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Welkom bij de Volksopera Tuindorp Oostzaan 

 

‘Een klassieke opera gezongen door inwoners van de oude volkswijk Tuindorp. In het Nederlands.  

De opera bestaat uit 24 beroemde aria’s, duetten en koorzangen. Vertaald naar een eigen libretto,  

een echt Tuindorp’s verhaal over liefde en dood, waarin ook de historie van de wijk voorbij komt..’ 

 

Een makkie, dachten wij. Met 

eenzelfde plan hadden we in 

2012 toch de Volksopera in de 

wijk Floradorp gelanceerd? En dat 

werd een groot succes! Zo’n 

succes, dat kort na de 

uitvoeringen in juni producer 

Paul Vonk en ik door Ymere en 

Stadsdeel Noord gevraagd 

werden of we hetzelfde wilden 

doen voor Tuindorp Oostzaan. 

Natuurlijk willen we dat, dachten 

wij. Een soortgelijke wijk, óók 

Amsterdam-Noord, soortgelijke 

bewoners.. U vraagt, wij draaien. 

 

Maar dat was té eenvoudig 

gedacht. We kwamen er snel 

achter dat alleen de afkomst van 

de bewoners gelijk was. Tuindorp 

Oostzaan (1921) werd net als 

Floradorp ontworpen met oog op 

de verpauperde volksbuurten in 

de binnenstad (o.a. Jordaan, 

Uilenburg, Rapenburg). Maar daar 

stopte iedere vergelijking. Was 

Floradorp nog steeds een kleine, 

hechte gemeenschap, Tuindorp 

was daar inmiddels veel te groot 

voor. Met het oude hart, 

Tuttifruttidorp, de Werfbuurt en 

nieuwbouwwijk De Bongerd 

waren er meer dan 5000 

huishoudens!  

Maar het grootste verschil lag in 

de jarenlange verwevenheid van 

Tuindorp met de industrie aan 

het IJ. Wat ooit begon met de 

droogdokken van ADM en NDM 

leidde met de komst van de NSM 

tot de NDSM-fusie in 1946, de 

Nederlandse Dok en 

Scheepsbouw Maatschappij. In de 

hoogtijdagen werkte bijna de 

helft van Tuindorp op de werf. En 

de geluiden van de NDSM 

bepaalden ook het levensritme in 

Tuindorp. Door de definitieve 

sluiting van de werf in 1984 

verdween veel van de Tuindorpse 

ziel. Oud-NDSM’ers vertrokken, 

renovaties verdreven nog meer 

mensen, nieuwe bewoners namen 

hun plaatsen in. Maar toch 

merkten wij dat de sfeer van het 

harde werken nog rondhing in 

het dorp, dat de mentaliteit er 

nog steeds een was van ‘Samen 

de schouders eronder, dat gaan 

we fiksen.’ Niet lullen maar 

poetsen’. 

 

Eerst maar audities. Wat bleek: 

veel Tuindorpers hadden de 

Volksopera in Floradorp gezien. 

Lange wachttijden in het 

Zonnehuis in december, met 

meer dan 60 Tuindorpse 

deelnemers! Nazaten van 

originele bewoners, maar zeker 

ook de nieuwe lichting. Daarna 

ging het snel. De dames van het 

Veni Vidi Vici-koor uit de 

Bethelkerk waren bereid om iets 

nieuws te doen. Zij vormden de 

solide basis van Het Groot 

Tuindorps Operakoor. Dat werd 

aangevuld met auditiedeelnemers 

die geen solo hadden verworven. 

Ook hier: niet lullen maar 

poetsen. Tuindorp herbergde ook 

meer georganiseerde verbanden 

dan Floradorp. En die wilden we 

bij ons plan betrekken. Dus werd 

contact gelegd met het 

Wijkopbouworgaan WOOTO, het 

Historisch Archief (HATO), het 

Cultuurhuis Noord, de Peter 

Faber Stichting, de winkeliers e.a. 

Er bleek zelfs nog een eigen 

Harmoniecorps te bestaan. 

Natuurlijk moest dat ook 

meedoen. Samen met elkaar!  

 

Resultaat is een Volksopera die 

compleet anders is dan de vorige. 

Omdat Tuindorp anders is. Een 

nieuw verhaal, nieuwe 

operaliederen, nieuwe zangers. 

Meer dan 150 Tuindorpers doen 

inmiddels mee als solist, koorlid, 

in de Harmonie, als figurant of 

als vrijwilliger. En daarmee is 

deze Volksopera nog meer van 

de wijk zélf dan de vorige. Wat 

gelijk bleef is dat de onervaren 

inwoners begeleid worden door 

professionals (zangcoach, 

tekstschrijver, dirigent, orkest). 

Er is keihard gewerkt door 

iedereen! In de geest van 

Tuindorp zullen we maar 

zeggen.. 

 

Samen speelden we het klaar, op 

naar volgend jaar! (Volksopera 

Nieuwendam - Purmerplein?) 

 

 

Namens de organiserende Stichting Volksopera Nederland 

 

René van ‘t Erve (voorzitter) 
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De Volksopera Tuindorp Oostzaan kwam tot stand door 

 

Medewerkers 

Dirigent: Joan Berkhemer 

Orkest: Conservatorium Amsterdam 

Teksten en regie: John Lust 

Harmonie: Harmoniecorps Tuindorp 

Dirigent Harmoniecorps Tuindorp: Bert Willemsen 

Dirigent Groot Tuindorps Operakoor: Jacqueline Fleskens 

Algehele leiding, regie en idee: René van 't Erve 

Organisatie, productie, pers & pr: Paul Vonk 

Zangcoach solisten: Marianne Selleger 

Coördinatie Operakoor: Anneke Stavast 

Pianist Operakoor: Jan Jaap Kassies 

Samenstelling Conservatorium-orkest Leonard Besseling 

Lichtontwerp en productie: Rob Goudsmit 

Geluid: Gijs Kater 

Regie beelden videoscherm: Tessa Joosse 

Klankpandemonium NDSM: Realisatie: Ton van Erp, Idee: Evert van Voorst 

Productie, crewverzorging: Sophie Dek 

Productie, steunpunt in de wijk: Rob Landzaat 

Grime: Annie den Broeder en team 

Kleding/styling: Mariëlle Berkelmans 

Decorbouw: Evert van Voorst, Chiel Ottenhof 

Militaire Zaken en auto’s: Stichting Veteranen Amsterdam 

Toneelmeester: Daan Vonk 

Volgspotters Isar Oldenburger, Xander Ruyzing 

Stagiaires  ROCvA MBO College Zuid - Cultureel Organisator 

 

Sponsors 

Ymere  

Stadsdeel Amsterdam Noord 

Amsterdams Fonds voor de 

Kunst 

VSB Fonds  

Rabobank Coöperatiefonds 

Stichting Steunfonds BJA/COW 

Stichting NDSM 

Stadgenoot 

Schram Studio’s/ Golden Eye  

Roskam Verhuur 

Simon Rhebergen Composites BV 

Botel 

Stadsherstel NV 

MTS 

Patkel 

Humanitair Fonds 71 

Alternatief Kostuum  

 

Met dank aan 

Ruud van der Sluis - 

NDSM-museum 

George Janssen - Ymere 

Frank Alsema - Stichting 

NDSM 

Peter Faber Stichting 

Cultuurhuis Noord  

Theaterstraat  

Wijkopbouworgaan-  

Tuindorp Oostzaan 

Notariskantoor Eveline Schot 

E.P. Administratie 

Orkestmateriaal.nl-  

Peter Schlamilch 

Cordaan de Werf 

Speeltuin TOZ 

Bethelkerk 

Bootbank.org 

Historisch Beeldmateriaal 

Historisch Archief Tuindorp 

Oostzaan 

Historisch Centrum 

Amsterdam Noord  

Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis 

NDSM-museum 

Open Studio Producties 

Stadsarchief Amsterdam 

Y Kantine 

 

Speciale dank  

aan álle vrijwilligers uit 

Tuindorp en iedereen die 

genoemd had moeten worden  

 

Voorprogramma: 

Jos de Rooij 

Harold Struisvlugt 

De Blue Wolf Dancers
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.Verhaal in het kort 

Akte 1: Tewaterlating, Watersnood 

Het is eind jaren ‘50. De NDSM bloeit, 

Tuindorp Oostzaan profiteert mee. De 

scheepswerf geeft de bewoners werk, 

inkomen, een verenigingsleven en 

een trotse ziel. Vandaag staat de 

tewaterlating van de MS Fortuna op 

stapel. NDSM-onderbaas Joop 

Vermeulen van het Sterrenplein heeft 

de personeelsloterij gewonnen, en 

mag de hoge gasten begeleiden die 

het schip dopen: koningin Juliana en 

prinses Beatrix! Zijn buurman Dries 

van Brandwijk, ook onderbaas bij de 

NDSM, ziet het grandioze feest met 

gemengde gevoelens aan. Hij was 

toch al jaloers op Joop, omdat Joop 

met Ada is getrouwd, Dries’ stille 

liefde.  

