakt en gestikt worden, waar 
ook Rebecca werkt, blijven ze wat langer kijken.

Vrouwenkoor: Stikken en plakken van kragen en zakken
op lekvrije pakken voor thuis en op reis.
Ook voor de Moffen verwerken wij stoffen,
da's ergens een bof, zo heeft alles een prijs.
Werken in oorlogstijd:
ondanks de strijd is dit atelier het paradijs,
dankzij (alten: door) ons sperrbewijs.

Onverwacht valt de Grüne Polizei binnen. De uitgangen blijken allemaal afgesloten. De 
aanwezigen worden gemaand kalm te blijven.

Mannenkoor: Kom, staak het werk, beëindig al uw taken.
Wij manen u de arbeid neer te leggen.
Wie wijs is, gaat geen moeilijkheden maken,
volgt elk bevel, doet alles wat wij zeggen.

Eenieder die zich braaf houdt aan onze geboden,
heeft van ons niets te vrezen.
(terzijde, vilein) Enkel de Joden.

Tussenspel waarop namen worden afgeroepen van Joodse werknemers. Zij worden allemaal naar 
rechts gedirigeerd; de niet-Joden naar links. Max en Noortje worden gescheiden.

Grüne Polizist:* Rebecca Melkman. Jet de Groot. Rosa Meents. Max Kattenburg.  Arie 
Swaab. Marie Schelvis. Esther Bak. Deborah Dresden. Elisabeth Gobits. 
Hadassah Moskovitz. Janie Halberstad. Hanna Trompetter. Lily de Swarte. 
Jessica Moens. Magdalena Velleman. Siegfried Parser. Mariam Nathans. 
Rivka Sigerius. Naomi Waas. Saar Goudsmit. Rebecca Kreil. Kitty Baruch. 
Rachel Polak. Marie Brilleman. Roos de Hondt. Els Batavier. Eva Ancona.

* Alleen de eerste vijf à zes namen worden hardop afgeroepen, de rest gebeurt mimisch terwijl de 
zang alweer verdergaat.
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3 of 4 jonge vrouwen: Laat ons toch alstublieft lopen.
(w.o. Rebecca Melkman) We smeken om genade.

Wij hebben geen mens wat gedaan. 

Alle vrouwen: Werken in oorlogstijd....
Voor ons was altijd dit atelier het paradijs,
dankzij (alten: door) ons sperrbewijs.

Mannenkoor: Kom, staak het werk, beëindig al uw taken.
Vrouwenkoor:         Stikken en plakken van kragen en zakken...
Mannenkoor: Wij manen u de arbeid neer te leggen.
Vrouwenkoor:         Lekvrije pakken voor thuis en op reis...
Mannenkoor: Wie wijs is, gaat geen moeilijkheden maken,
Vrouwenkoor:         Ook voor de Moffen verwerken wij stoffen...
Mannenkoor: volgt elk bevel, doet alles wat wij zeggen.
Vrouwenkoor:         Ahaha! ----------------------->  (tegelijk) ---┐

                  ↓
Mannenkoor: Eenieder die zich braaf houdt Zo werkt de oorlogstijd....

aan onze geboden, nu is niet langer dit atelier
heeft van ons niets te vrezen. het paradijs...
(terzijde, vilein) Enkel de Joden. Ondanks ons sperrbewijs.

Tijdens het slot van het lied begint de Grüne Polizei met het afvoeren van de Joden. Opeens 
verschijnt weer de violist(e) uit het begin van de opera. Hij/zij speelt de slotmaten solistisch mee.

Sopranen: Ahaha!              Ah!---
Mannenkoor, Alten:              Ahaha!---     Ah!---
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