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GEEN VINGERS.... DAN GAAN WE VERDER 

 

 

 

is een kollage van herinneringen, ervaringen, brieven, 
verhaaltjes, liedjes en scènes over en uit het onderwijs. Het 
programma heeft als centraal thema: "Wat doet onderwijs met 
mensen?" 

Wat doet het onderwijs met de kinderen, die door de school 
aangepast moeten worden aan de maatschappij? 

Wat doet het onderwijs met studenten van pedagogiese 
akademies, die gekwalificeerd worden voor dat onderwijs? 

Wat doet het onderwijs met ouders, die hun hart vasthouden 
wanneer ze hun kinderen aan de poort afleveren? 

Het onderwijzers en onderwijzeressen, die hun pedagogiese 
droom dagelijks zien stuk lopen op allerlei 
onoverkomelijkheden? Met vrouwen? Met homosexuelen? Met 
mensen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ploeg die dit maakte, bestond uit:  

Huub Huben, doet de techniek, 
Joop Keesmaat, speelt mee en is de vriend van Jos, 
Berrie Heesen, stagiaire, en volgde de Pedagogiese Akademie, 
Helen Juurlink, zij heeft het stuk geregisseerd en is de  
  moeder van Krijntje  
Nienke Sikkema, speelt mee en is de moeder van Björn, Sanneke 
  en Michiel,  
Jan Smeets, heeft het dekor en het affiesje ontworpen en is de 
  vader van Klaartje, 
Jeanne Kers, eveneens stagiaire en was 5 jaar onderwijzeres, 
Ber Huiskens, speelt ook mee. 

De muziek is gekomponeerd door Hans Sanders en uitgevoerd 
door: 
  Bonkie Bongaerts, 
  Peter Vink,  
  Jan Jonkers,  
  Frans van Grinsven,  
  Hans Sanders. 

Het achterdoek en de pop werden gemaakt door Marjan van 
Gerwen.
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GEEN VINGERS... DAN GAAN WE VERDER:  OVERZICHT VAN DE SCÈNES.  

INLEIDING: 

Liedje: De school maakt de kinderen tot "mensen". 

Persoonlijke verhalen. 
Herinneringen uit de schoolperiode van Joop, Nien, Ber. 

Liedje: 't Kind staat "centraal". Engelse leraar tegen de moeder van Björn: 

"De helft van de kinderen, die hier op school zitten, komen later op kantoor 
terecht. Daar moeten ze er ook netjes uit zien. Wij bereiden de kinderen hier 
op school zoveel mogelijk voor op de maatschappij waarin ze later terecht 
zullen komen". 

Liedje: De school maakt de kinderen "mondig". 
 

OVER DE POSITIE VAN VROUWEN IN 'T ONDERWIJS: 

Sanneke. "30 Emmers stonden er klaar, en bij iedere emmer een bezem en een 
dweil". 

Hospiteer les van Jeanne. Hoe traditioneel wordt er gereageerd op een 
lesvoorstel over 't doorbreken van traditionele rolpatronen... 

Lenie: "Als mijn man gaat solliciteren, vraagt er toch ook niemand: wat doet 
je vrouw?" 
Op school zit je in een mannenwereldje en je past je best aan". 

Liedje: Meisje, doe je best.... 
 

OVER DE POSITIE VAN FLIKKERS IN HET ONDERWIJS: 

Jos: "Alle aandacht was op mij gericht. Niemand zegt b.v. flikker of zoiets, 
maar ik hoor 't ze denken. Ik zeg niks, maar ik denk: had ik dat stomme 
diploma maar, dan was ik hier weg uit die rotzooi". 

John Warburton. Uit zijn boek: hoe John Warburton er voor uit kwam en de 
gevolgen daarvan. 

Charles’ liedje: Pas als hij alleen was, durfde hij aan jongens denken, op z'n 
kamer met de deur op slot, dan was ie vrij. 
 

SEXUELE OPVOEDING OF OPVOEDING NAAR SEXE: 

Biologieles: "Japie moet toch al het werk doen, hè meneer?" 

Krijn.  "Zorg dat uw kind zijn eigen lichaam kent... bijvoorbeeld met behulp 
van een groeimeter". 

Liedje: Berrie: Ik stond voor de klas, een rooie en een roze sok. 
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VANAF DE EERSTE DAG WORDT GEPROBEERD KINDEREN TE VERVREEMDEN VAN HUN 
BEHOEFTES: 

Klaartje. "Stopt u maar. Een kind van anderhalf hoeft maar zes woorden te 
kennen". 

Krijn. "En ik, stomme trut, hou m'n houding niet vol en begin ook over Krijn's 
hoofd heen te praten". 

Samenhang van de lesinhouden: Geen vingers... dan gaan we verder. 

Konkurrentie: Het hoogste aantal punten werd deze keer gehaald door.... 

Waarom leren wij, waarom werken wij: "Ik leg ze niet meer uit, waarom ze dit 
moeten leren". 
"Dat komt wel later..." "...en wie weet komt later niet eens". 
 

ER ZIJN DRIE MOGELIJKHEDEN: 

Je kunt er aan onder door gaan: "Hoe het precies is gebeurd, weet niemand, 
maar een paar uur later is Bas dood". 

Je kunt je aanpassen: "Je moet er wat voor over hebben, voor zo'n karavan... 
Toch?" 

Je kunt er tegen vechten: 

Liedje: Voor Klaartje. "Zodat je later terug bijt, als 't nodig is". 

Verhaal Nien:"'t Paarse kamertje bij Proloog. De meeste mannen vonden het niet 
zó geestig... wij wel". 

Verhaal Joop. De roze driehoek. "... zingend zijn we de overvalwagen in 
gedanst". 

Verhaal Ber: "Hij zou het aangeven, want Sanne was leerplichtig. Martin deed 
z'n plicht, want hij was voor de werkende jongeren". 

't Verhaal dat Nien ooit had willen houden: "Mag ik U vragen meneer, hebt U 
ook kinderen?" 
 

SLOT: 

't Zijn de reëele dagelijkse belemmeringen, maar geen ekskuus. Geen ekskuus om 
dan maar niets te doen. Want dan doen we mee aan wat Laing zei: Edelmoedige 
gevoelens worden dichtgeschroeid, verwrongen en geamputeerd om ons maar 
geschikt te maken voor onze omgang met de wereld. Zoiets als bedelaars, die 
hun kinderen kreupel maken en verminken om ze geschikt te maken voor hun 
toekomstige positie in het leven". 
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LIEDJE: DE SCHOOL MAAKT DE KINDEREN TOT MENSEN. 

(ALS DE MUZIEK INZET, KOMEN NIEN, JOOP EN BER, VAN OPZIJ, NAAR VOREN. ALLEN 
HEBBEN ZIJ EEN OVERHEIDSBROSJURE OVER HET ONDERWIJS IN HUN HAND  

(UITLEG, HOGER ONDERWIJS VOOR VELEN en DE KONTOURENNOTA).  

ZIJ PAKKEN DE MIKROFOON). 

 

De school maakt de kinderen tot mensen stimuleert ook hun kreativiteit. Ze 
leren elkaar te waarderen, ze voelen verantwoordelijkheid. 

 

Ik sta centraal, 

Jij staat centraal, 

hij staat centraal, 

wij staan met z'n allen centraal. 

 

(DE MIKROFOONS EN BROSJURES WORDEN VOOR OP HET SPEELVLAK NEERGELEGD. NIEN, 
JOOP EN BER LOPEN NAAR HUN PLAATS). 
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VERHAAL VAN JOOP. 

Joop: Hij heette Eef, Eef van de Berg. Hij was veertien. Of vijftien. Een 
lange slungel, zwart haar, een grote kuif. Als hij zijn tas droeg, in 
zijn armen, liep hij een beetje achterover. Ik keek naar hem, niet 
alleen als hij de school binnenkwam en ik toevallig in een lokaal aan 
de straatkant zat, maar ook tijdens de pauzes in en om de school, en 
bij het wisselen van het lokaal voor het volgend lesuur, zocht ik. We 
zaten allebei op de Dalton H.B.S., hij in de tweede, ik in de vierde. 
Hij woonde aan de Schiekade. Ik fietste daar vaak langs en keek dan de 
andere kant op. Maar ik fietste wel opzettelijk daarlangs; ik had in 
dat deel van Rotterdam verder niks te zoeken. Ik schreef overal E.B. 
op. Zijn naam wist ik van een leerling uit zijn klas aan wie ik dat 
kwasi toevallig had gevraagd. En zijn adres had ik zwetend van angst 
uit het klasseboek van 2B gehaald. Ik móest dat weten en ik deed dat 
allemaal omdat ik verliefd op hem was. Verschrikkelijk verliefd, twee 
jaar lang. Aan het eind van die twee jaar, een paar weken voor ik via 
het eindexamen van school zou verdwijnen, heb ik hem voor het eerst en 
voor het laatst met hem durven praten. Over het weer. Vijftien was ik 
toen. Nu ben ik vijfendertig. Ik heet Joop. Ik ben een flikker. Toen 
ook. Flikkers bestonden niet voor het onderwijs. Toen niet en nu niet. 
Wie mij zegt, dat het nu beter is, liegt. Homoseksualiteit wordt door 
de school onderdrukt. Homoseksuelen worden door de school onderdrukt. 
Als ik mijn mond over het onderwijs mag opendoen, omdat ik bij Proloog 
werk, zal het daarover gaan. 
 
(UIT ZIJN ACHTERZAK HAALT JOOP EEN BUTTON: FLIKKER, EN SPELT DIE OP 
ZIJN OVERHEMD). 

VERHAAL VAN NIEN. 

Nien: Ik was 12, nog net op de lagere school. Ik kon redelijk mee, maar hoge 
cijfers had ik niet, ik ben slordig en mijn werkjes zagen er altijd 
knoeierig uit. 
Ik had een vriendinnetje, Aaltje heette ze, daar ging ik tussen de 
middag wel eens een boterham eten. Ze had een oudere broer, die in de 
vierde van het gym zat. Karel heette ie en hij was ontzettend knap. 
Altijd negens en tienen op z'n rapport. Hij was mijn eerste liefde. 
Voor de grap liet hij me wel eens wiskunde vraagstukjes oplossen, 
algebra en meetkunde waar ik op school natuurlijk nog niet aan toe 
was. Op een keer tussen de middag bij de boterham legde hij me een 
probleem voor dat hij die dag zelf op school had behandeld. In mijn 
overgrote ijver om bij hem een goeie beurt te maken dacht ik vreselijk 
diep na en gokte goed. Geweldig, fantasties, Nien was een genie, nog 
nooit wiskunde gehad en zomaar iets heel slims gezegd. Hij ging het 
iedereen vertellen. Ik was hardstikke trots. 
Toen ik een paar maanden later naar de H.B.S. ging, was één ding voor 
mij zeker:  ik was goed in wiskunde,  's Avonds zat ik voor m'n 
plezier te puzzelen op m'n sommetjes. Ik wilde natuurlijk de B-kant 
doen. Maar ja, dat was toch eigenlijk meer iets voor jongens. Onzin 
natuurlijk. 
Ik zou ze wel eens een poepje laten ruiken, die slimme jongens, die 
dachten dat zij de wijsheid in hun zak hadden. Ik werkte me het 
lazerus. Ze zouden het wel merken, dat ik net zo was als zij en als 
het moest hogere cijfers kon halen. Zondags ging ik met m'n vader naar 
Blauw-Wit. Meiderig gedoe, opmaken, dansles, niks voor mij. Jongens 
waren konkurrenten, daar maakte ik huiswerk mee en ik zorgde er wel 
voor, dat ik de som eerder doorhad dan zij. Sentimenteel was m'n 
ergste scheldwoord, echte vrienden en vriendinnen had ik nauwelijks. 
Op het schoolbal nam ik m'n neef mee. Dat voelde veilig. 
Ik kan me niet herinneren dat ik tussen m'n twaalfde en m'n achttiende 
ooit een keer gehuild heb. 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



 

8 

Het is nu 25 jaar later en nog weet ik het totaal aantal punten op 
mijn eindexamenlijst: 120. 120. En waarvoor? 
Zoveel zonnige middagen niet gezwommen, weekends niet mee gaan varen, 
zoveel films niet gezien. En Waarvoor? Om de beste van de klas te 
zijn. Als meisje. 