Alles lijkt pais en vree op het 

Sterrenplein, maar onderhuids broeit 

het.. In de ochtend van 14 januari 

1960 slaat het noodlot toe. De dijk 

breekt en het laaggelegen Tuindorp 

stroomt onder. Tijdens de evacuatie 

speelt Joop een heldenrol. Met zijn 

NDSM-boot redt hij vele levens. Dries 

vergeet zijn eigen oma op zolder, zo 

zeer is hij bezig zijn buurvrouw Ada 

en haar dochters in veiligheid te 

brengen. Oma van Brandwijk sterft, 

door een hartaanval. Een half jaar 

later wordt Joop door de NDSM-

directie en heel Tuindorp gehuldigd 

voor zijn rol tijdens de Watersnood. 

En hij krijgt promotie! Dries van 

Brandwijk ziet groen en geel.  

 

Akte 2: Komst van de Turkse 

immigranten 

1967, zeven jaar later. Door zijn 

vriendschap met de directeur is Joop 

snel doorgepromoveerd. Van baas tot 

commandeur. Hij mag nu een hoed 

dragen en een stropdas onder zijn 

overall. Buurman Dries is gewoon 

onderbaas gebleven. Maar zijn 

jaloezie werd haat. De NDSM floreert 

evengoed.  

Buitenlandse werknemers zijn nodig 

om het vele werk te klaren. Vandaag 

komt weer een groep Turkse 

arbeiders aan. Tuindorp onthaalt ze 

uitgelaten. Als Dries in de menigte 

ziet hoe de jonge immigrant Mehmet   

zijn oog laat vallen op Wilma,  de 

oudste dochter van Joop, krijgt hij en 

plan. Omdat hij als NDSM-onderbaas 

verantwoordelijk is voor de Turken 

onderhoudt hij ze op een dag over de 

zeden van de Hollandse meisjes, en 

één meisje in het bijzonder. Als 

Wilma langs het woonoord Atatürk 

fietst dringen de immigranten zich 

aan haar op. Mehmet herkent Wilma 

en ontzet haar. Hij is stapelverliefd. 

Tuindorp spreekt er schande van. 

Inwoners waarschuwen Wilma niet 

verder te gaan met Mehmet. En ze 

verwijten vader Joop dat hij zijn 

sociale klasse wil ontstijgen, het te 

hoog in zijn bol heeft. En hoogmoed 

komt voor de val! 

 

Akte 3: Ongeluk op de werf 

Een jaar later. Het plan van Dries 

slaagt. Hoewel de liefde tussen Wilma 

en Mehmet geen eendagsvlieg blijkt, 

raakt vader Joop toch steeds verder 

geïsoleerd in het dorp. Mensen 

groeten hem niet eens meer. Zijn 

vrouw Ada raadt hem aan de situatie 

te bespreken met de NDSM-directeur, 

maar die heeft heel andere zorgen. 

De economische situatie is ver-

slechterd. De overheid heeft plannen 

de nu verlieslijdende  NDSM 

gedwongen te laten fuseren met de 

Rotterdamse scheepswerf van 

Verolme. Stakingen staan op het punt 

van uitbreken. De directeur smeekt 

Joop om de arbeiders aan te sporen 

aan het werk te gaan. Trouw aan hun 

vriendschap doet Joop wat hem 

gevraagd wordt. Maar zijn stakende 

collega’s honen hem weg, onder 

aanvoering van Dries, die bloed ruikt. 

Joop wil doorwerken en verdwijnt in 

een lashokje. Mehmet wil hem 

waarschuwen dat er nog stroom op 

staat, maar Dries houdt hem tegen. 

Een harde explosie is te horen tot 

diep in Tuindorp. Tijdens de 

begrafenis van Joop neemt Mehmet 

een besluit. Hij denkt dat hij 

verantwoordelijk is voor Joops dood 

en vlucht terug naar Turkije. Zijn 

liefde voor Wilma is onmetelijk, maar 

zijn schaamte te groot. Hij kijkt nog 

eenmaal om naar het dorp dat hij zo 

liefhad.  

Akte 4: Tuindorp rouwt 

De dood van Joop heeft iedereen tot 

inkeer gebracht. Hoe kon het vredige 

dorp en de kameraadschappelijke 

sfeer zo veranderen? En hoe gaat het 

met de scheepswerf aflopen? Wilma is 

ontroostbaar. Een half jaar lang zoekt 

ze Mehmet in alle Turkse pensions 

van de stad, maar dat is tevergeefs. 

Diep bedroefd beseft Wilma dat ze de 

rest van haar leven zonder Mehmet 

verder moet. Dries van Brandwijk ziet 

na de dood van Joop zijn kans 

schoon: op promotie bij de NDSM en 

bij zijn buurvrouw Ada. Maar Ada 

wimpelt zijn toenadering af. En op de 

NDSM wordt weer gestaakt. De NDSM-

directeur meldt Dries onomwonden 

dat ontslag realistischer is dan 

promotie, nu de overheidsplannen 

voor de gedwongen fusie met 

Verolme steeds dichterbij komen. 

Dries wankelt. Terug op het 

Sterrenplein verschijnt ineens zijn 

tijdens de Watersnood overleden oma 

Alida aan hem. Ze roept hem 

huiveringwekkend ter verantwoording 

voor de jaloezie en de haat die 

Tuindorp in zijn greep heeft. Dries 

ziet in dat alles tevergeefs is geweest 

en springt in het IJ. 

 

Akte 5: De liefde overwint 

1973. Tuindorp viert het 50-jarig 

jubileum, maar een feest wil het maar 

niet worden. Een nieuwe recessie. De 

overlevingskansen voor de NDSM 

worden kleiner en kleiner. Dan dringt 

zich iemand tussen het publiek op 

het Zonneplein door. Mehmet is 

teruggekomen uit Turkije! Hij heeft 

via omwegen het nieuws 

doorgekregen dat Dries van 

Brandwijk, en niet hij, schuld had aan 

de dood van Wilma’s vader. Uitzinnig 

vallen Wilma en hij elkaar in de 

armen. En het lijkt alsof heel 

Tuindorp hieruit kracht put. De 

scheepswerf zal er niet mee gered 

worden, maar de mensen rechten hun 

rug weer. Kome wat komen moet, 

schouder aan schouder, samen met 

elkaar gaan ze de ongewisse 

toekomst tegemoet.
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Rolverdeling 

Joop Vermeulen, NDSM-onderbaas: René Bouman 

Ada, zijn vrouw: Sylvia Wolkers  

Hun dochters Wilma, Anne en Thea: Zoë-Jane Veldman, Allisha Nuij, Iris Bouw 

Dries van Brandwijk, NDSM-onderbaas: Henk Welman 

Zijn ongetrouwde zus Mies: Annelies van Dooren 

Hun oma Alida: Wilma Weerstand 

Koningin Juliana: Margreet Bakker 

Prinses Beatrix: Esther Maagdenberg 

Soldaten tijdens watersnood: Vincent & Michel Heeren 

NDSM-directeur De Wit: Ad van Rijn  

NDSM-onderdirecteuren: Co Werner, Ger Bouma  

Directiesecretaresse: Claudia Hamersma  

Loonadministratrice: Ada Rozema  

Mehmet, Turks immigrant: Eric Reddet 

Wilma (20 jaar): Judith van den Wijngaart  

Overige Turkse immigranten: Bilal Cakir, Emir Mahmudoglu, Marcel Gooijer, 

Vincent Heeren, Michel Heeren, Harold Struisvlugt, 

Huseyin Erarslan, Ali Rusen 

Drie Tuindorpse buurvrouwen: Yvonne Limmen, Sandra van Dam,  

Deborah van Aken  

Zanger entr’acte Peter Lewejaal 

Accordeonist Jos de Rooij 

Vertelster: Joke Wiesemann 

Welkom en slotwoord: Marcel Gooijer 

Rappers: Vincent Heeren, Michel Heeren, Lamyn Belgaroui, 

Hamda Belgaroui e.a. 

Figuranten: Thea Storm, Rinus van der Reijden, Erna van Tholl, 

Esther Maagdenberg, Erna Ammeraal, Ingeborg 

Wannags, Monique Klupper, Herman Speerstra e.a. 