 

VERHAAL VAN BER. 

Ber: Ik had weer eens wat gedaan. Ik weet niet eens meer wat. Dus zo erg 
zal het ook wel weer niet geweest zijn. Maar in ieder geval erg genoeg 
om op het plaatselijk politieburo te belanden. Het eerste wat de 
wijkagent deed, was mijn vader opbellen. Mijnheer Huiskens, Uw zoon 
zit op het politieburo. U kunt hem komen halen. Het werd er alleen nog 
maar erger door. Goed, hij legde de hoorn neer en liep naar achter. 
Hij wenkte mij. Even dacht ik, goh, hij laat mij het gebouw zien. Hij 
opende een tussendeur en we stonden in een gang. De gang was niet 
groot, toch wel donker, en twee deuren kwamen er op uit. Hij wenkte me 
weer en zette mij voor de open deur neer. Ik mocht naar binnen kijken. 
En daar was het dan. Een gevangenis. Hij lachte wat schampertjes. Zo 
erg was het nu ook weer niet. Maar alles wat je je bij een gevangenis 
kon voorstellen was er: een raampje met tralies, een bed, een tafel en 
een stoel. En verder niets. Maar goed. Hij nam mij weer mee naar het 
buro, ging tegenover mij zitten en zei: "Als jij niet oppast, kom jij 
daar nog eens terecht". Dat kon ik in mijn zak steken. Het bestaan van 
die gevangenis moest mij op het rechte pad houden. 
En in Edam was nog een ander gebouw. Het stond schuin tegenover ons 
huis. Elk jaar werd er een stukje bijgebouwd. Niet voor mij. Ik mocht 
daar nooit komen. Ik wilde het daarom ook niet. Het had geen toekomst, 
zei men. Bovendien had ik er niets te zoeken. Er zaten geen vrienden 
van mij. Het was een ambachtsschool. 

  Ik heet Ber, nu 32, en ben tenslotte toch nog iets geworden. Over 
rozen is het allemaal niet gegaan. H.B.S., 2 keer zitten blijven en na 
de 4e eraf gestuurd. 
Als ik nu op zo'n instituut kom, ben ik blij dat ik er niet meer zit. 
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LIED: ‘T KIND STAAT "CENTRAAL". 
 

(NIEN, JOOP EN BER LOPEN NAAR VOREN EN PAKKEN DE BROSJURES EN MIKROFOONS WEER 
OP). 

 

LIED: De school wil de kinderen leiden 
in het accepteren van elkaar de besten en zwaksten begeleiden geen 
persoonlijkheid zonder elkaar. 
 
Ik sta centraal 
jij staat centraal 
hij staat centraal 
wij staan met z'n allen centraal. 

 

(DE MIKROFOONS WORDEN NEERGELEGD, NIEN EN JOOP LOPEN NAAR DE ACHTERSTE TAFEL 
EN GAAN TEGENOVER ELKAAR ZITTEN. JOOP SPEELT HIER DE LERAAR VAN BJÖRN, NIEN DE 
MOEDER). 
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DE ENGELSE LERAAR VAN BJÖRN. 

 

Leraar: (geeft een hand) U bent de moeder van Björn. Gaat U zitten. 
Het gaat niet goed met Björn, zijn prestaties, met Engels zijn beneden 
de maat. Hij is totaal niet gemotiveerd; geen interesse 

Nien: Dat snap ik niet. Op vakantie zijn we er altijd verbaasd over met wat 
een gemak hij met kinderen omgaat die een andere taal spreken en 
hoeveel hij daar in korte tijd opsteekt. 

Leraar: Dat is een heel andere situatie. De stof wordt hier op een schoolse 
manier aangeboden en het is duidelijk dat hij daarbij geen aansluiting 
kan vinden. Zijn prestaties zijn ronduit bedroevend . 

Nien: Hij vindt ü erg streng, ü heeft hem pas naar de direkteur gestuurd. 

Leraar: Ja, dat is waar. Weet U wat meneer gedaan had? Hij had zijn lekkende 
vulpen aan zijn bloes afgeveegd. Hij zag er werkelijk niet uit, zoiets 
vind ik in de klas niet te tolereren. Daarbij had hij de brutaliteit 
om tegen me te zeggen, dat het hem geen moer aangaat hoe hij eruit 
ziet. 

Nien: Wat gaat het U eigenlijk aan hoe hij eruit ziet. We hadden trouwens 
afgesproken om die bloes 's avonds in de prullenmand te gooien, omdat 
ie te klein was en versleten. 

Leraar: Dat is voor mij absoluut geen ekskuus. De helft van de kinderen die 
hier op school zitten komen later op kantoor terecht. Daar zullen ze 
er ook netjes uit moeten zien. Wij bereiden de kinderen hier op school 
zoveel mogelijk voor op de maatschappij waarin ze later terecht zullen 
komen. 

Nien: Alsof die maatschappij deugt. 

Leraar: We leven in een harde maatschappij, dat ben ik met U eens. 
Maar de kinderen moeten er later hun plaats vinden. Daar komen we niet 
onderuit. 

 

LIED:  DE SCHOOL MAAKT DE KINDEREN "MONDIG". 
 

Lied: De school maakt de kinderen mondig 
verdraagzaam, zelfstandig en blij  
emotioneel, evenwichtig  
zo worden ze weerbaar en vrij. 
 
Ik sta centraal 
jij staat centraal 
hij staat centraal 
wij staan met z'n allen centraal. 
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OVER DE POSITIE VAN VROUWEN IN HET ONDERWIJS. SANNEKE. 
 

Nien: Net als alle voorgaande keren als we een onderwijsstuk gingen maken, 
zijn we ook dit keer begonnen met studeren: de kontourennota, de 
bezuinigingen van Pais en z'n voorganger van Kemenade. We bestudeerden 
hoe in Italië meisjes tot vrouw worden gemaakt, we braken onze nek 
over Jan Brands, de politieke ekonomie van het onderwijs... Een maand 
lang! 
Die ouderavond op de school van Björn, het leek of dat er niks mee te 
maken had. Iets anders! Niks mee te maken. Maar daar gaat  't toch om! 
Ik heb vier kinderen op drie verschillende scholen.  
Ik heb zelf op school gezeten.  
Ik ben een vrouw. 
Dat is, wat ik met onderwijs te maken heb. 
Ik wil het hebben over Sanneke, mijn dochter, en over mijn andere 
kinderen op school, ik wil vertellen over wat Jeanne - die bij ons 
stage loopt - meemaakte op de pedagogiese akademie, en over Lenie, de 
vrouw van een kollega, die voor de klas staat. 

Joop: Ik ben aktief in de flikkerstrijd. 
Al mijn tijd buiten Proloog steek ik daarin. Maar denk niet, dat van 
't begin af aan vaststond, dat ik in dit stuk een flikker zou zijn! 
Ik wil het hebben over Jos, die op de middelbare school zit, over 
John, over al m'n vrienden, die dezelfde verhalen zouden kunnen 
vertellen. 

Ber: Of andere. We willen 't hebben over Klaartje, over Krijn, die net in 
het onderwijs begonnen zijn, of nog moeten beginnen. En over Berrie, 
die met ons meegewerkt heeft. We hadden erger voorbeelden kunnen 
nemen, of de meest ouderwetse scholen. Maar we hebben 't dicht bij 
huis gehouden. 
Tenzij iemand zou durven beweren, dat al onze kennissen of vrienden de 
meest uitzonderlijke scholen kiezen, om het ons mogelijk te maken dit 
stuk te kunnen spelen. De biologieles hebben we verzonnen. Alle andere 
voorbeelden zijn werkelijk gebeurd. Ons stuk is een aanklacht. 

 

(BER EN JOOP GAAN ZITTEN. BER LINKS EN JOOP RECHTS). 
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HOSPITEERLES VAN JEANNE. 

 

Nien: Ik heb een dochter, ze heet Sanneke. Toen ze 6 jaar was, kon ze nog 
maar heel gebrekkig praten. De school-pegagogiese dienst adviseerde 
het B.L.O. 

(NIEN GAAT TEGENOVER BER ZITTEN. HIJ SPEELT HIER HET HOOFD VAN DE B.L.O.-
SCHOOL). 

Hoofd: Een kopje koffie? 

Nien: Graag. 

Hoofd: Ja mevrouw, ik weet, dat het voor een moeder moeilijk is om te 
accepteren dat haar kind debiel is. 

Nien: Maar de psycholoog was er nog niet helemaal achter wat er nou precies 
met haar aan de hand is. 

Hoofd: Dat kind is debiel, neemt ü dat gerust van mij aan. Anders zat U hier 
nu niet. 
(HOOFD EN NIEN STAAN OP). 
Kom, ik zal U de SCHOOL laten zien. Kijk, hier ziet ü het 
handenarbeidlokaal, daar zijn we heel trots op; onze jongens leren 
hier al heel vroeg omgaan met materialen, hier zijn ze bezig met hout. 

Nien: Alleen de jongens? (ZE LOPEN VERDER). 

Hoofd: Alleen de jongens. Vanaf de vierde klas hebben we de jongens en 
meisjes gescheiden, omdat we hier vroeger dan op de normale school al 
prakties werken. 
Kijk, hier hebt U de werkkast van de meisjes. 

Nien: Dertig emmers stonden er in de kast, met nummertjes er op en bij elke 
emmer een bezem en een dweil. 

Hoofd: Ach mevrouw, ü moet maar denken, dat zal haar toekomst wel worden, 
daar kunnen we toch niet onderuit. 

Nien: Ik wil best toegeven, dat mijn dochter minder mogelijkheden heeft als 
de meeste kinderen, maar toch niet minder dan die jongens, die daar in 
het handenarbeidlokaal samen bezig waren nieuwe stoelen voor de 
koffietafel te maken. Het waren hartstikke mooie stoelen . Ik heb er 
zelf opgezeten. En de jongens waren er apetrots op. Maar mijn dochter 
was zelfs daarvoor nog niet goed genoeg. Je ziet 't voor je ogen 
gebeuren en je kunt er niets aan doen. Ze loopt in een fuik. 
Maar laten we eerlijk zijn. Niet alleen voor de B.L.O.-meisjes staan 
de emmers klaar. De hele schoolperiode is voor meisjes één grote 
voorbereiding op hun toekomstige rol van echtgenote en moeder. Lief - 
zorgzaam - verantwoordelijk - netjes, maar het vervelende is: ze 
zeggen het er niet bij. 
Je wilt toch trouwen, je wilt toch kinderen! Spreekt vanzelf. Dus 
ruilde ook ik mijn zelfstandigheid, mijn eigen baan en eigen inkomen 
in voor het moederschap. 
Mijn man én ik, we werkten bij dezelfde baas, we deden hetzelfde werk 
voor hetzelfde salaris. 
En het is geen moment bij me opgekomen om me zelfs maar af te vragen, 
waarom ik degeen zou zijn, die het huishouden op me zou nemen. Die 
vanzelfsprekendheid, die moet ons vrouwen toch wel met de paplepel 
zijn ingegoten - thuis en op school. 

(NIEN LOOPT NAAR ACHTER, EN PAKT DAAR DAN EEN STAPELTJE VAN MAPJES EN 
ARTIKELEN. NIEN SPEELT HIER EEN STAGIAIRE JEANNE, BER EEN HOOFDONDERWIJZER.) 

Jeanne: (KOMT BINNEN, HOOFD IS BEZIG HET PLANNINGSBORD IN TE VULLEN) 
Meneer, ik wil het met U nog even hebben over die hospiteerles voor 
donderdag. U weet wel... 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



 

13 

Hoofd: Hallo. Ja, dat is waar ook, ga zitten Jeanne. 
(ZIJ GAAT ZITTEN, HOOFD LOOPT NAAR DE STAGIAIRE TOE) 
Zeg, ik wist niet dat er neefjes van jou hier op school zitten. 

Jeanne: (KIJKT VERBAASD). 

Hoofd: Ik zag je gisteren een van de jongens uit de derde klas een zoen 
geven,  zodoende. Kijk, Jeanne, we zitten hier niet op de 
kleuterschool. Jongens vinden vaak dat ze daarvoor te groot zijn. 
Wat kwam je ook alweer doen? 0 ja, ik weet het weer.  
(LOOPT TERUG NAAR HET PLANNINGSBORD). 

Jeanne: 't Is een vrije les meneer. 

Hoofd: 0 ja, dat is waar ook. 

Jeanne: Kijk, ik heb tijdens mijn observaties ontdekt, dat jongens en meisjes 
toch wel traditioneel reageren op de rolpatronen thuis en hier op 
school. Daarom wilde ik deze les wat aandacht hieraan besteden. 

Hoofd: Ja, dat vind jij. En hoe wou je dat aanpakken? 

Jeanne: Nou kijk, in heel veel tijdschriften, boeken en kranten is elke dag 
wel wat hierover te vinden. Een aantal vrij duidelijke uitspraken over 
typisch manlijk en vrouwelijk gedrag, werk etc. Die stukjes wilde ik 
uitknippen en op een stencil zetten. 
Hier, dit verhaal, het komt uit hun eigen geschiedenisboek. Het geeft 
het verschil heel duidelijk aan. Een meisje en een jongen die samen op 
stap gaan; het meisje doet typisch vrouwelijke dingen als koken en 
kleren verstellen; de jongen leert vechten en is vooral dapper. Ik zal 
U wat voorlezen?.... De dappere Joris loopt stoer op de grote man toe. 
Maaike staat angstig achter hem: Joris.... 

Hoofd: (KIJKT OP ZIJN HORLOGE EN PROBEERT ER TUSSEN TE KOMEN) Eh... 

Jeanne: "Joris, kom terug. Joris, Joris". Maar Joris zegt: "Maaike, maak je 
geen zorgen, ga jij maar vast terug naar ons huisje". 

Hoofd: Jeanne,  zou je me misschien nog even in het kort kunnen zeggen wat je 
verder met die les wilt... Ik heb n.l. niet zoveel tijd. 

Jeanne: (ENTHOUSIAST) Nou, dit behandel ik dus in de eerste les. (ZE GEEFT HEM 
EEN STAPELTJE MATERIAAL)  
Dit bijvoorbeeld is een stukje uit de krant over een meisje dat 
verkracht is. De volgende les vraag; ik alle kinderen een verhaaltje 
op te schrijven over hun vader en moeder. Wie van beiden werkt, hoe 
het huishouden gedaan wordt, door wie, en hoe de beslissingen genomen 
worden. Die verhaaltjes lezen we dan aan elkaar voor en gaan daar dan 
over praten. 
En de derde les wil ik mevrouw de Klein vragen wat te komen vertellen. 

Hoofd: (VERBAASD) Mevrouw de Klein, de schoolschoonmaakster? 

Jeanne: (HIJ GEEFT HET STAPELTJE TERUG) Ja, wist U dat niet. Die heeft dingen 
meegemaakt. Ze was enig meisje met zes broers. Op veertien jaar moest 
ze al de hele dag werken in de fabriek en dan 's avonds en zaterdags 
moeder helpen poetsen. En die jongens... nog geen koffie zetten. Ja, 
vuilniszakken buiten zetten. Dat was het enige wat ze deden. De meest 
gruwelijke verhalen. Heel leerzaam, vooral naar de meisjes toe. 

Hoofd: (Hij gaat er eens rustig voor zitten) Jeanne, ik heb veel waardering 
voor je vindingrijkheid, maar dit kan echt niet allemaal. Ten eerste: 
het praten over hun ouders, dat is veel te riskant, dat roept maar 
emoties op, daar krijgen we last mee. En mevrouw de Klein met haar 
gruwelijke verhalen. Mevrouw de Klein is hier om te poetsen, die kan 
niet voor de klas staan. 

Jeanne: Maar ik heb het er al met haar over gehad, ze wil het heel graag doen 
in haar vrije tijd. En ze kan op donderdagmiddag. 
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Hoofd: Jeanne, nu moet jij eens goed luisteren. Ik vind wel, dat je hard van 
stapel loopt en wat mij betreft soms wat te fanatiek bent. Ik heb goed 
gevonden, dat je de brief aan de ouders vorige week opnieuw uittikte 
en stencilde omdat jij vond dat er geen menskracht, maar mankracht 
instond, eh.... mankracht... menskracht..., maar dit vind ik echt te 
ver gaan. 

Jeanne: Maar ik kan het toch proberen. Als ik het nu goed voorbereid. En als U 
dan kwam kijken hoe ik het aanpak. 

Hoofd: Kom, wees nou eens eer. brave meid en pas je een beetje aan. 
Straks als je werkt zal je wel merken dat je heel wat ideaaltjes zult 
moeten inleveren omdat je het anders niet volhoudt . 
Ik weet wel, in jouw ogen zijn wij natuurlijk een ouderwetse school. 
Misschien is dat ook wel zo. Maar je kunt niet ontkennen, dat het hier 
gezellig is. Wij hebben een fijn team, een goeie relatie met de meeste 
ouders, rust en orde in de klassen en dat alles wil ik zo graag 
houden. Neem nou mevrouw Gooses uit de tweede eens. Zij heeft een 
gezin met drie kinderen en een fulltimebaan. Die is altijd vrolijk en 
toegewijd. Daar, daar heb ik waardering voor. Misschien dat jouw 
ideeën best kunnen. En misschien wel in mijn klas. Maar niet in de 
klas van meneer Pieterse. Je kent toch zelf wel meneer Pieterse zijn 
ideeën en een vijf op je hospiteerrapport lijkt me nu ook niet zo 
leuk. 

Jeanne: Ik kan het toch proberen. 

Hoofd: (ZOEKT EN PAKT EEN BOEK UIT DE KAST) Hier kun je misschien een ideetje 
uithalen voor de manier waarop je hetzelfde onderwerp- beter kunt 
behandelen. Kijk, een rubriceeroefeningetje op het tema. 
(BLIJ HAAR TE KUNNEN HELPEN) 
Ah, hier heb ik het. "In de tijd van onze grootouders was er nog een 
duidelijk onderscheid te maken tussen mannen en vrouwenberoepen en 
bezigheden. Maak twee rijtjes van beroepen die traditioneel worden 
beschouwd als typisch manlijk of vrouwelijk: verpleegster,  
elektricien, dokter, timmerman, kapster.... En dan kun je er nog over 
praten of dat nu nog zo is. En dan laat je ze er een tekening 
bijmaken. 

(JEANNE PAKT HAAR SPULLETJES, ZIJ HEEFT DE MOED OPGEGEVEN). 

Hoofd: Ik weet zeker dat het wel goed zal gaan. 
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LENIE. 
 

(NIEN GAAT IN HET MIDDEN ZITTEN). 

Nien: Dit is het verhaal van Lenie. 
Lenie is parttime lerares handenarbeid op een Mavo. 

Lenie: In het begin, toen we hier pas woonden, baalde ik verschrikkelijk 
omdat ik echt zo heel de dag thuis zat met de kinderen. Ik had in 
Delft gewerkt en - gadver!  - Ik dacht echt van als ik werk kan 
vinden, gaan die andere moeilijkheden wel naar de achtergrond, dan red 
ik het misschien wel... 
80% Is hier katholiek. Ik heb altijd op een katholieke school gewerkt, 
dus ik denk, wie doet me wat, ik ga het gewoon proberen. Toen vroegen 
ze: wat doe je; waar heb je gewerkt; wat zijn je diploma's. Nou, ik 
kon verschillende soorten van onderwijs. Ze konden me inzetten in het 
kleuteronderwijs, als hoofd of als vakleerkracht handvaardigheid op de 
lagere school of op MAVO,LAVO.... Vraagt ie: wat doet je man? 
Eigenlijk een idiote vraag, want als Peter gaat solliciteren vraagt 
niemand: wat doet je vrouw! 
Nou, ik zei: hij is muzikant. Ik denk: ja, ik zeg niet gelijk Proloog, 
want ze hadden gezegd, dat ik daar voorzichtig mee moest zijn,  omdat 
Proloog niet zo goed bekend stond bij de Jozefstichting.... 
Muzikant? Wat doet ie dan? 
Ik zeg: hij begeleidt een groep. Hij speelt gitaar... Wat doet ie dan 
precies? Hij begeleidt een groep. Wat voor groep? Een toneelgroep. 
Welke groep? Want hij bleef doorvragen.... Ik zeg: nou, Proloog. 
Hij veranderde echt als een blad aai een boom. Proloog? Oh,  staat U 
daarachter? Ik zeg: nou, m'n man werkt er. Ja maar,  staat U 
daarachter? Ik zeg: ik werk daar toch niet? 
Ja maar, hoe vind U die doelstelling van Proloog? 
Ik zeg: daar kom ik niet voor, ik kom voor een baan in het onderwijs. 
Weet U wel precies wat Proloog doet? 
Ja, dat weet ik wel. 
Hoe staat U daar tegenover? 
Ik zeg: nou, dat is z'n wérk. Ik denk: ik hou me op de vlakte. Kom. 
Stik. Ja, wat zou jij doen? Tenminste op dat moment? Toen begon ie een 
heel verhaal over Proloog; hoe ze werkten; wat hij er tegen had. En 
toen vroeg-t-ie helemaal niks meer verder van wanneer ik kon beginnen; 
of het thuis ging met de kinderen of... niks! Niks meer. 
Ik werd naar buiten gewerkt en ik zou dan wel bericht krijgen als ze 
wat hadden. 
Dat is twee jaar terug. Nooit meer iets van gehoord... 
Maar het is me toch gelukt, ik geef nu weer les. Als ik maandagmiddag 
om 12 uur hoor dat ik om 3 uur een vergadering heb, dan heb ik geen 
oppas geregeld. Moeten ze maar eerder komen met hun vergadering. 
Maar ik betrap mezelf er op, dat ik er moeite mee heb te zeggen dat 
het niet kan, omdat ik geen oppas heb. Is dat wel een reden? Ik 
bedoel: ik wérk in het onderwijs. Voor mezelf geef ik thuis eigenlijk 
de prioriteit, maar vanuit school vinden ze denk ik toch, dat je je 
prioriteiten op school moet vinden of zoeken... Ik wil op school ook 
niet steeds over de kinderen praten, terwijl ik het eigenlijk heel 
normaal vind dat ik dat wel zou doen. Maar toch denk ik: dat moet ik 
niet doen, dat doen mannen ook niet. En als vrouw zit je dan toch in 
een mannenwereldje en je past je best aan. 
Mannen doen dat niet gauw, die halen hun huis er niet bij en die 
hebben ook nooit problemen, met oppas of met kinderen die ziek zijn of 
zelfs als hun vrouw ziek is, daar hoor je amper iets van! En ik denk 
dat je als vrouwen samen eisen zult moeten stellen. En dan vooral 
eisen die betrekking hebben op je werksituatie. Dat er gewoon 
gelegenheid is en vrijheid om te kiezen voor een parttimebaan ! 
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Ja, ik denk inderdaad dat je als vrouwen dat samen moet bevechten, 
want ik bedoel, als één vrouw op een school zoiets zegt en ze halen 
allemaal de schouders zo eens op... ik denk dat er dan niks van komt! 