Baby van Wilma: Nina Teunissen 

Directiechauffeur: Chiel Ottenhof + Humber 

Klankpandemonium NDSM: Ton van Erp: Voorklinker, Dirkjan de Koning: 

Meesterbutser, Evert van Voorst: Senior 

Voorwerker, Rivaldo Blijd: Ponsgast/ Vlakker, 

Amarens Peek: Kabelgast/ Nagelmeid,  

Laila: IJzerwerker/ Krasseur,  

Choukrie: Modelmaker/ Tegenhouder 

  

Operakoor Tuindorp Oostzaan: 

Deborah van Aken, Erna Ammeraal, Margreet Bakker, Arnoud Boerwinkel, Corry Boere , Marie 

José Bollen, Iris Borgman, Ger Bouma, Iris Bouw, Rutger van den Breemen, Els van Bulderen, 

Jan Coster, Will Coster, Sandra van Dam, Michel Doggenaar, Annelies van Dooren, Thea 

Dreeyeis, Michiel Ellens, Annie Eserjas, Henk en Betty Freen, Roos van Hall, Claudia 

Hamersma, Els Hilarius, Anneke de Jong, Els de Jongh, Peter Kalf, Hanny Klep, Monique 

Klupper, Tinie Knibbe, Anja de Kock, Bert Kuiper, Saskia de Lint, Yvonne Limmen, Tine de 

Neef, Lourdes Nicasia, Allisha Nuij, Wim Oepts, Irene Onderweegs, Dorothe en Michael 

Ottenhof, Marco Oudheusen, Erik Peek, Truda Pigge, Marianne Regeer, Ingrid Roozendaal, 

Ada Rozema, Ad van Rijn, Jose Sas, Ans Schuurman, Ans Schuuring, Wies Schallenberg, 

Christine Scholten, Pia Sikkens, Anneke Stavast, Ria Steur, Harold Stuisvlugt, David Teigeler, 

Erna van Tholl, Noor Voorsluijs, Ingeborg Wannags, Wilma en Joop Weerstand, Co Werner, 

Sylvia Wolkers, Judith van den Wijngaart, Renate Zegerius, Marianne Zwarts. 
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Welkom  door Marcel Gooier,  

Opening  door Stadsdeelwethouder Coby van Berkum en  

de manager gebiedsbeheer Ymere Franka Kanters… 

Vertelster:  inleiding over Tuindorp, de NDSM en over Joop,  

die is uitgeloot voor een speciale taak. 

AKTE 1 

1. Ouverture Fragment van de Walkürenritt uit 3e acte van Die Walküre, Wagner 

 

2. Openingslied Tewaterlating Triomfkoor uit Aida, Verdi 

 

Hele koor:  

Als er een schip te water gaat, 

wil iedereen erbij zijn. 

We zorgen dat we vrij zijn 

en volgen dan de Har - - monie, 

die pittig marcheert op straat. 

Hoor ze! (3x)  

 

(Een deel van) Het Harmoniecorps Tuindorp 

marcheert al spelend op. Kinderen huppelen er 

achteraan. 

 

Sopranen: 

Hoor de Harmonie! 

Héél Tuindórp-Oostzaan 

loopt er achteraan. 

Kinderen vooraan. 

Ieder sluit zich aan. 

Wie staat straks vooraan?  

Alten/mannen: 

Hoor ze!  

Zie ze!  

Hoor ze! 

Zie ze gaan. 

Sluit je aan! 

 

 

Hele koor: Ja, wie? 

Mannen: Ja, wie o wie 

Vrouwen/tenoren: zal (er) straks op de kade 

op het allerbeste plekje mogen staan? 

Bassen: zal straks op de kade staan? 

Vrouwen: Daar komt de directeur,  

met de koningin en de prinses. 

Die gooien met een fles  

en geven het schip (zo) zijn naam. 

Twee dames van Oranje die smijten met 

champagne. 

Sopranen/tenoren: Dit is voor de NDSM een 

triomf, en brengt wereldwijde faam. 

Alten/bassen: Dit bezorgt de NDSM triomf 

en wereldwijde faam. 

Koningin: (spreekt) Landgenoten. Mijn 

dochter Beatrix zal vandaag de doop 

verrichten. 

Beatrix: Ik doop u “Fortuna” en wens u en uw 

bemanning een behouden vaart. 

 

Vervolg van het lied: 

 

Hele koor:  

Daar gaat 't schip het water in, 

gedoopt door de kroonprinses.  

Het vaart met groot succes, 

vergroot zo nog de  

glorie van 

vrouwen: 

iedere ambachtsman 

mannen:  

Glorie dankzij de timmerman,  

de metaalbewerker en 

glorie ook voor de ketelmaker  

de koperslager, de smid!  

Hier gedaan!  

In Tuindorp-Oostzaan! 

NDSM mannen: 

Een prachtig 

resultaat. 

Zie hoe het vaart! 

 

Een wonder van 

techniek! 

 

vrouwen: 

Glorie! 

Glorie! 

Glorie! 

Dank voor de arbeid 

hier gedaan. 

U bent de boei in 

ons bestaan. 

 

Sopranen: Glo - - - - - - - - - rie, ja! 

 

Bassen: Glo - - - - - - - - - rie, hoera! 

 

Alten/tenoren: In grote dankbaarheid! (2x) 

Mannen:  

Een dankbaar Tuindorp roept: Hoera!  

Vrouwen: Glorie! 

 

Vertelster: 

Vertelt over het werk op de werf en over de thuissituatie van de werknemers, vooral die van 

Joop Vermeulen en zijn gezin en zijn buurman Dries van Brandwijk.  

Maar ook meldt ze dat het ongeluk op de loer ligt: op 14 januari 1960 wordt het huiselijk 

geluk wreed verstoord. In het volgende lied komen de beide mannen thuis aan het eind van 

een werkdag: Joop, zijn vrouw Ada en hun 3 dochters en Dries met zijn zus Mies en zijn oma 

Alida.  

5 



 

3. Groepsduet “Bei Männern welche Liebe fühlen”, Zauberflöte, Mozart 

 Joop, zijn vrouw Ada en hun 3 dochters & Dries met zijn zus Mies en zijn oma Alida 

 

Ada & dochters: 

Als man is het fijn na gedane arbeid 

om kwart over zes vlug naar huis toe te gaan. 

Joop: 

Vooral als je weet dat je vrouw en je dochters 

met o – pen armen te wachten al staan. 

Alle vijf: 

Geen plek zo warm, geen stoep zo rein 

als in ons pand aan 't Sterrenplein, 

net aan de rand van 't Sterrenplein. 

Zus & oma: 

Als man is het fijn, als je toch de hele dag 

gewerkt hebt, 

om 's avonds terug te keren naar je huis in 

Tuindorp-Oostzaan. 

Dries: 

Vooral als je weet dat je zuster en je oma 

de pan met spruitjes al klaar hebben staan. 

Alle drie: 

Geen plek zo knus, 

zus & oma:  

niet kneuterig, al is het klein,   

Dries: (tegelijk) geen huis zo klein 

Alle drie: 

als juist dit pand aan 't Sterrenplein, 

hier aan de rand van het Sterrenplein. 

Alle acht: 

't Is geen kruis 

hier thuis te zijn. 

Lief en leed, maar géén chagrijn, 

in ons huis aan 't Sterrenplein. 

Lief en leed, plezier en gein 

in ons huis aan 't Sterrenplein. 

1 dochter: 

Ah!------ 

Allen: 

Aan het Sterrenplein! 

1 dochter: 

Ah!------ 

Allen: 

Aan het Sterrenplein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klankpandemonium: stormwind en onweer. 
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4. De dijkdoorbraak “Finch' han dal vino”, Don Giovanni, Mozart

Twee soldaten die het gat in de dijk ontdekten. 

 

Eerste soldaat: 

 't Woelige water spuit door de gaten, 

maar wij soldaten waren paraat. 

Tweede soldaat:  

Wij zagen gelijk: een gat in de dijk, 

precies waar 't kanaal een bochie omgaat. 

Eerste soldaat: 

Maak dat je snel je woning verlaat, 

want als je niet gaat, dan is het te laat. 

Tweede soldaat:  

Snel, je moet handelen, ga vlug naar buiten. 

Kijk door je ramen, kijk door je ruiten, 

dan zie je buiten: tijd dat je gaat, 

want--- 't eerste water staat al in de straat, 

Alle twee 

Ja,--- 't eerste water staat al in de straat, 

o---veral water, water in de straat.  

Eerste soldaat:  

Sleep al je spullen snel naar de zolder, 

straks staat de polder helemaal blank. 

Zorg dat je bank dan boven staat. 