 Er zijn niet veel vrouwen lid van de vakbond! Bij ons zeker niet. 
Zover ik weet niemand. Van mannen ook niet veel hoor, maar vrouwen 
helemaal niet! 
Een andere kollega is wel eens begonnen over een vrouwengroep op 
school. Die zat dan eigenlijk wel meer aan zo'n gewoon praatgroepje te 
denken, maar best wel goed. Buiten de bond om ook hé. Ja, ik denk als 
zij dat op stapel zou zetten, dat ik zou proberen om er naar toe te 
gaan. 

 Ik? 
Jawel, ... jawel, zou ik net zo goed kunnen doen als Maria... Ja! Zou 
ik best kunnen doen.. Maar het is een idee dat Maria een keer geopperd 
heeft en toen dacht ik: ja, leuk. Het is er eigenlijk niet meer 
uitgekomen. Ik zou er altijd met haar nog eens over kunnen beginnen zo 
van gos, hoe zit dat nou, doe je daar nog wat aan? Ik denk dat er best 
wel aardig wat vrouwen zijn bij ons hoor, die mee willen doen. Ja, ik 
denk eh,  ja, Margot, Thea en eh die van frans, die zou ook altijd 
meedoen... 
Ja, ik weet zeker zowat 5 mensen die het helemaal zien zitten, volgens 
mij. 
En dan is er ook nog een aantal van die mensen, waar je niet goed van 
weet, wat ze willen en wat ze niet willen hé, beetje... moeilijker 
figuren. 
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LIED: MEISJE DOE JE BEST. 
 

Meisje, doe je best 

je krijgt toch ook de kans om te leren 

je kunt 't, net Zo goed 

de oude tijden zijn voorbij 

de kansen keren. 
 

REKENEN 

moet je leren 

dat is belangrijk 

misschien wordt je wel ingenieur 

ontwerp je een brug over het water 

hoe dik worden de pijlers, hoe hoog de bogen 

en je rijdt er zelf over later... 
 

Ingenieur, dat kan je niet 

dat is vast wel een beetje te moeilijk 

nou ja, wat dan nog 

rekenen moet je toch. 

Wanneer wordt ik ongesteld, 

wanneer ben ik uitgeteld, 

hoe kom ik deze week weer uit 

met mijn huishoudgeld, 

hoeveel stof kost dit gordijn 

tot de onderkant van het kozijn. 
 

Meisje, doe je best 

je krijgt toch ook de kans om te leren 

je kunt 't, net Zo goed 

de oude tijden zijn voorbij 

de kansen keren. 
 

LEZEN 

moet je leren, 

dat is belangrijk 

misschien wordt je wel dichteres 

je staat voor een zaal met een bundel poesie 

iedereen luistert en stil klinkt je stem 

woord geworden inspiratie. 
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Dichteres, dat kan je niet 

dat is misschien wel een beetje moeilijk 

nou ja, wat dan nog 

lezen moet je toch. 

Doe deze inhoud in een kom, 

roer het met een lepel om, 

handwarm wassen en niet wringen 

gebruik van karretjes verplicht 

donker, droog en koel bewaren, 

op maandag is de winkel dicht. 
 

Meisje, doe je best 

je krijgt toch ook de kans om te leren 

je kunt 't, net Zo goed 

de oude tijden zijn voorbij 

de kansen keren. 
 

AARDRIJKSKUNDE moet je leren, dat is belangrijk 

misschien wordt je wel journaliste 

en reis je naar Rome en naar Geneve 

altijd onderweg,  vliegen en varen  

veel zien en veel beleven. 

 

Journaliste? dat kan je niet. 

Dat is misschien wel een beetje te moeilijk 

nou ja, wat dan nog, 

aardrijkskunde leren moet je toch, 

we gaan naar opa toe vandaag 

waar is het perron naar Den Haag? 

wordt het Spanje van de zomer 

of gaan we met Jetje naar Wijk aan Zee, 

als m'n man in Assen gaat werken, 

moet ik dan helemaal met hem mee. 
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OVER DE POSITIE VAN FLIKKERS IN HET ONDERWIJS. 

JOS. 
 

Joop: (HAALT DIKKE BRIEF VAN JOS UIT ENVELOPPE EN BEGINT ENTHOUSIAST TE 
LEZEN). Liefste Joop, 
Ik heb wat gedachtes en ervaringen van school voor je opgeschreven. Ik 
hoop, dat je er veel aan zult hebben. Verder hoop ik dat je een fijne 
vakantie zult hebben. Rust maar lekker uit. Ik hoop dat het nieuwe 
jaar een jaar voor je wordt vol strijdbaarheid en veel fijne en lieve 
dingen. Een kus en nog veel meer liefs van 

   Jos. 

 Jos is een vriend van mij. Hij is 16. Hij zit op de HAVO in Asten, 
Noord-Brabant. 

De stem van Jos op de band: 
Uit allerlei kleine dingetjes leid ik af dat iedereen op school weet 
dat ik homoseksueel ben. Maar toch leid ik een dubbelleven. Buiten 
Asten loop ik met flikkerbuttons op en durf ik iedereen aan. In een 
winkel plak ik, waar de verkoopster bijstaat, een stikker met:  TEGEN   
OPGEDRONGEN HETEROGEDRAG, op het hoofd van John Travolta. 
Op school ontken ik mijn homoseksualiteit niet, maar draai er wel 
altijd omheen. Ik ben bang, bang om 700 leerlingen en het merendeel 
van de leraren tegen me in het harnas te jagen. Door hun ideeën niet 
te bevestigen, lijkt het me gemakkelijker om me te verdedigen. Maar ik 
wordt toch al gemeden. In de pauzes ga ik zitten studeren, omdat ik 
bij niemand aansluiting vind. Waarom moet ik me verdedigen? 
Omdat andere mensen hun problemen op mij afschuiven. Als ik toch iets 
zou moeten doen,  zou ik in de aanval gaan. 

(JOOP, NIEN EN BER MAKEN EEN KLAS; JOOP SPEELT JOS, NIEN EEN LEERLINGE, EN BER 
DE DOCENT ENGELS). 

De stem van Jos op de band: 
 Mijn docent Engels is een aardige man. Hij staat heel positief 
tegenover homoseksualiteit. Toen buiten een man het hek aan het teren 
was, keek ik naar buiten. 

Docent: Jos! (HIJ TIKT MET EEN POTLOOD OP DE TAFEL). 
(JOOP KIJKT GESCHROKKEN OP). Let eens op! Enne.... zo knap is ie 
trouwens ook niet. 
(GELACH EN GEGIECHEL UIT DE KLAS OP DE BAND). 

Joop speelt Jos: 
Ik was het liefst de klas uitgerend en naar huis gegaan. Alle aandacht 
was op mij gericht. Niemand zegt bijvoorbeeld flikker of zoiets, maar 
ik hoor het ze denken. Ik zeg niks, maar ik denk: had ik dat stomme 
diploma maar, dan was ik hier weg uit die rotzooi. Ik voel me lullig 
en ontzettend alleen. Een week later stap ik naar die docent toe. Hij 
zegt dat hij het niet zo bedoeld had, maar intussen heb ik me drie 
dagen lullig gevoeld en de dag erna ben ik thuis gebleven. 
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(NIEN ALS LEERLINGE EN BER ALS GYMDOCENT LOPEN NAAR ACHTEREN. JOOP ALS JOS 
OEFENT). 

De stem van Jos op de band: 
De gymles is het toppunt van prestatiedrang. Mensen vallen liever hun 
knieën kapot, dan dat ze een bal laten schieten. 

(GELUID OP DE BAND VAN GYMLES. JOOP SLAAT MIS, NIEN PAKT DE BAL OP) 

Docent: (BLAAST OP FLUITJE) Dat is 2 keer mis, Jos. Ga maar 2 meter naar 
voren, waar de meisjes staan, (GELACH OP DE BAND). 

Jos: Eigenlijk zou ik moeten zeggen: ja, ik ben een flikker, maar ik durf 
niet. Het laatste jaar heb ik niet meer meegedaan, ik zeg dat ik 
rugpijn heb. 

(BER PAKT DE BAL VAN NIEN OVER, EN WIL HEM IN EEN BEPAALDE RICHTING IN HET 
SPEL GOOIEN). 

Docent: Waar is Jos!... Nou, zeker weer ongesteld, (GELACH OP DE BAND) 

Jos: Ik haat de gymles en de gymleraar. 

(JOOP LOOPT NAAR ZIJN STOEL TERUG). 

Joop: Er zijn ook progressieve scholen. Daar mag je homo zijn, als niemand 
het maar merkt. 
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DE BRIEVEN VAN JOHN WARBURTON. 

(JOOP LEEST EEN BRIEF; NIEN ZIT ACHTER AAN TAFEL,  ZIJ SCHRIJFT; BER IS EEN 
BRIEF AAN HET SCHRIJVEN). 

 

Joop: (HIJ LEEST VOOR) 
Geacht bestuur, 
Ik stel er prijs op het volgende te verklaren in antwoord op uw brief 
van 13-4  jl., waarin u ingaat op de rapportage door de direktrice, 
mevrouw Smith, van de gebeurtenissen van 2-4 en 5-4 jl.: 
-Bij het spreken over homoseksualiteit zou ik mij bevooroordeeld 
getoond hebben over heteroseksualiteit. Ik heb echter benadrukt dat ik 
sprak over homoseksualiteit in antwoord op de bevooroordeeldheid van 
de leerlingen van mij als homo. Tegenover hen heb ik juist betoogd dat 
seksuele voorlichtingslessen geen onderscheid zouden moeten maken in 
hun behandeling van hetero en homoseksualiteit. 
-Ik zou de leerlingen hebben verteld dat homoseksualiteit "Beter" is 
dan heteroseksualiteit. Dit is onjuist. Ik heb daarentegen gezegd, dat 
zoiets een belachelijke aanmatiging zou zijn, evenals het omgekeerde. 
Ik heb gezegd dat geen enkele seksuele oriëntatie beter is dan een 
andere. Ik heb als homoseksueel voldoende te lijden gehad van 
dergelijke meerderwaardigheids- en minderwaardigheidsideologieën om 
hun voortbestaan in de hand te willen werken. 
-Evenals de direktrice benadrukt u in uw brief het feit dat ik sprak 
tot minderjarigen en dat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om 
rekening te houden met de wensen van de ouders. Ondanks hun 
minderjarigheid bleken mijn leerlingen echter reeds duidelijke 
opvattingen te hebben over "ruigpoten en flikkers" en waren dus niet 
zo "onschuldig" als u wenst te suggereren. En wat de wensen van de 
ouders betreft: de klachten zijn niet gekomen van de jongens en 
meisjes of van hun ouders, maar van 3 leden van het team. 
-Tenslotte zag ik graag dat u mij verklaart hoe uw houding in deze te 
rijmen valt met de bij verschillende gelegenheden geuite verzekering, 
dat u als bestuur niet diskrimeert bij de samenstelling van het 
docentenkorps. 

   Hoogachtend, John Warburton. 

 

Nien: (LEEST HAAR GESCHREVEN BRIEF VOOR). 
Geachte Heer Warburton, 
Uw brief van 17-4    jl. suggereert dat wij als bestuur diskriminerend 
zouden optreden ten aanzien van homoseksuelen in ons docentenkorps. 
Wij wensen dit met klem te ontkennen. De gedragslijn van het bestuur 
is dat het privéleven van een docent geen zaak van het bestuur is, 
zolang dit privéleven niet binnendringt in zijn beroepsleven op 
school. 
Ongelukkigerwijs was dit bij u wel het geval en wel in een mate, die 
zelfs voor een "verlicht!" en tolerant bestuur als het onze niet te 
aksepteren is. 
Het spijt ons daarom u te moeten mededelen, dat wij u slechts dan weer 
als docent op één van onze scholen in dienst kunnen nemen, indien wij 
van u een schriftelijke verklaring ontvangen, dat u zich in de 
toekomst zult onthouden van diskussies met leerlingen over 
homoseksualiteit: tenzij in het kader van een kompleet en 
gestruktureerd programma van seksuele voorlichting waarmee de direktie 
van de betreffende school volledig instemt. 
    Met de meeste hoogachting, namens het bestuur, 

   B.Wadmore. 
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Joop: (STAAT OP EN VERTELT ZIJN BRIEF). 
In uw brief van 3 mei jl. vraagt u mij om een schriftelijke verklaring 
"dat ik mij in de toekomst zal onthouden van diskussies met leerlingen 
over homoseksualiteit, tenzij" enzovoorts. Aangezien ik geen docent 
seksuele voorlichting ben of iets dergelijks, maar docent 
aardrijkskunde, betekent dit dat ik nooit meer, binnen noch buiten de 
school, met leerlingen over (mijn) homoseksualiteit zou mogen spreken. 
Ik breng het gebeurde terug in uw herinnering: 
leerlingen beledigen mij door mij mietje, poot, flikker e.d. te 
noemen. Dit omdat één van hen mij in een demonstratie tegen 
diskriminatie van homoseksuelen heeft gezien. Uit zelfverdediging en 
om het vertrouwen tussen de leerlingen en mij te herstellen, ga ik 
hier op in. Ik tracht hen het onjuiste van hun vooroordelen in te 
laten zien, zoals ik dat zou doen wanneer zij de apartheid in Zuid-
Afrika zouden verdedigen. Zij stellen vragen, ik beantwoord die, 
eerlijk. 
Dat de direktrice later uit dit geheel voornamelijk oppikt dat ik heb 
geslapen met mannen, die zowel een stuk jonger als ouder zijn dan ik 
en bovendien ook met negers, zegt meer over de direktrice dan over 
mijn gedrag. Het vertrouwen tussen de leerlingen en mij was na. deze 
diskussie hersteld, het lesgeven was weer mogelijk. De verklaring, die 
u van mij verlangt zou een dergelijk verloop in de toekomst onmogelijk 
maken. Het heeft mij jaren gekost om mijn eigen homoseksualiteit te 
begrijpen, mogelijk omdat ik noch thuis noch op school enige 
informatie kreeg over mijn seksualiteit behalve dan de leugens en 
hatelijke toespelingen, die bij de meeste mensen het beeld van 
homoseksualiteit bepalen. 
En wat uw eis betreft dat het privéleven niet zou mogen binnendringen 
in het beroepsleven op school: ik ben 24 uur per dag homo; iemands 
seksuele oriëntatie kunt u niet vergelijken met een hobby als 
postzegels verzamelen. Docenten die trouwringen dragen, spreken over 
kinderen of echtgenoten, of tekenen van zwangerschap vertonen, brengen 
hun seksuele oriëntatie evenzeer de klas binnen als ik wanneer ik 
verklaar homo te zijn. Het zal u na het voorgaande duidelijk zijn dat 
ik de verklaring waarom u vraagt, niet kan en niet wens te 
ondertekenen. Ik beraad mij op verdere stappen tegen uw beslissing mij 
te ontslaan en heb intussen afschriften van onze korrespondentie 
gestuurd aan personen en organisaties die daar een rol in kunnen 
spelen. 

Joop: (GAAT WEER ZITTEN EN LEEST VOOR). 
Beste John, 
Bedankt voor je brief van de 25e. Het standpunt van het bondsbestuur 
is werkelijk godgeklaagd. In de vergadering van gisteren van Onderwijs 
en Homoseksualiteit hebben we een petitie opgesteld, waar je hierbij 
een stapel van ontvangt. Als jij daarmee aan het werk gaat, wij doen 
het ook. Het plan is om de handtekeningen over 3 weken op de 
landelijke vergadering aan te bieden aan het bondsbestuur en dan zien 
wat de kameraden doen. Vooral de aktieve bondsleden in onze werkgroep 
waren razend. Enfin sukses, sterkte en een dikke zoen, 

   Peter. 

Ber: (LEEST ZIJN GESCHREVEN BRIEF VOOR, TERWIJL HIJ EEN SIGARET DRAAIT). 
Geachte Heer Warburton, 
Ingevolge het herziene besluit van het bondsbestuur dd.22-6 inzake uw 
ontslag door het bestuur van de Inner London Education Authority, werd 
de behartiging van uw zaak opgedragen aan onze kommissie. 
Wij kunnen u thans het volgende rapporteren: Een delegatie van onze 
kommissie had op 29-6 een uitgebreid onderhoud met het bestuur van de 
Inner London Education Authority. Door het schoolbestuur werd ondanks 
argumentatie onzerzijds, vastgehouden aan de volgende standpunten: 
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Het schoolbestuur blijft bij haar beslissing een verklaring te eisen 
van de Heer J. Warburton, zoals omschreven in haar brief van 3-5. 
Het vragen van deze verklaring is redelijk. 
Deze verklaring betreft alleen de Heer Warburton en houdt verband met 
de gebeurtenissen van 2-4 en 5-4 op de St. Marylboneschool. 
Onze delegatie nam kennis van deze besluiten van het schoolbestuur en 
was unaniem van mening dat er onder deze omstandigheden in deze zaak 
voor de bond geen verdere stappen mogelijk waren. 

Met de meeste hoogachting namens de kommissie 
arbeidsrecht  
Hugh Pierce. 
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CHARLES LIED. 

 

Hij was 14 toen hij zeker wist: "ik hou van jongens". 
14 en toen stortte heel zijn wereld in elkaar.  
Als ie bij z'n vrienden was, dan ging het over meisjes,  
dus hij praatte met z'n vrienden mee - en keek er naar. 

 

"Als m'n vader het te weten komt, vlieg ik het huis uit,  
of hij slaat me ongelukkig in z'n razernij".  
Pas als ie alleen was, durfde hij aan jongens denken,  
op z'n kamer, met de deur op slot - dan was ie vrij. 

 

"Zeg, ben je verliefd? Je zit de hele les te dromen",  
vroeg een leraar vriendelijk - ontkennen kon hij niet.  
Maar op school is er alleen plaats voor normale kinderen  
dus om niet geschorst te worden, zegt ie niet op wie. 

 

't Schoolbestuur wou met de tijd mee en bepaalde dat er  
over liefde tussen man en vrouw iets werd geleerd.  
Voortplanting, gemeenschap - 't was algebra voor Charles  
alles wat hij hoopt en vreest en voelt werd genegeerd. 

 

Charles is volwassen nu, een man als andere mannen,  
aan hem zie je door de weeks niet dat ie flikker is.  
Dat is maar goed ook, want hoelang blijf je onderwijzer,  
als dat bij de ouders en 't bestuur geweten is? 

 

(JOOP LOOPT NAAR HUUB, EN KUST HEM). 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



 

25 

SEXUELE OPVOEDING OF OPVOEDING NAAR SEXE. 

 

(NIEN, JOOP EN BER PAKKEN HUN BOEKENTAS EN MAKEN EEN KLAS. ALLE DRIE HEBBEN 
ZIJ HUN BIOLOGIEBOEK VOOR HEN.  
DE STEM VAN DE LERAAR STAAT OP DE BAND), 

DE BIOLOGIELES. 

Leraar: Van der Duim. 

Van D.: Elk soort moet zich voortplanten om te blijven bestaan, want de 
individuen van de soort gaan na kortere of langere tijd dood. Dit 
geldt natuurlijk ook voor de mens. Evenals bij andere dieren, ontstaan 
er bij de mens in de zaadklieren van de man mannelijke 
voortplantingscellen of zaadcellen. In de eierstokken van de vrouw 
vrouwelijke voortplantingscellen of eicellen. Heeft u daar geen dia's 
bij, mijnheer? 

Leraar: De bouw van de voortplantingsorganen is al besproken in biologie 1. En 
doe niet zo ongelooflijk kinderachtig, van der Duim! Bovendien zal er 
niet veel te zien zijn. In ieder geval niet waar jij naar vraagt. 

Van D.: Dan heb ik niets gezegd, mijnheer. 

Leraar: Ga jij maar door, Yvonne. 

Yvonne: Alleen een eicel die bevrucht is, dat wil zeggen versmolten met een 
zaadcel, kan uitgroeien tot een embryo. 

(VAN DER DUIM MAAKT EEN NEUKTEKEN MET ZIJN HAND NAAR JOS). 

Leraar: Van der Duim! Ga maar door, Yvonne. 

Yvonne: De eicel, die uit de eierstok vrijkomt, wordt door het trechtervormige 
uiteinde van de eileider opgevangen. Alleen zo'n vrijgekomen eicel kan 
bevrucht worden; de versmelting met een zaadcel moet daartoe aan het 
begin van de eileider plaats vinden. 

Leraar: Nou, en nu iets voor Van der Duim. (VAN DER DUIM KIJKT OP). 
Ik hoop, dat je het allemaal kan verdragen, van der Duim! (Van der 
Duim kijkt de leraar grijnzend aan). 

Yvonne: Om de zaadcel bij de eicel te brengen moet allereerst ge-
slachtsgemeenschap tussen man en vrouw plaatsvinden. 

Leraar: Hoe heet zo iets? (JOS HEEFT ZIJN AANDACHT BIJ ZIJN SCHOOLTAS). Jos? 

Jos: Eh... weet ik niet, mijnheer. 

Leraar: Hoe komt dat? 

Jos: (ONZEKER) Eh... geen tijd gehad, mijnheer, (VAN DER DUIM GRINNIKT). 

Leraar: Ja, ja, ja, Geen tijd. Van der Duim! 

Van D.: Coïtus. 

Leraar: Jos. 

Jos: (LEEST ZONDER INTONATIE MET ERGE TEGENZIN). 
Bij de coïtus brengt de man zijn penis in de vagina (schede) van de 
vrouw. Dit is mogelijk als door een aantal reflexen, die optreden bij 
seksuele prikkeling, de bloedtoevoer naar de penis is toegenomen, 
waardoor deze stijf wordt (erektie). Klieren aan de ingang van de 
vagina scheiden vocht af, waardoor het inbrengen van de penis 
vergemakkelijkt wordt. Hij wordt in de vagina op en neer bewogen, 
waardoor zintuigen, zowel in de penis als in de vagina geprikkeld 
worden. Dit geeft bij de man aanleiding tot een reflex, waardoor 
spieren in de wand van de zaadleiders zich samentrekken en de 
zaadcellen in de vagina tegen de mond van de baarmoeder spuiten. 

Leraar: Zo, heb je het overleefd? (VAN DER DUIM GRINNIKT WEER EN KIJKT NAAR 
JOS). Van der Duim? 
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Van D.: Oh, ik wist het al, mijnheer. Ik kan het alleen niet zo mooi 
vertellen. 

Leraar: Fijn. De coïtus, zoals trouwens de hele seksualiteit heeft bij de 
mens, in tegenstelling tot het dier, nog een andere funktie; de 
lichamelijke eenwording draagt als een der hoogste uitingen van de 
liefde bij aan het tot stand houden van een hechte band in geestelijk 
opzicht tussen twee mensen. 

Van D.: Psssst! (TEGEN JOS) Hoe doen jullie het nou? 

Leraar: De coïtus gaat bij beide partners gepaard met lustgevoelens, die bij 
de man hun hoogtepunt bereiken tijdens de zaaduitstorting, bij de 
vrouw iets later. 

(YVONNE KIJKT VRAGEND OP). 

Leraar: Zijn er nog vragen, Yvonne? 

(YVONNE SCHUDT VAN NEE EN KIJKT MAAR GAUW IN HAAR BOEK).  

Van D.: Japie moet toch al het werk doen. 

Leraar: Yvonne, als er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel. Jos! Jos! Zou jij 
het erg vinden om ook even op te letten. Ik wil nog twee dingen 
behandelen, nl. de overbevolking en de zelfbevrediging. 