Tweede soldaat:  

Mensen, blijf niet staan praten, 

dat zal niet baten. 

Wijk voor het water, poets vlug de plaat! 

Eerste soldaat:  

Blijf niet staan praten, wijk voor het water,  

poets vlug de plaat! 

Tweede soldaat:  

Het is bijzonder, Tuindorp loopt onder, 

als je blijft zitten, is het te laat!------ 

Eerste soldaat:  

Daarom zeg ik: Blijf niet staan praten, 

Dat zal niet baten. 

Wijk voor het water, poets vlug de plaat! 

Tweede soldaat:  

Nu niet meer treuzelen! Ga vlug naar buiten. 

Kijk door je ramen, kijk door je ruiten! 

Alle twee:  

Je moet toch beamen: dit vraagt om raad!--- 

Eerste soldaat:  

Toe, mensen, Blijf niet staan praten, 

dat zal niet baten. 

Wijk voor het water, poets vlug de plaat! 

Tweede soldaat:  

Want---- al dat water staat al in de straat. 

Eerste soldaat:  

Ja,----- al dat water staat al in de straat. 

Alle twee:  

Dus als je nu niet gaat, 

dan is het straks te laat. 

Ja, inderdaad: dan is het te laat!

 

 

5. Watersnoodlied “Slavenkoor”, Nabucco, Verdi  

filmbeelden van Tuindorp de  watersnood na de dijkdoorbraak op 14 januari 1960. 

 

Het koor: 

 

Op de loop voor het wassende water, 

want de dijk bij 't kanaal is doorgebroken. 

Onverwacht in de nacht ging het spoken  

en de krachten van water en wind braken de dijk. 

 

't Water stijgt en bedreigt onze huizen - 

't is net Zeeland in nood,  

maar dan zeven jaar later. 

't Woeste water blijft kolken en bruisen, 

het verovert de straten en wij nemen de wijk. 

 

Dit verdrijft mens en dier uit de polder. 

Alles nat, en de kat is verzopen.  

Maar daar blijft het wel bij, mogen we hopen,  

het is koud, maar men houdt goede moed. 

Zet je spullen van waarde op zolder 

en daarna is het wachten op droogte. 

 

Zoek je heil onderwijl in de hoogte, 

op de Dijk staat het Leger des Heils,  

met warme soep. 

Zeker, Tuindorp zit zwaar in de troep, 

maar met steun van elkaar komt het wel goed.  

Samen komt het wel goed. 
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Vertelster: vertelt over de gevolgen van de Watersnood: de hulpbereidheid en de 

saamhorigheid nadien en de 'heldenrol' van Joop. Terwijl Dries zich alleen druk maakte over 

de veiligheid van zijn buurvrouw met haar dochters, is zijn eigen oma slachtoffer van 

hartfalen geworden: het enige slachtoffer van de watersnood. 

6. Promotielied “Funiculi Funicula”, Luigi Denza 

 

Directie: Vandaag bent u te gast in de 

kantine,  

hier op de werf. 

Koor: Hier op de werf. 

Directie: Heel Tuindorp is weer thuis en de 

marine verliet ons erf. 

Koor: Verliet ons erf. 

Directie: Het water weggepompt en alle 

bende is opgeruimd. 

Koor: Is opgeruimd. 

Directie: Dus wees, na alle rampspoed en 

ellende, weer goedgeluimd! 

Koor: Weer goedgeluimd. 

 

Directie: Samen, samen, samen met elkaar, 

samen, samen speelden we het klaar. 

Het water stond twee meter hoog, 

dat is nu weg, en wij staan droog! 

Daarop heffen wij vandaag de glazen graag 

omhoog! 

 

Koor: Samen, samen, samen met elkaar, 

samen, samen speelden we het klaar. 

Het water stond twee meter hoog, 

dat is nu weg, en wij staan droog! 

Daarop heffen wij vandaag de glazen graag 

omhoog! 

 

Secretaresse:  

Vrouw Jansen van de loonadministratie krijgt 

nu het woord. 

Koor: Krijgt nu het woord. 

Mw. Jansen:  

Ik dank u voor dit feest,  

want zo'n traktatie is ongehoord. 

Koor: Is ongehoord. 

Mw. Jansen:  

Bedankt ook voor de inzet van uw boten,  

die kwade dag. 

Koor: Die kwade dag. 

Mw. Jansen: (tot de Directeur) En dat dat 

toen zo soepel is verlopen, op úw gezag. 

Koor: Op uw gezag. 

 

Mw. Jansen:  

Samen, samen, samen met elkaar, 

samen, samen speelden we het klaar. 

Het water stond twee meter hoog, 

dat is nu weg, en wij staan droog! 

Daarop heffen wij vandaag de glazen graag 

omhoog! 

Koor: Samen, samen, samen met elkaar, 

samen, samen speelden we het klaar. 

Het water stond twee meter hoog, 

dat is nu weg, en wij staan droog! 

Daarop heffen wij vandaag de glazen graag 

omhoog! 

Intussen heeft de Directie Joop en zijn gezin 

naar voren geroepen. 

 

Directie: Veel mannen droegen op die dag 

hun steentje als helden bij. 

Koor: Als helden bij. 

Directie: Hun allen kunt u dankbaar zijn, 

maar eentje vermelden wij. 

Koor: Vermelden zij. 

Directie: Wie hield er destijds, ondanks de 

commotie, zijn hoofd steeds koel? 

Koor: Zijn hoofd steeds koel. 

Directie: Ja, Joop verdient derhalve een 

promotie, naar ons gevoel. 

Koor: Naar ons gevoel. 

Joop ontvangt een oorkonde. Hij en zijn gezin 

worden door de Directie gefeliciteerd. 

Intussen zingt Dries, terzijde. 

 

Dries:  

Kijk hem, kijk hem, met z'n grote bek. 

Kijk hem, kijk hem, met z'n dikke nek. 

Er wordt er één gepromoveerd, 

dat is gemeen, dat is verkeerd. 

Alles wat hij deed, dat heeft-ie samen 

gepresteerd. 

 

Allen: Samen, samen, samen met elkaar, 

samen, samen speelden we het klaar. 

Het water stond twee meter hoog, 

dat is nu weg, en wij staan droog! 

Daarop heffen wij vandaag de glazen graag 

omhoog!
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7. Vriendschapsduet “Au fond du temple saint”, Parelvissers, Bizet 

De algemeen directeur neemt Joop even mee naar zijn kantoor, weg van het feestgedruis. 

 

Joop: Aan de oever van het IJ, 

de mooiste plek van Noord, 

ligt de NDSM, 

 

Directeur: Ligt de NDSM. 

 

Joop: en 't is of dat zo hoort.  

 

Directeur: O ja! Die hoort bij Noord! 

 

Joop: Op negentig hectare. 

Wie kan dat evenaren? 

Nee, er is in het land  

geen werf zo groot als d'onze. 

't Personeel voelt zich verbonden, 

hier te werken schept een band. 

 

Directeur: 'k Zou zelfs van vriendschap 

spreken. 

Ook tussen ons, welbekeken. 

Kom, Joop, reik mij je hand! 

(terwijl ze elkaar stevig de hand schudden:) 

Samen (Refrein):  

Ons bedrijf! Altijd zal het blijven  

een voorbeeld voor and're bouwbedrijven.  

En het zal geschiedenis schrijven   

als de trots van Nederland. 

Haar naam en faam bewijzen: 

er gloort glorie aan de waterkant.  

(Dir: glorie gloort aan...) 

 

Joop: Alles wat ik bereikt heb, heb ik aan de 

werf te danken. 

 

Directeur: Zonder MENSEN rolt hier geen 

roeiboot van de banken. 

Dus ben JIJ – zijn wij – NDSM! 

 

Samen: herhaling refrein,  

Eerlijk verdiend, 

ligt hier ons brood.  

Ik blijf je/uw vriend tot aan------ mijn dood.  

 

Vertelster: 

De volgende zeven jaar ging het heel goed op de werf. De bomen reikten tot in de hemel, de 

groei was niet te stuiten. Joop maakte nog enkele keren promotie. Er werden 

arbeidskrachten vanuit het buitenland binnengehaald omdat er te veel werk was voor te 

weinig handen. De eerste Turkse gastarbeiders arriveerden.  

Dries, die nog altijd onderbaas was, kreeg zo'n groepje Turken onder zich. Verder over de 

jaloezie van Dries t.o.v. Joop en over zijn plannetje om Joop zwart te maken en verder te 

isoleren van de mensen aan wie hij vroeger gelijk was. En over hoe hij Joops dochter Wilma, 

intussen 20 jaar, in zijn plannen gebruikt.  