Van D.: (TEGEN YVONNE, DOELEND OP JOS) Zullen we effe weggaan? Dit is iets 
voor hem. 

Leraar: Is er iets van der Duim? 

Van D.: Nee mijnheer, ik vroeg me alleen af of er misschien verband tussen 
was. 

Leraar: Wie zal het zeggen, van der Duim. Vooral bij jongens en meisjes in de 
puberteit komt het verschijnsel zelfbevrediging, masturbatie, veel 
voor. Hierbij komen lustgevoelens zonder coïtus tot stand doordat 
iemand de eigen geslachtsorganen prikkelt; bij de man leidt 
zelfbevrediging tot zaaduitstorting. Zelfbevrediging is niet 
schadelijk voor de gezondheid.  

Van D.: Nou, hij heeft het de laatste tijd wel aan zijn rug. 

Leraar: Nog een zo'n opmerking, van der Duim en je vliegt eruit. 
(YVONNE LACHT STIEKEM ACHTER HAAR BOEK, ZO OOK V.D.DUIM). Bij jongens 
kunnen, vooral in de puberteit, ook spontane zaaduitstortingen 
optreden, meestal 's nachts. De zgn. natte droom. Dit is een normaal 
verschijnsel. 

Van D.: Niet als je het maar vaak genoeg doet. 

(YVONNE KRIJGT DE SLAPPE LACH). 

Leraar: Ik zou er nog wel iets meer over kunnen vertellen, maar ik moet 
zeggen, dat ik er nou geen zin meer in heb. Bovendien, wat de biologie 
betreft,  is dit voldoende. 

(DE LEERLINGEN RUIMEN OP; OP DE ACHTERGROND OP DE BAND HET VERVOLG VAN HET 
VERHAAL HUN DE LERAAR). 

Leraar: Goed, het bevolkingsvraagstuk. Vrijwel overal ter wereld worden 
tegenwoordig meer mensen geboren dan er dood gaan, zodat de 
wereldbevolking voortdurend in aantal toeneemt. De gemiddelde 
levensduur is, vooral in de ontwikkelde landen, door de grotere 
welvaart (betere voeding) en geneeskundige mogelijkheden in de laatste 
eeuw steeds langer geworden om de bevolking in stand te houden; een 
even groot aantal geboorten leidt tot uitbreiding van de bevolking. 
Dit alles geldt het minst voor de ontwikkelingslanden waar hongersnood 
en parasitaire ziekten nog een belangrijke doodsoorzaak zijn. Goed! 

(ONDERWIJL) 
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Van D.: Hé, zullen we het effe doen? (PAKT YVONNE BIJ HAAR BORSTEN) 
Hè, toe nou? (PAKT HAAR OPNIEUW BIJ HAAR BORSTEN, NU VAN ACHTER) 
Anders begrijpt Jos het nooit. 
(TEGEN JOS) Maar dan moet jij beloven dat je het ook voordoet, (VAN 
DER DUIM DOET ALSOF HIJ ZICH AFTREKT). 

Yvonne: Viezerik. 

Van D.: Au, stom wijf. Zeker nog nooit gedaan. Of wel? Ben je al een grote 
meid. Of anders moet je Jos nemen. Die ziet het toch niet zitten. Hé, 
toe nou. Zei van Ettekoven toch. Lichamelijke eenwording. Liefde, weet 
je wel. (YVONNE KEERT ZICH AF) 

Anders ga ik naar Jos. Jos? (MAAKT ZOGENAAMDE NICHTERIGE BEWEGINGEN). 

Jos: Stel je niet zo aan! (KEERT ZICH OOK OM NAAST YVONNE). 

Van D.: Hij wil me niet! (GAAT LETTERLIJK EN FIGUURLIJK AF). 
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KRIJN. 

 

Ber: Krijntje zit op een "progressieve" school, openbaar, opgericht door 
een aantal ouders van 'n Nutsschool, die ontevreden waren over 't 
ouderwetse onderwijs op die school. 
Krijn zegt ze: "hoi knul". Krijn vindt dat heel lief. Naar 
aanleiding daarvan stelde ik, dat hij 't met mij leuk vond om te 
knuffen; of hij dat met Cissie niet wilde. 

De stem van Krijn op de band: 
Nee, dat vind ik niet zo leuk op school. 
(BER GAAT OP ZIJN HURKEN ZITTEN) Daar wil ik liever leren. 

Ber: Hoe komt dat dan, dat je 't daar niet leuk vind? 

Krijn: Dan schaam ik me. Dan ziet iedereen dat. Omdat de hele klas dat 
ziet. Jorg maakt grapjes. 

Ber: Hèb je wel eens gevreejen dan, dat je zegt dat Jorg grapjes maakt. 

Krijn: Nee, maar wij doen altijd gek over sex. Dan zeggen we tietebollen 
en dan zeg ik "haren van de kut afknippen" en dan doe ik mee. 

Ber: Wie doen dat allemaal? 

Krijn: Nou, Jorg, en Marco en Stephan en ik... 

Ber: Vrijen op school, dat zou toch ook te gek zijn. Als ouder kregen 
wij van juffie een artikel toegestuurd van Heleen Krul: "Zo wordt 
uw kind spelend wijs". 
(HIJ PAKT DE BRIEF UIT ZIJN ZAK) Onder 't hoofdstukje: "maak hem of 
haar zelfbewust" stond 't volgende: (HIJ LEEST) "Zorg dat uw kind 
zijn eigen lichaam kent. Ook dat gaat spelenderwijs onder 't wassen 
en aankleden. Benoem iedere keer een paar lichaamsdelen en herhaal 
dat tot in het oneindig! Ook daarbij kunt u begrippen als "links" 
en "rechts", "achter" en "voor", "groot" en "klein" (B.V. MET 
BEHULP VAN EEN GROEIMETER) onder zijn aandacht brengen". 

 

(muziek zet in). 
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BERRIE'S LIED. 
 

Ik was toen net twintig, ik was nog alleen en 
ik zocht een vriendin en ik volgde de kweek 
ik was hospitant op een arbeidersschool  
en dat was me een feest, twee dagen per week. 
 

En tijdens de pauze was ik voor de jongens  
ravotten en stoeien met zes tegelijk  
ze kietelden, woelden, omhelsden me, stompten  
Ik vond het fijn en werd warm in mijn lijf. 
 

Refrein: Ik stond voor de klas 
  een roze en een rooie sok 
  de kinderen zagen het  
  en lachten zich rot. 
 

Mag ik wel genieten van 't stoeien met jongens  
Was dat wel zuiver? Ik zat ermee in.  
Vond ik het zo fijn om met ze te ravotten,  
omdat ik al maanden zocht naar een vriendin? 
 

Vanaf dat moment heb ik afstand gehouden,  
ze merken het best als je anders gaat doen.  
Dat schuldgevoel kon ik ze moeilijk uitleggen.  
Wat wil je, ik snapte het zelf niet; toen. 
 

Refrein: Ik stond voor de klas 
  een roze en een rooie sok 
  de kinderen zagen het  
  en lachten zich rot. 
 

Iedereen wil je graag laten geloven;  
Zoek maar een vrouw en je vindt het geluk.  
Veel later merk je, dat iets is verzwegen.  
Maak eerst je gevoelens voor anderen stuk. 
 

Ik ga me voortaan niets ontzeggen, omdat het 

niet met de heersende opvatting strookt. 
Ik vrij graag met vrouwen, met mannen, met kinderen 
en ik niet alleen, m'n vriendin doet dat ook. 
 

Refrein: Ik stond voor de klas 
  een roze en een rooie sok 
  de kinderen zagen het  
  en lachten zich rot. 
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VANAF DE EERSTE DAG WORDT GEPROBEERD KINDEREN TE VERVREEMDEN VAN HUN 
BEHOEFTES. 

 

KLAARTJE. 

Joop: In een van die diskussies, na onze onderwijsprogramma's vertelde 
een moeder het volgende verhaal: 
Haar kind had, voor 't op de kleuterschool kwam, prima leren 
knippen. Op de kleuterschool leerde het om een figuur uit te 
prikken. Nou is in de pedagogie prikken een voorstadium van 
knippen. Vraagt de moeder aan de juf, waarom 't moet prikken Het 
kind kan immers knippen. 
Zegt de juf, dat het nu eenmaal op het rooster staat: het kind moet 
zich aanpassen aan de anderen! 

Ber: De disciplinering begint niet bij de kleuterschool, maar veel 
vroeger. 
Bij de eerste dag! 
Vanaf de eerste dag wordt geprobeerd om kinderen te vervreemden van 
hun behoeftes. 
Klaartje werd in het ziekenhuis geboren en bleef daar tien dagen. 
Tien dagen strak regiem van voedingstijden, slaaptijden, 
verschoningstijden. Op de tijd van eten wordt het kind wakker 
gemaakt en als het niet wil,  omdat de slaap te sterk is, wordt het 
gedwongen, en als het pertinent weigert, wordt de kinderarts erbij 
gehaald. 
Toen ze thuis was, is ze gevoed als ze wakker werd uit zichzelf en 
meldde dat ze honger had. Maar van buitenaf blijven de aanvallen 
duren: Toen Klaartje anderhalf was, liep ze nog niet. Reden voor 
het consultatieburo om haar door te verwijzen naar een revalidatie-
centrum. Want op 1-jarige leeftijd loopt een normaal kind. 

(LOOPT NAAR DE LINKER TAFEL EN GAAT TEGENOVER JOOP, DE ARTS, ZITTEN). 

Arts: En, hoeveel woordjes kent ze al? 

Vader: Pappa, mamma, maar die gebruikt ze door elkaar, woef voor de hond, 
mauw voor de kat, oma, Kas voor Lukas, de buurjongen. ... 

Arts: Stopt u maar. 

Vader: Waarom? Ze kent er nog veel meer. 

Arts: Een kind van anderhalf hoeft maar zes woorden te kennen. 

Vader: Ik snap dat niet. Dit kind kan delen, kan trappen klimmen, kan 
plagen.... 

Arts: Delen? 

Vader: Ja, als je haar iets te eten geeft, krijg je een stukje terug, een 
stukje gaat naar de hond en een stukje eet ze zelf op... 

Arts: Oh,  ik dacht even, dat ze al kon rekenen. 

Vader: Dit kind kan mondharmonika spelen. En ze weet het verschil tussen 
een mondharmonika en een kazoo - in het ene blaast ze en in het 
andere bromt ze een geluidje. 

Arts: Wat is een kazoo? 

Vader: Luister eens dokter, mijn kind gaat lopen zodra u weet, wat een 
kazoo is. 

 

(NIEN LOOPT NAAR DE KAPSTOK EN DOET HAAR BUITENJAS AAN). 
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KRIJN. 

 

Nien: Toen Krijn nog op de kleuterschool zat, kwam ie op een dag thuis: 

Stem van Krijn op de band: 
Juffie was toch kwaad op mij, Murphy en ik mochten niet meer 
meedoen. 

(NIEN SPEELT HELEN) 

Helen: Waarom was ze kwaad? 

Krijn: Dat weet ik niet. 

Helen: Waarom mocht je niet meer meedoen? 

Krijn: Dat weet ik ook niet. 

Helen: Heb je dat niet gevraagd? 

Krijn: ? 

Helen: Maar 't is toch raar dat je straf hebt en niet weet waarom? 

Krijn: Ja, dat vind ik ook. 

Helen: Moet je morgen maar vragen, waarom dat was. 

Krijn: Ooh neu... 

Helen: Waarcm niet? 

Krijn: Dat durf ik niet. 

Helen: Zo'n juffie is natuurlijk ook wel erg groot in de ogen van zo'n 
kind. 
Als ik meega, durf je 't dan te vragen? 

Krijn: Dat denk ik wel. 