AKTE 2 

 

8. Entree van de immigranten “In a Persian market”, Albert Ketèlbe 

Een haag van nieuwsgierige Tuindorpers staat te kijken naar de aankomst van een stoet 

Turken, bij de NDSM, waar een tekort aan arbeidskrachten is ontstaan. Ze worden met open 

armen ontvangen.  

 

Mannenkoor: 

Nederland, land van overvloed, 

waar het koud is, maar 't leven is goed. 

Voor het werk dat een ander niet doet 

komen wij uit Turkije. 

Solist 1: 

Na het afscheid van ons gezin  

stapten wij het vliegtuig in. 

Solist 2: 

Maken hier dan een nieuw begin,  

ver weg van Turkije. 

Mehmet maakt oogcontact met Wilma, De wereld 

lijkt opeens in een andere versnelling te draaien.  

Uiteindelijk wordt hij ruw uit zijn 'droom' gehaald 

en door zijn kameraden meegesleurd. 

 

Allen:  

Gastarbeiders zoeken ze hier. 

Gastvrij is ook ons slaapkwartier: 

op een kamer van 3 bij 4 

denken wij aan Turkije
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9. De Nederlandse zeden. Io son ricco, tu sei bella, L'elisir d'amore, Donizetti 

Een slaapzaal in kamp Atatürk. Dries is daar naartoe gegaan om zijn ondergeschikten wegwijs te 

maken in de Nederlandse zeden, maar hij misbruikt de gelegenheid om ze op te stoken tot het onheus 

bejegenen van Joop’s dochter Wilma. Mehmet houdt zich afzijdig, die zit te leren uit een boek.  

 

Dries:  

Beste Atatürk-bewoners, 

nu je hier in Holland bent, 

maak je kennis met gewoontes 

die je helemaal niet kent. 

Ook de vrouwen zijn hier anders, 

heb je vast al wel gemerkt. 

Als je meisjes wilt versieren, 

luister dan hoe dat hier werkt: 

Wees hulpvaardig en galant, 

maar ook stoer en nonchalant, 

want de meisjes in dit land 

zijn verbazend bijdehand!  

 

Mannenkoor: Gauw naar bui- 

 

Dries: Geduld, er komt meer nog. 

Loopt zo'n meisje 's avonds buiten  

en ontmoet ze dan een man, 

nou, wat roepen en wat fluiten, 

daar geniet zo'n meisje van. 

Hier bij 't kamp passeert er altijd 

om half acht één op de fiets.  

Da's een hele hete meid, 

dus grijp je kans, die wil wel iets. 

Ja, een Nederlandse dame, 

die staat snel in vuur en vlam.  

En dat geldt dan nog met name  

voor de meisjes in Amsterdam. 

 

Mannenkoor:  

Ik ga gauw een poging wagen, 

met een grote kans van slagen 

als de meisjes zich gedragen 

zoals ik dat net vernam. 

Dries:  

Je moet haar een beetje plagen 

en ze raakt in vuur en vlam! 

 

Dries en mannenkoor:  

Ja, zo moet je je gedragen 

bij een vrouw in Amsterdam. 

 

Dries: Geen gezever en gezwam 

Allen: (bij een vrouw) in Amsterdam! 

Dries: Even paaien en dan 'bam'! 

 

Allen: (bij een vrouw) in Amsterdam. 

Zo gaat het toe in Amsterdam!  

Zo gaat het toe in Amsterdam! 

 

9½. De aanranding (op de melodie van Io son ricco, tu sei bella, L'elisir d'amore, Donizetti) 

 

10. De Liefdesverklaring “La fleur que tu m'avais jetée”, Carmen, Bizet 

 

Gesproken: (door de intro-muziek) 

Wilma: Dank je. 

Mehmet: Ik heb je gezien. Toen wij aankwamen. 

Wilma: Ja. Ik heb jou ook gezien. 

Mehmet: Hoe heet je? 

Wilma: Wilma. En jij? 

Mehmet: Mehmet. 

 

Waar heb jij al die tijd gezeten?  

'k Dacht steeds aan jou, kon niet vergeten 

jouw beeld dat op mijn netvlies lag, 

vanaf de dag dat ik jou zag. 

 

Elk moment kon ik jou tegenkomen, 

ik voorzag die dag in mijn dromen. 

Maar 't bleef een droom, het was niet waar, 

tot hier en nu, nu ben je daar. 

Hoe moet een man een vrouw begroeten, 

die hij al zo lang wou ontmoeten? 

Dat was eenvoudig in mijn droom, 

want in fantasie ken je geen schroom. 

 

Maar – nu weet ik niets te verzinnen, 

weet niet goed hoe ik moet beginnen, 

hoe stel ik jou de grote vraag? 

Hoe zeg ik jou: ik mag je graag? 

Ah! Ik ben zo verliefd sinds ik jou zag. 

 

Ja, “'t is met jou dat ik wil trouwen,” 

dacht ik, toen ik jou voor het eerst zag staan. 

Zou jij van mij ook kunnen houen? 

Voor honderd jaar?  

Want nu laat ik jou nooit meer gaan! 

Blijf jij – nu bij me? 
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Vertelster: 

Inderdaad bleven Wilma en Mehmet elkaar ontmoeten, elke dag opnieuw, wat leidde tot veel 

geroddel en achterklap onder de mensen die haar vader en moeder kenden. Zodat  drie 

buurvrouwen besloten Wilma eens goed de waarheid te vertellen. Wilma en Mehmet kussen 

heftig en hartstochtelijk. Na de kus gaan ze elk huns weegs: Mehmet naar Atatürk, Wilma 

naar haar fiets. Daar wordt ze onderschept door de drie buurvrouwen.  

 

11. De waarschuwing “Triumph!”, Die Zauberflöte, Mozart 

 

3 buurvrouwen:  

Wacht, Wilma, wacht, dit gaat niet aan! 

Keer om! Keer om! 

Je mag hier niet mee verder gaan. 

Het is niet goed, 

wat jij hier doet. 

De buren hier spreken er schande van.  

Jouw kuren hier, bréék daarmee. Nu 't nog 

kan. 

 

1e buurvrouw: Ik snap dat jij iets in hem 

ziet. 

2e buurvrouw: 't Is inderdaad de kwaadste 

niet. 

3e buurvrouw: Ja ja, die snor misstaat hem 

niet. 

Alle drie: We zien gerust dat hij iets heeft, 

want wij zijn zelf ook jong geweest. 

Ja, wij zijn zelf ook jong geweest. 

Alle drie: Maar wat denk jij ermee te winnen 

door met een Turk iets te beginnen? 

Want als jij aanpapt met zo'n man, 

daar komt geheid gedonder van. 

Daar komt geheid gedonder van. 

1e buurvrouw: Dus raden wij je aan:  

3e buurvrouw: Zet snel een punt achter die 

dwaasheid. 

2e buurvrouw: Zet snel een punt achter die 

dwaasheid. 

1e buurvrouw: Zet snel een punt achter die 

dwaasheid. 

3e buurvrouw:  

Straks raakt je vader nog zijn baan kwijt! 

2e buurvrouw:  

Straks raakt je vader nog zijn baan kwijt! 

1e buurvrouw:  

Straks raakt je vader nog zijn baan kwijt! 

3e buurvrouw: Dan zit je goed in de puree  

en sleurt je vader mee. 

2e buurvrouw: Dan zit je goed in de puree.  

en sleurt je vader mee. 

1e buurvrouw: Dan zit je goed in de puree 

en sleurt je vader daarin mee! 

 

1e buurvrouw: Is dat je doel? 

2e buurvrouw: Is dat je doel? 

3e buurvrouw: Is dat je doel? 

1e buurvrouw: Een fraai idee! 

2e buurvrouw: Een fraai idee! 

3e buurvrouw: Een fraai idee! 

1e buurvrouw: Maar het is nu nog niet te 

laat,  

2e buurvrouw: Maar het is nu nog niet te 

laat,  

3e buurvrouw: Maar het is nu nog niet te 

laat, 

Alle drie: nog niet te laat! 

 

Alle drie: Zorg dat die domheid snel 

verstomt, 

keer om, totdat de ware komt. 

Neem dit van ons maar aan: 

Zoiets ----- zal hier in Tuindorp (echt) niet 

gaan, 

kan niet bestaan. 

 

Buurvrouw 1 en 2: Dat kan hier niet bestaan, 

neem dat maar aan, 

kortom: het zal niet gaan. 

Buurvrouw 3: (tegelijk) Zo'n verkering kan in 

Tuindorp niet bestaan. 

Met een buitenlander pap je hier niet aan. 

Met hem verdergaan is dom, dat zal niet 

gaan. 

Alle drie:  

Aanvaard een goede raad: het is nog niet te 

laat. 

Het is nog niet te laat!  
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AKTE 3 

 

Vertelster:  

Wilma houdt haar relatie vol, de buurt kijkt Joop niet meer aan. Op de werf gaat het 

slechter. Er worden mensen ontslagen en er wordt gestaakt. De directeur nodigt Joop uit in 

zijn kantoor. 

 

12. Eed van trouw - duet “Solenne in quest'ora”, La Forza del Destino, Verdi 

 

Directeur:  

Waar moet ik beginnen? 

Kan ik erop bouwen 

dat dit onder ons blijft? 

Joop:  U kunt mij vertrouwen. 

Directeur:  

Er dreigt weer een staking. 

Joop: Weer een staking!... 

Directeur:  

En dat wordt de nekslag. 

't Besluit is genomen: 

de werf zal failliet gaan! 

Je toekomst, je dromen, 

dat al wordt verstoord... 

Kun jij dat voorkomen? 

 

Joop:  

Ik geef u mijn woord. 

Ik ben hier jong begonnen:  

een baan als nageljongen 

 

 

Directeur: 

Jouw werklust die ken ik,  

zelf ben ik    

net zo, ik herken mij in jou.  

Herken mij in jou,  

omdat ik van de scheepswerf 

hou. 

Joop: (tegelijk) 

Hier ligt 

mijn hart! 

Mijn woord blijf ik trouw, 

omdat ik van de 

scheepswerf hou. 

 

Joop: Ik zal voor u proberen het kwade tij te keren. 

 

Directeur:  

Jouw vriendschap waardeer ik, 

maar meer nog: ik reken op 

jou. 

Ik reken op jou,  

omdat ik van de scheepswerf 

hou 

Joop: 

Hier ligt mijn hart! 

Mijn woord blijf ik trouw, 

omdat ik van de scheepswerf 

hou. 

 

Joop: Mijn woord blijf ik trouw. 

Directeur: Ik reken op jou. 

 

Directeur:  

Mijn hoop ligt nou, 

alleen bij jou... 

Joop: 

Ik ga nu gauw, 

Ik ga nu gauw. 

  

Joop vertrekt ijlings naar zijn afdeling om te pogen de staking te breken.  

 

13. Stakingslied 1 Zigeunerkoor, Il Trovatore, Verdi 

 

Koor: 

's Morgens, heel vroeg al, 

begint ons gezwoeg, 

en dat brengt hier genoeg 

revenu in de kassa. 

Kom, directeur, 

kom vanachter je deur, 

toon eens lef, toon je kleur, 

geef gehoor aan de massa! 

En weer geen sjoege. 

Dat roept – om actie! 

Waar is de vakbondsman? 

Wij werken lange dagen 

en dan, als stank voor dank, 

wordt straks de helft ontslagen. 

Ho! Ho! 

Werkt zó de C.A.O.?! 

 

Nee, zulke zaken 

kun je niet maken, 

 

DAN GAAN WE STAKEN! 

 

 

Dries sleurt Mehmet, die eigenlijk aan het werk was gebleven, mee in de staking.  
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14. De Smeekbede “Cortigiani”, Rigoletto, Verdi 

Joop tot Dries en de andere stakers: 

 

Joop:  

Kameraden, collega's, gedraag u! 

Deze staking komt zó ongelegen. 

Het bedrijf heeft een beetje wind tegen, 

wereldwijd zit de scheepsbouw in het slop. 

't Wordt weer beter, maar niet zó,  

dus ik vraag u: 

wees zo wijs om uw werk te hernemen. 

Nu te staken vergroot de problemen, 

zeg nou zelf, wie schiet daar iets mee op? 

Dus: de handen uit de mouwen, 

stop met staken, 

in moeilijke tijden behoef je een beetje 

vertrouwen. 

 

Stakers: (geroepen) Vertrouwen!? Ha! 

Hielenlikker! Verrader! Vriendje van de 

directeur! Nee, zijn vrouw is het vriendinnetje 

van de directeur! Omhooggevallen kwast.  

Doe je dit in opdracht? Sukkel. Enzovoort 

 

Joop:   

Ah! Kom, buurman, wees verstandig. 

Vertrouwen! Anders gaat het fout. 

 

Stakers: (lachen hem laatdunkend uit,  

schampere opmerkingen.) 

 

Joop: Ah! Moet ik dan kruipen of moet ik echt 

smeken?  

Stakers: (geroepen) Ja, doe maar! 

 

Joop:  

Goed, dan smeek ik,  

ik sméék de staking te breken. 

Enkel zó kan de werf nog overleven. 

Begrijpt u? 

't Is nodig,  

om de werf nog een toekomst te geven, 

dat u – aan het werk gaat. 

Dat u – aan het werk gaat. 

Dat u – aan het werk gaat. (niemand reageert) 

U gaat niet? 

Niet één?... 

Zoveel jaren heb ik op de werf hier 

doorgebracht, 

maar aan staken heb ik al die jaren nooit 

gedacht. 

Door gestaak gaat de zaak naar de knoppen, 

dat kan ik niet verkroppen, 

het bedrijf waar ik groot werd,  

wordt zo kapot gemaakt. 

Al werkt er geen een, dan werk ik alleen! 

Al kan ik u niet stoppen, 

ik heb geen eerbied voor iemand die staakt.  

Ik kan u blijkbaar niet stoppen,  

maar als u verder staakt, 

dan werk ik wel alleen. 

Ik laat mij niet weerhouden.  

Zo nodig werk ik – alleen.  
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15. Het ongeluk “Dies Irae”, Requiem, Verdi 

De staking gaat door, Joops smeekbede was tevergeefs. Joop gaat gedesillusioneerd alleen 

aan het werk. Dries, die weet wat voor gevolgen dit kan hebben, houdt vanaf een afstandje 

in de gaten wat Joop doet. 

 

Mannen: Het is tijd voor harde 

Hele koor: actie!--------------- 

Mannen: Wij verwachten een re- 

Hele koor: actie!--------------- 

 

Hele koor: Er is sprake van een aantal eisen. 

Daarom staken wij op deze wijze. 

Bassen: Dit zijn de eisen: 

Tenoren: (tegelijk) Dit-------- eisen we: 

Hele koor: Hogere lonen, 

kortere dagen, 

beter pensioen, ja!  

Dat is wat wij vragen. 

Mannen: Nee, wij  

Hele koor: eisen! 

Mannen: Daarom: 

Hele koor: actie! 

Mannen: Harde 

Hele koor: actie! 

Mannen: Dat verwekt bij de directie een 

reactie! 

 

EXPLOSIE in de ruimte achter de stakers,  

waar Joop gewoon aan het werk is gegaan 

 

Hele koor Hogere lonen, 

kortere dagen, 

beter pensioen, dat  

is wat wij vragen.  

Sopranen: (tegelijk) 

Ten/Alt/Bas:  

Hogere lonen, Een explosie... 

kortere dagen, Een explosie... 

beter pensioen, dat Is er iemand - 

is wat wij vragen... ...dood? 

 

15½.  Begrafenis Joop “Funeral March”, Chopin door Harmoniecorps Tuindorp 

Vertelster: Tuindorp is in diepe rouw gedompeld. Mehmet denkt dat alles zijn schuld was. 

 

16. De vlucht van Mehmet “E lucevan le stelle”, Tosca, Puccini 

In de verte beieren kerkklokken voor de begrafenis van Joop. (Klankpandemonium) 

Mehmet probeert de gevolgen van de gebeurtenissen te overzien. Hij beseft dat hij Wilma niet meer 

onder ogen kan komen en komt, na enig wikken en wegen, tot een drastisch besluit. 

 

Nu is alles verloren... 

Iedereen zal beweren 

dat ik hiervan de schuld draag, 

dat ik van dit alles de schuld draag. 

En dat – is ook de waarheid... 

Het is waar dat ik schuld draag. 

 

Er komt een eind aan ons geluk, mijn leven, 

dat is voorbij nu. 

Jouw vaders dood zul jij mij nooit vergeven. 

En daarom moet ik nu voorgoed 

verdwijnen. 

Ik kan niet blijven, 

ik ga weer naar Turkije, (hij twijfelt aan zijn beslissing) 

al bleef ik liever bij je. 

 

Door deze schanddaad kan ik hier niet blijven. 

Ik kan niet blijven. 

 

Vertelster: Vertelt over de gevolgen voor Tuindorp. Opmaat naar de entr'acte. 
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17. ENTR'ACTE Tuindorps verleden “Mamma”, C.A. Bixio 

Door Peter Lewejaal, hij wordt begeleid door Jos de Rooij. 