Helen: Dus wij om kwart voor vier naar juffie. Ik realiseer me niet, hóe 
groot de stap is voor een kleuter om dat te vragen, tót ik z'n 
knalrooie hooffie zie op 't moment dat hij m'n hand vastpakt en 
heel hard zegt: 

Krijn: Ik weet niet waarom ik niet meer mee mocht doen. 

Helen: De juf kijkt mij verschrikt aan en wil uitleggen wat er aan de hand 
was. Aan mij! Ik kijk heel afwijzend, blijkbaar niet voldoende. 
Zodat ik gedwongen ben te zeggen: Krijntje vroeg je iets.... 

Juf: (op de hurken) Maar dat weet je toch wel Krijntje. Jullie hebben de 
hele middag overal doorheen zitten kletsen en toen heb ik gezegd 
dat jullie niet meer mee mochten doen. 

Helen: Krijn, heel dapper, vind ik. 

Krijn: Maar u hebt niet gezegd waarom. 

Helen: Juffie opnieuw tegen mij uitleggen wat er was gebeurd. En ik, 
stomme trut, hou mijn houding niet vol en begin ook over Krijn's 
hoofd heen te zeggen, dat ik wel snap dat er af en toe maatregelen 
getroffen moeten worden, maar dat 't dan op z'n minst belangrijk 
is, dat dat de kinderen uitgelegd wordt. Dat ze recht hebben op 
weerwoord en dat ze dan wel of niet straf krijgen. Op weg naar huis 
ben ik woedend. Zo wordt er altijd over de hoofden van kinderen 
heen geluld. Ouderavonden zonder kinderen; rapportbesprekingen 
zonder kinderen... Wij zullen wel regelen wat  't beste voor hen 
is. Bah! 
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SAMENHANG VAN LESINHOUDEN. 

 

Joop: Ik moest een scène schrijven over de samenhang van lesinhouden. 
Dus ik denk, ik vraag de boeken van Björn van Nien en dan eens 
kijken, wat zo'n jong nou op een morgen te verstouwen heeft. 
(LEGT DE BOEKEN OP DE TAFEL, LOOPT MET DE TAFEL NAAR VOREN EN PAKT 
EEN STOEL) 
En zijn agenda. 
(STAAT OP EN HAALT AGENDA UIT EEN SCHOOLTAS,  SLAAT DE AGENDA OPEN 
EN LEEST) 
Plantkunde,  geschiedenis, wiskunde, Engels. 
(HIJ ZOEKT DE BETREFFENDE HOOFDSTUKKEN OP EN LEEST). 
Maak een schema van de indeling van het plantenrijk: het 
plantenrijk is onderverdeeld in lagere en hogere planten. Lagere 
planten zijn onderverdeeld in met en zonder bladgroen. Zonder 
bladgroen zijn ze onderverdeeld in bakterien en schimmels, met 
bladgroen in wieren en algen. Hogere planten zijn onderverdeeld in 
met sporen en met zaden. Met sporen zijn onderverdeeld in varens, 
mossen en paddestoelen. 
 
Bladzijde 70 wiskunde. 
We onderscheiden enkele soorten vierhoeken. Alle figuren die vier 
zijden hebben noemen we vierhoeken. Als er niets biezonders is aan 
zo'n vierhoek, noemen we het een willekeurige vierhoek. 
Een vierhoek met vier gelijke zijden noemen we een ruit. Heeft zo'n 
ruit bovendien nog vier rechte hoeken, dus vier gelijke zijden en 
vier rechte hoeken, dan noemen we het een vierkant. En vier hoeken 
met twee evenwijdige zijden heet een trapezium. In figuur 53 is een 
vlieger getekend, d.w.z. een vierhoek, waarvan de diagonalen 
loodrecht op elkaar staan. 
 
Geschiedenis. 
Zo kreeg het Atheense volk de regering in handen. Als je nu weet, 
dat het Griekse woord voor volk demos is en ons woord heersen in 
het Grieks kratein is, dan weet je waar het woord demokratie 
vandaan komt. Het betekent regering door het volk. Het hele 
Atheense volk was. dus bij de politiek betrokken. Hoe komen we aan 
het woord politiek? 
In het Grieks worden de stadsstaatjes polis genoemd en van dat 
woord was politiek afgeleid. Politiek is alles wat te maken heeft 
met het bestuur van de staat. 
 
Engelse les. 
This is my book. 
This is your book. 
This is his book. 
This is her book. 
This is oar book. 
This their book. 
 

(Stilte) 
 

 Geen vingers..... dan gaan we verder. 
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KONKURENTIE. 

 

(NIEN RECHTS, JOOP MIDDEN EN BER LINKS, PAKKEN DE MICROFOON OP. ZIJ POPELEN 
OM HUN WOORDJE TE DOEN). 

Joop: Hiep, hiep hoera voor de Russen, die als eerste een raket het 
heelal inschoten op weg naar de maan. 

Ber: Dankzij een immense krachtsinspanning is het Amerikaanse volk erin 
geslaagd als eerst voet op de maan te zetten. Door een ingenieus 
programma van selektie en training beschikken ze over het best 
geschoold technies potentieel. 

Nien: Van de Europese landen is het Frankrijk als eerste gelukt om een 
atoombom te maken. Proficiat Frankrijk. 

Ber: Het nivo van ons Nederlandse wetenschappelijke onderzoek moet 
drasties verhoogd. Pas dan zal het Nederlandse bedrijfsleven de 
konkurrentiestrijd met de buitenlandse koncerns kunnen blijven 
volhouden. 

Joop: Het Gronings lyceum werd dit jaar voor de tweede maal de trotse 
winnaar van de interlyceade-bokaal. Nog één keer Groningers en de 
beker is van jullie. Van harte Groningen. 

Nien: Het hoogste aantal punten werd deze keer dus gehaald door.... 
de Willibrordusschool in Scheen op Zand (LUID GEJUICH). 

(BER EN NIEN GAAN RESPEKTIEVELIJK LINKS EN RECHTS ZITTEN). 

Joop: Jullie zijn een uitermate slechte klas. Als ik dat vergelijk met 
H2b dan is dat wel een groot verschil. En dat met precies dezelfde 
leerstof. Dus alle zeilen bijzetten. En aan het werk. (JOOP DRAAIT 
ZICH OM) PbO + H2so4 geeft? 

(BER EN NIEN STEKEN HUN VINGER OP, BER TAMELIJK FANATIEK). 

Joop: Yvonne. 

Nien: Loodsulfiet met water. 

(BER REAGEERT MET NOG FANATIEKER ZIJN VINGER IN DE HOOGTE TE GOOIEN). 

Joop: Fout! Frits. 

(BER NOG FANATIEKER). 

Ber: Loodsulfaat met water. 

Joop: Dat is heel goed, Frits. Als je zo doorgaat, wordt dat een acht op 
je rapport. 
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WAAROM LEREN WIJ? 

 

Nien: Ik ben de onderwijzeres van deze derde klas. 
Ik zal u eens vertellen hoe ik kinderen motiveer. Dat is heel 
eenvoudig. Ik heb met orde nooit problemen. Ik pak het zo al jaren 
aan en 't lukt me elke keer. 
"Jongens", zeg ik, "laten we eens lekker fijn ons best doen." En 
als ze dan niet willen, vraag ik: "Doe het dan voor mij?" Als dat 
ook niet aanslaat, dan beloof ik voor te lezen of ik zeg:  "Als dit 
snel af is, laat ik jullie vrij..." Je moet ook wel eens straffen, 
als er teveel gepraat wordt of als er eentje met z'n hoofd bij heel 
iets anders is. Zo'n kind moet dan z'n boekje sluiten. Of hij gaat 
de gang op. 
En reken maar, dat je het voelt, als je lessen hebt gemist. 
Ik leg ze niet meer uit, waarom ze moeten werken. Je merkt als je 
een poging doet, dat het heel moeilijk gaat. Want dat is mijn 
probleem: dat ze iets moeten leren, waarvan het overduidelijk is,  
dat het nergens opslaat... 

Ber: Ik begreep vroeger ook niet waarom ik scheikunde moest leren. 
Eigenlijk weet ik het nog niet precies. 

Joop: Later zul je begrijpen, dat we het beste met je voor hadden. 
Dan zal je ons dankbaar zijn. 

Nien: Ineke is te vrij. Later zal ze ook niet alles kunnen zeggen, wat 
haar voor de mond komt. 

Joop: Je moet studeren, Miek, dan krijg je tenminste later een man die 
ook gestudeerd heeft. 

Nien: Nee schatje, nu niet, straks mag jij een plasje gaan doen. 

Ber: Nee, dat snap je nou nog niet, dat komt wel later.... 

Joop: Op school moet je al die dingen die je in je privé-leven belangrijk 
vindt, opzij zetten voor later. - 

Nien: (ZINGT) 
Als ik groot ben lieve moeder, 
hoef jij 's morgens niet uit huis. 
Want dan ga ik voor je werken, 
en dan blijf jij lekker thuis. 
Later als ik groot en sterk ben, 
en dan heel veel geld verdien, 
zal ik altijd voor je werken. 
En je heel gelukkig zien. 
Ach ! 
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WAAROM WERKEN WIJ? 

 

(ONDERWIJL DAT JOOP DE TEKST ZEGT, HERHAALT NIEN DE TEKST "WAAROM LEREN 
WIJ", WAARBIJ ZE IEDERE REGEL EEN FRAKTIE EERDER INZET EN ZACHTER SPREEKT 
ALS JOOP). 

Joop: En ik ben de chef van deze bloeiende fabriek. Ik zal u eens 
vertellen hoe ik m'n mensen motiveer. Dat is heel eenvoudig. Ik heb 
met orders geen problemen. Ik pak het zo al jaren aan en 't lukt me 
elke keer. 
"Mannen",  zeg ik,  "laten we er lekker tegenaan gaan!" 
En als ze dan niet willen, vraag ik:  " Doe het dan voor mij?" 
Als dat ook niet aanslaat, dan beloof ik extra premies of ik zeg: 
"Als dit snel af is, krijg je een dag vrij..." 
Je moet ook wel eens optreden als er teveel gepraat wordt of als er 
eentje met z'n kop bij heel iets anders is. Dan stel ik zijn 
promotie uit. 
Of hij vliegt de straat op. 
En reken maar, dat je het voelt als je 20% mist! 

  (JOOP ALLEEN) 
Betrokkenheid bij het werk zelf is nauwelijks te vinden. Ik tracht 
wel eens uit te leggen waar het allemaal opslaat, maar mijn 
probleem met dit systeem is, dat het niet voor maar tegen het 
belang van de arbeiders in gaat. 
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LATER. 

 

Ber: Als U later die promotie wilt maken, dan kost ü dat meer dan de 
normale 8 uur.  't Is een keus! 

Nien: Als de kinderen over een paar jaar de deur uit zijn, dan kom ik wel 
weer aan mezelf toe. 

Joop: Nog even volhouden, dan hebben we vakantie. 

Ber: Mijn hypotheek is natuurlijk gebaseerd op later. Dan verdien ik wat 
meer... betere positie enz. 

Joop: Als ik gepensioneerd ben.... 

Nien: 't Leven is hard. In 't hiernamaals zullen we gelukkig zijn. 

Stem van Michiel op de band: 
 Later 
is een ontvluchting van het nu. 
Nu is de realiteit.  
Dus later, 
een ontvluchting van de realiteit  
en 
wie weet 
komt later niet eens. 

Nien: Dat is mijn zoon Michiel. 
Ik vond het gedicht in de zak van zijn broek, die ik in de 
wasmachine wilde stoppen, net in de tijd dat we dit stuk aan het 
maken waren. 
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ER ZIJN DRIE MOGELIJKHEDEN. 

 

Joop: Er zijn drie mogelijkheden: 

Ber: Je kunt er tegen vechten. 
Je kunt je aanpassen. 
Je kunt er aan onder doorgaan. 