 

IJs van Tobia Costrucci 

aten wij hier op dit plein. 

Toen leek de bus op een koetsie: 

“B” was de enige lijn. 

Nu is dat allemaal foetsie, 

waarom toch moet dat zo zijn? 

 

Refrein: 

“Mama”: Tuindorp,  

ik woon hier al zowat mijn hele leven. 

Tuindorp,  

'k heb hier als baby in de wieg gelegen. 

Maar kijk: de buurt verandert. 

Logisch, dat hou je niet tegen. 

Maar soms denk ik toch wel even:  

waarom gaat alles zo hard?  

Tuindorp,  

zie ik als enige de toekomst zo zwart? 

Waar blijft de samenhang?  

Want vroeger deelden ze hier vreugde en smart. 

 

Wie kent er nu nog z'n buren? 

Leent daar wat suiker of meel? 

Nee, buurvrouw bonst op de muren 

als ik m'n orgel bespeel. 

Schuttingen tegen het gluren, 

't kleinste gerucht is teveel. 

 

Refrein met slotregel: Waar is je hart? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertelster: Wilma heeft maanden heeft lopen zoeken naar Mehmet, maar ze heeft nu het 

zoeken gestaakt. Bij de NDSM worden de stakingen heviger en heftiger. Dries ziet na de dood 

van Joop zijn kans schoon op twee terreinen: bij Wilma en bij de NDSM.  
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AKTE 4 

 

18. Wanhoopsaria van Wilma “Vissi d'arte”, Tosca, Puccini 

Wilma is thuis in het huisje aan het Sterrenplein, met Ada en haar zusjes.  

 

Niet meer wachten,  

zelfs niet meer hopen. 

Wreed is het besef: hij zal niet meer komen. 

Man van mijn dromen, 

waarom, ja, waarom toch moest het zo lopen? 

 

Zomaar kwam jij in mijn leven,  

maar even halsoverkop als jij verscheen in 

Amsterdam, 

ben jij weer weggebleven, 

zonder dat je afscheid nam. 

 

Ik zocht in alle hoeken, 

liep maandenlang te zoeken, 

begreep ook niet waarom je niet meer kwam. 

 

Maar met jou leven, 

dat zal ik moeten vergeten. 

Je zult nooit weten 

dat jij mij zoiets prachtigs hebt gegeven, 

een onverwacht kado: 

Een zoon! En daarom leef ik door. 

Ah! Ah! 

Ik leef weer door en weet door hem waarvoor. 

 

Gesproken Dries: Eh, hee, Ada. Ik dacht, eh... ik ga 'ns langs. Om te kijken of jullie het 

redden, met z'n viertjes. Of vijfies eigenlijk, nu. Ada: Het komt eigenlijk niet erg gelegen, 

buurman. Maar goed, kom maar effe binnen. Koffie dan? Dries: Nee, dankjewel. Ik eh... wil 

eigenlijk...  

 

19. Duet  “La ci darem la mano”, Don Giovanni, Mozart 

 

Dries: Ada, ik wil wat vragen. 

Heb jij wel eens t'ruggedacht? 

Ik had zo'n blitse wagen, 

ik heb jou wel eens thuisgebracht. 

Ada:  Ruim twintig jaar geleden... 

Dat jij nog altijd weet  

wat wij als tieners deden! 

Ik weet alleen dat jij in dat Fordje reed  

en dat je heel wat meisjes versleet. 

Dries: Ada, er was er maar één voor mij! 

Ada:  

Dat was dan vast die meid van Cor de Lange. 

Dries: Ada, wees niet zo gemeen voor mij. 

 

Ada: Dries, ook al heb ik jou ontvangen, 

ik snap wat je verlangt, maar 

Joop is niet te vervangen. 

Dries: Ada! Luister! 

Ik kan voor jullie zorgen. 

Ada: Hoe kom je op 't idee. 

Dries: (Je) dochters neem ik erbij.  

 

Ada: Dat maakt ze zéker blij... 

Dries: Betekent dat dat jij - ? 

Ada: Nee! Jij bent voor mij geen partij 

 

 

 

Dries:  

Als jij mij af zou 

wijzen,  

zou dat mijn hart 

verscheuren. 

 

Ada:  

Wat wil jij hiermee 

eigenlijk bewijzen? 

Nóóit zal zoiets ook 

maar gebeuren. 

Ik wijs je nu de deur en 

zeg jou: hou op met 

zeuren 

Dries: Dus: nee? Echt nee? 

Ada: Ja, néé.  

Dries: 

Z'is mij niet 

toegenegen,  

dat heeft ze steeds 

verzwegen maar nu 

hoor ik die waarheid 

dan. 

Ze heeft me nooit 

gemogen 

Het draait me voor m’n 

ogen 

ik raak gedeprimeerd 

hiervan 

 

Ada: 

Jouw smoel,  

kan ik niet tegen,  

dat heb ik steeds 

verzwegen maar nu 

hoor je de waarheid dan. 

 

Ik heb je nooit 

gemogen. 

Verdwijn nu uit mijn 

ogen. 

Ik hoop dat je iets leert 

hiervan. 

Dries: Tabé.  

Ada: Tabé.  't Blijft nee. 

Dries: Echt nee... 

Samen: Want 'nee' betekent 'nee', 

die klaarheid moet er zijn. 

De waarheid doet soms pijn... 
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Dries vertrekt. Ada blijft hoofdschuddend achter, met dochter Wilma, die het hele tafereel heeft 

gadegeslagen. De ingang van het NDSM-terrein, waar opnieuw een staking bezig is. Terwijl de stakers 

actie voeren, arriveert de directeur in zijn auto met chauffeur. De directeur begeeft zich door een haag 

van stakers naar de ingang van het terrein. 

 

20. Stakingslied 2  “Steuermann, lass die Wacht”, Fliegende Hollander, Wagner 

(tekst rap: Vincent Heeren, Michel Heeren, Lamyn Belgaroui) 

Stakers: 

 

Wat willen wij: 

Wij willen zekerheid,  

in mijn haven, mijn stad 

Voor mijn huis, mijn hart  

Ik zwoeg en ik werk hard 

‘s Nachts voor me centen,  

hebben eisen en wensen 

Behandeld als een beest,  

maar zijn mensen. 

 

Zijn we dan geen mensen,  

is dat dan wat men denkt? 

Is alles wat ik geef een godsgegeven 

Geschenk 

Ze zeggen: Werk maar,  

ga maar te keer als een werkpaard, 

Laat maar, zoek het maar uit,   

ik zeg ze sterf maar, 

Deze Tuindorper is klaar,  

denk niet dat ik naar Rotterdam ga! 

Ik heb alles gegeven voor de werf en sta,  

met me vuisten gebald,  

in alle staten paraat, om in staking te gaan. 

Ik ga niet meer naar huis voor ik weet waar ik 

sta, en ga daar maar van uit 

 

Wat willen wij: 

Wij willen zekerheid, in mijn haven, mijn stad 

Voor mijn huis, mijn hart  

Ik zwoeg en ik werk hard 

‘s Nachts voor me centen, hebben eisen en 

wensen 

Behandeld als een beest, maar zijn mensen, 

‘s Nachts voor me centen, hebben eisen en 

wensen 

Behandeld als een beest, maar zijn mensen. 

Wat willen wij, wat zeggen zij, 

Zij denken geld, maar wie denkt er aan mij,  

Ze kunnen denken wat ze willen, maar de 

werf is van ons 

 

Wie krijgt mijn baan, verdienen wij dat, 

Altijd keihard gezwoegd, en nu stank voor 

dank 

Vragen een eerlijke behandeling, 

En na alles wat we deden zit dat er niet eens 

in! 

 

Hoe kunnen ze verwachten dat 't rustig blijft,  

zullen we na de fusie nog wel zeker zijn, 

Tuindorp in heel me hart,  

Zou ik zekerheid willen voor huis en haard 

En als 't moet dan maak ik me boos,  

vuisten omhoog, in de bres voor me kroost, 

Alles wat ik vraag, is zekerheid, duidelijkheid,  

alles wat ik nu juist niet krijg! 

 

Wat willen wij: 

Wij willen zekerheid, in mijn haven, mijn stad 

Voor mijn huis, mijn hart  

Ik zwoeg en ik werk hard 

‘s Nachts voor me centen, hebben eisen en 

wensen 

Behandeld als een beest, maar zijn mensen. 

 

‘s Nachts voor me centen, hebben eisen en 

wensen 

Behandeld als een beest, maar zijn mensen, 

behandeld als een beest, maar zijn mensen!!! 

 

 

Dries verschijnt, die de directeur opnieuw staande houdt. Gesproken: 

Dries: Directeur! Ik krijg die stakers wel weg. Als u me promotie geeft, zorg ik dat ze 

opkrassen. 

Directeur: Promotie? 

Dries: Ja, dat wordt nu toch wel eens tijd? En d'r is toch ruimte, nu Joop weg is... 

Directeur: Van Brandwijk, kijk om je heen, man. Wees realistisch. Je maakt geen enkele kans 

op promotie. Ontslag, dat ligt meer voor de hand. 
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21. Dries stort in “Eri tu”, Un ballo in maschera, Verdi 

 

Geen succes, geen promotie, 

zelfs kans op ontslag... 

Is dan alles, ja, alles tevergeefs geweest? 

 

Geen promotie, 

terwijl Joop die wel vier keer kreeg... 

Was mijn inzet dan echt zoveel minder? 

Dat lijkt me toch sterk. 

 

Directeur! Ik heb ook wat bereikt, hoor! 

Indertijd die explosie, 

die explosie, dat was alleen míjn werk! 

 

Directeur: Wat bedoel je, Van Brandwijk?  

Die explosie waarbij Joop het leven liet? 

 

Dries:  

Wat staan jullie schaapachtig te kijken. 

Is dat niet wat je van mij verwacht had? 

Diep ontzag, wat? 

Had dat (dan) laten blijken, 

toen de kans er nog lag, 

het komt nu te laat. 

Joop Vermeulen! 

Elke dag na jouw dood 

heb ik jou in gedachten geháát. 

 

Ga maar weg nu! 

'k Heb jullie niet nodig!  

Elk mens moet zijn route 

tenslotte alléén gaan en ploetert 

maar door. 

 

Al die jaren van ons leven... 

Niemand weet, weet waarvoor... 

Waarvoor, waarvoor? 

 

22. De verschijning “Commendatore-scène”, Don Giovanni, Mozart 

De geestverschijning van oma roept Dries ter verantwoording. 

 

Oma: Dries van Brandwijk! 

Wie houdt van haten, 

moet dit aardrijk 

voorgoed verlaten. 

 

Dries: 't Is m'n eigen ouwe oma, 

die komt spoken uit haar graf... 

't Is te wijten aan m'n eigen. 

(tot Oma) Kan ik nog vergeving krijgen? 

Oma: Houd je mond! Houd je mond! 

Wie niet deugt, moet eeuwig zwijgen. 

Dries: Moet ik zwijgen?! 

Oma: Haat wordt bestraft! 

Jij werd door haat gedreven, 

dat kostte Joop zijn leven. 

Beaam je dat? Beaam je dat? 

Beaam je dat je jaloers was? 

Dries: De dood van Joop, dat kwam door die 

machine. 

En... 

Toen Joop die ging bedienen, 

toen was ik er niet bij. 

Oma: De waarheid! 

Dries: U wilt zich wreken... 

Oma: De waarheid!! 

Dries: Nu goed, dan zal ik spreken: 

het is gebeurd – door mij. 

Oma: Laag-bij-de-grondse streken! 

Dries: Straf me dan! 

 

Dries: Waar moet ik nu op rekenen? 

Hoor: het geluid van ketenen! 

Wat heeft dat te betekenen? 

Is er nog hoop voor mij? 

 

Koor van Geesten:  

Laag-bij-de-grondse streken! 

Afgunst en haat daarbij! 

Dries: Ik wil voor alles boete doen, 

dat had ik eerder moeten doen. 

Bestraft u mijn gebreken. 

Maar waren die zó groot? 

U jaagt me in de dood. 

Koor: Loos en vergeefs is smeken. 

Dries: Dus alles is al voorbestemd? 

Koor: Nu is je dood nabij. 

Dries: Als alles zo is voorbestemd, 

dan ga ik me verzuipen in het IJ. 

Koor: Doe maar. 

Dries: Verzuipen! 

Koor: Toe maar! 

Dries: In het IJ! 

Koor: Dan maak je Tuindorp blij. 

Dries: Ah! Ah! 

 

Dries pleegt zelfmoord door in het IJ te springen 
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Vertelster: Het  jubileumfeest waarmee het 50-jarig bestaan van Tuindorp gevierd werd, 

wilde om allerlei redenen maar geen echt feest worden. Er werd wel gedanst, maar de 

mensen waren niet in de stemming om echt uitbundig feest te vieren. 

AKTE 5 

22½.  Second Waltz Shostakovitsj door het Harmoniecorps Tuindorp 

Een groep Tuindorpers, waaronder Wilma en haar zusjes en moeder, vieren in het Zonnehuis 

het jubileumfeest mee. Opeens komt er iemand de feestzaal binnenhollen, de muziek 

verstomt, de mensen op de dansvloer staan als versteend. Het is Mehmet, plotseling 

teruggekeerd en op zoek naar Wilma, van wie hij heeft gehoord dat ze hier moet zijn.  

 

23. Liefdesduet “Dacchè tornasti, ah misera!” uit Roberto Devereux, Donizetti 

 

Mehmet:  Ik zoek naar Wilma... Daar ben je! 

Van nu af blijf ik – weer bij------ je! 

Eenzaam en triest en vreugdeloos 

Wilma: Ja? 

Mehmet: was het leven in Turkije. 

Wilma: Ja? 

Mehmet: Geplaagd door berouw en door schuldgevoel 

Wilma: Jij was volkomen onschuldig. 

Mehmet: moest ik terug naar mijn vaderland. 

Wilma: En naderhand? 

Mehmet: Daar kreeg ik, pas onlangs, te horen:  

- toen was mijn kwelling voorbij - 

alles berust op misverstand, 

jouw vaders dood kwam--- zonder twijfel niet door mij. 

Oh, Wilma, Wilma, 

als jij me vergeven kan, 

dan: word mijn vrouw! 

Zweer me trouw! 

Wilma: Dat zweer ik! 

 

Mehmet: 

  

Ah!---- Kun jij zo eenvoudig vergeven, 

laat mij weer toe in jouw leven? 

 

En mij kwam meer nog ten ore: 

toen ik daar was,  

schonk jij een zoon aan mij. 

Wilma:  

 

Wat zou ik moeten vergeven? 

Jij bent een deel van mijn leven. 

 

Mehmet, moet je horen: 

toen jij niet hier was, kreeg ik jouw zoon, 

ik kreeg jouw zoon en die heet net als jij. 

 

Wilma: Blijf jij nu altijd bij mij? 

Mehmet: Van nu af aan aan jouw zij. 

Wilma: Blijf jij nu altijd bij mij? 

Mehmet: Altijd bij jou! 

 

Wilma:  

Nu wij uit drie bestaan,  

mag jij niet weg meer gaan, 

nu blijf jij aan – mijn zij. 

Mehmet:  

 

Ah!------- Aan – jouw zij.  

 

 

Vertelster: epiloog 
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24. Slotlied  “Funiculi Funicula”, Luigi Denza 

 

Solo: Het echte, ouwe Tuindorp is verdwenen, 

dat is bekend. 

Koor: Dat is bekend. 

Solo: Een deel van de bewoners nam de benen 

naar Purmerend. 

Koor: Tsss, nou ja zeg, Purmerend... 

Solo: Voor vitten op 'de import' is geen reden, 

dat is verkeerd. 

Koor: Dat is verkeerd. 

Solo: De watersnood, zo'n halve eeuw geleden, 

heeft ons geleerd:  

Koor: Heeft ons geleerd:  

 

Refrein:  

Soli: Samen, samen, samen met elkaar, 

samen, samen spelen wij het klaar. 

Geen plaats voor negativiteit, 

die doen we weg, die zijn we kwijt. 

Tuindorp bindt ons samen, 

onze eenheid is een feit! 

 

Koor: Samen, samen, samen met elkaar, 

samen, samen spelen wij het klaar. 

Geen plaats voor negativiteit, 

die doen we weg, die zijn we kwijt. 

Tuindorp bindt ons samen, 

onze eenheid is een feit! 

 

Soli: In opera's daar draait het vaak om ruzie en haat en nijd. 

Koor: En haat en nijd. 

Soli: Het leven brengt – zo luidt dan de conclusie –  

slechts narigheid. 

Koor: Slechts narigheid. 

Soli: Het eindigt meestal flink wat negatiever 

dan het begint. 

Koor: Dan het begint. 

Soli: Nu niet! Want hier in Tuindorp zien we liever 

dat liefde wint. 

Koor: Dat liefde wint! 

 

Refrein

EINDE 

 

Teksten © 2013 John Lust  

Redactie en opmaak Paul Vonk.  
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