Joop: Dit stond in de Haagse Post van 23 december 1978. 
(PAKT DE HAAGSE POST). 
Bas van 12 was die middag uit school gekomen met de uitslag van de 
cito-toets. Eén punt te weinig om naar de HAVO te gaan. Hij had er 
met z'n moeder over gepraat. "Maak er niet zo'n drukte van", had ie 
gezegd. "Je lijkt de moeder van Wim wel". Dat was de nogal strenge 
moeder van een vriendje. Samen hadden ze thee gedronken en er niet 
meer over gesproken, daarna was hij naar z'n kamer gegaan. 
Hoe het precies gebeurd is weet niemand, maar een paar uur later is 
Bas dood. Hij wordt gevonden in zijn hol, een ruimte achter het 
beschot van de centrale verwarming. Zijn hoofd hangt in de lus van 
een stropdas, die aan een haakje aan de muur is bevestigd. Zijn 
moeder zegt.... 

Nien: Nee, ik wordt nooit meer zoals vroeger. Hulp kun je van niemand 
verwachten. De huisarts is ook moeilijk te pakken te krijgen. Hij 
heeft het altijd druk. Laatst kwam ik de wachtkamer binnen en toen 
ik al die mensen daar zag zitten, dacht ik: de mensen hier zitten 
met iets dat wel weer zal overgaan, maar dit geneest nooit. Wat heb 
ik toch fout gedaan. 

Ber: Er zijn drie mogelijkheden: 

Nien: Je kunt er aan onder doorgaan. 
Je kunt er tegen vechten.  
Je kunt je aanpassen. 

(BER PAKT VAN ACHTER EEN PILSJE EN EEN BAKJE CHIPS,  ZET ZE OP TAFEL EN 
LOOPT NAAR VOREN). 

Ber: Jansen is de naam. Je kunt zeggen wat je wilt, (schenkt zich een 
glas pils in) maar ik durf te beweren, dat 't doorzettingsvermogen 
is geweest, dat ik nu pakweg 4 man onder me heb. Salesmanagers, 
prima kerels. Wil ik verder niets van zeggen! Ikzelf ben 
supervisor... ja, zeg maar een soort hoofdvertegenwoordiger. En 
behalve de Mulo, alles in de avonduren gedaan. Pittige kursussen. 
Zo'n hele cyclus is dat. Ik ben nu bezig met een kursus management. 
Van de winter al een keer voor op geweest, maar die moet ik 
overdoen. Voor 't eerst.... Dat was net zo in de periode, dat 't 
krankzinnig druk was op de zaak. We doen in automaties hydrauliese 
fabriekspoorten, garagepoorten en dat soort zaken. Kwaliteit, hè. 
Anders deed ik het ook niet. Die verkooptechnieken, gewoon als 
theorie, heb ik wel eens moeite mee eigenlijk. 
Maar dit is gewoon goed spul. De know-how van ons bedrijf staat 
garant voor de kwaliteit. Volkomen safe, nooit klachten. En een 
prima samenwerking met de jongens. Nooit problemen eigenlijk. 
Helemaal op elkaar ingesteld. 
Van de zaak uit organiseren ze trainingsweekeinden en dan leer je 
elkaar goed kennen. Vorige maand nog naar de Ardennen geweest.... 
overdag vergaderen, rollenspelen, hoe je moet samenwerken. En 's 
avonds gewoon plezier.... Nee, dat organiseren ze prima. 
En nooit kinderachtig met geld. Ze stoppen je echt in de chicste 
hotels. Ik drink nooit whisky, maar dan.... Nee, ze zijn nooit 
kinderachtig met geld. Mijn vrouw wilde graag een t.v. voor boven 
op de slaapkamer. Dat was net toen we een introduktieaktie van een 
nieuw artikel hadden. Goeie campagne was dat. 

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



 

38 

Ik zeg: wacht daar nou nog even mee, want ze geven een t.v. kado, 
als ik boven een bepaald verkoopcijfer kom te zitten. 
 Nou ik zat 't hoogste, dat begrijp je wel. Ze zit wel eens te 
kankeren, dat ik te veel van huis ben, maar daar was ze toch maar 
blij mee!!! 
...Ik bèn ook wel te veel van huis, moet ik zeggen.  
...Ik zie de kinderen te weinig 
... M'n vrouw zegt vaak genoeg: laat die zaak toch stikken; als je 
het aan je hart krijgt, is 't je eigen schuld. 
Maar ja,  je zit in een bepaalde promotielijn. Als ik ’t nou niet 
maak, kan ik 't wel vergeten. Als je zo rond je veertigste niet 
zit, waar je wilt zitten, maak je 't niet meer. 
Als je dan nog gewoon vertegenwoordiger bent, pakken ze liever een 
jongere da's logies. 
Mijn vrouw is een beetje ongeduldig. Ik snap dat ook wel Vorig jaar 
een caravan gekocht, een juweeltje... gefinancierd ... duur.... 
duur. Maar ieder weekeind heeft ze iets van "gaan we nou" "Werk je 
nou alwéér over".... "Kan die administratie niet in de baas z'n 
tijd".... 
Tegenwoordig maak ik daar korte metten mee:  "Fien", zeg ik dan, 
"van de baas z'n tijd, krijg jij zo'n caravan niet eens van de 
binnenkant te zién".... Ik verdien behoorlijk, daar niet van... 
Maar je moet er wat voor over hebben. Voor zo'n caravan.... toch? 

(LOOPT NAAR ACHTER). 

Joop: Er zijn drie mogelijkheden: 

Nien: Je kunt je aanpassen. 
Je kunt er aan onder doorgaan.  
Je kunt er tegen vechten. 

Joop: (PAKT DE MIKROFOON) Je kunt er tegen vechten. 

Ber: (PAKT DE MIKROFOON) Je kunt er tegen vechten. 

(NIEN, JOOP EN BER GAAN RESPEKTIEVELIJK LINKS, IN HET MIDDEN EN RECHTS 
ZITTEN. DE MUZIEK ZET IN). 
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JE KUNT ER TEGEN VECHTEN. 
 

LIED KLAARTJE. 
 

Ber: Met de moed der wanhoop zing ik dit slaapliedje voor haar. 
Misschien dat het helpt. 
 

Lied: 

Samen: Wat is er lieve dochter? 
waarom huil je zo?  
waarom ben je bang en boos?  
heb je soms gedroomd? 
 
Wat is er lieve Klaartje?  
droom je van die hond?  
en je wilde spelen  
en hij blaft en gromt? 
 
Ik zal voor je zingen  
en wieg je net zo lang  
tot je eenmaal rustig bent  
en ook niet meer bang. 
 
Maar blijf boos op alles  
wat jou vijandig is  
zodat je later terugbijt  
als het nodig is... 
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VERHAAL NIEN 

 

Nien: Bij Proloog hadden we ons eerste stuk gemaakt over vrouwenstrijd en 
we wilden een vrouwenvergadering instellen om ons op onze 
vrouwenbelangen te organiseren. Kortom, de diskussie over feminisme 
laaide hoog op. Ook bij de mannen natuurlijk. Nou ja, het zijn 
serieuse zaken, akkoord, maar je moet er ook grappen over kunnen 
maken, niet dan? Dus op een dag liep ik de trap op naar ons 
kantoortje. Mag ik even m'n treinkaartje deklareren naar het 
Kultureel Front en daar hing ze: twee grote blote tieten met er 
onder: "FUCK THE FEMINISTS". 
Ha, ha, heel geestig. Eigenlijk niet zó geestig. 
Verdomme, helemaal niet geestig, ben jij er ook kwaad over? 
Wat doen we eraan? Dus wij de koppen bij elkaar 
En maandagmorgen, bij het begin van de nieuwe werkweek... Goeie 
morgen, goeie morgen: het hele kamertje overgeverfd in de kleur van 
de vrouwenstrijd: paars. Alles paars, de muren paars, het plafond 
paars, de lampen gaven een vies bleek licht, zelfs op de ramen was 
een levensgroot vrouwen-teken geverfd. 
De meeste mannen vonden het niet zó geestig.... wij wel. 
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VERHAAL BER 

 

Ber: Er was eens een demonstratie. Een heleboel mensen waren op 
straat. Ze protesteerden. Ze protesteerden tegen de regering en 
stonden aan de kant van de arbeiders. Het waren allemaal normale 
mensen. Zo te zien. Of nee, toch niet. Een paar waren anders 
gekleed. Ze hadden zich mooi gemaakt en hadden mooie kleren aan. Ze 
zagen er feestelijk uit. Een demonstratie is geen begrafenisstoet, 
dachten zij. Maar anderen waren het er niet mee eens. Zij waren de 
leiding van de demonstratie, zeiden zij. En ze gooiden de flikkers, 
want zo heetten zij, de demonstratie uit. De arbeiders waren gewone 
mensen, dus moest de demonstratie ook gewoon zijn. Want zij waren 
voor de arbeiders. 
Er was eens een jongen. Hij heette Martin. Hij was voor de werkende 
jongeren. Dus was hij vormingsleider geworden. Hij deed alles voor 
zijn jongeren. Bedacht tema's, projekten, kursussen, 
gespreksgroepjes, en ga zo maar door. Bijna al zijn tijd ging op 
aan zijn werkende jongeren. Hij hield van ze. Maar er was een 
groep; dat was niet zo'n goeie groep, vond Martin. En er was een 
meisje, Sanne, dat was een moeilijk meisje, vond Martin. De groep 
vond dat niet. Alleen ze zagen niet zitten, wat Martin wel zag 
zitten. Ook Sanne zag het niet zo zitten. Sanne zei, dat ze wegging 
van het vormingscentrum. Dat vond Martin niet goed. Hij zou het 
aangeven bij de gemeente, want Sanne was leerplichtig. Martin deed 
zijn plicht, want hij was voor de werkende jongeren. 
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VERHAAL JOOP. 

 

Joop: Pervers is 
dat miljoenen 
geestdriftig 
voor de buis zitten 
als twee mannen elkaar 
tot bloedens toe 
stompen. 
Terwijl iedereen 
pijnlijk getroffen 
en ontsteld is 
als twee mannen elkaar 
teder 
aanraken. 

(JOOP KOMT NAAR VOREN). 

Joop: (WIJST NAAR HUUB) Huub en ik zitten in een flikkergroep in 
Eindhoven. De Roze Driehoek. In januari van dit jaar hebben we het 
paleis van bisschop Gijssen dichtgeplakt met affiesjes: FLIKKER JE 
VRIJ en HOMO ZIJN IS FIJN. 
Huub stond op een kozijn het raam met stijfsel in te smeren. 
Kermende nonnen en een pater in paniek. Hij probeerde Huub bij zijn 
been omlaag te trekken. Huub heeft zijn kale kop met de 
stijfselborstel volgesmeerd. 
We hebben ons nog nooit zo gelukkig en vrij gevoeld als toen. 
Zingend zijn we de overvalwagens in gedanst: 

Joop en Huub: (ZINGEND) 
Je kunt het aan mij wel zien, 
Ik ben zo'n echte Trien. 
Niet van hetzelfde en ook niet normaal 
Ik ben een nicht als een kathedraal. 
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VERHAAL DAT NIEN OOIT HAD WILLEN HOUDEN. 

 

Nien: Dit is een verhaal dat ik ooit had willen houden. 

(ZIJ RUIMT DE TAFEL AF. DAARNA LEGT ZE ENKELE STAPELS PAPIER OP DE TAFEL EN 
EEN NIETMASJIEN EN RAAPT TIJDENS HET VOLGENDE VERHAAL PAPIEREN EN NIET ZE 
AAN ELKAAR.) 

Nien: Mag ik u vragen, meneer, hebt u ook kinderen? 
U hebt mijn zoon de klas uitgestuurd en gedreigd hem te schorsen. 
Omdat ie te laat nog over de gang liep. 
Onzin natuurlijk. 
Ik denk dat u kwaad op hem was. 
Omdat u vers van de stencilmachine een papier had doorgekregen, 
waaruit u kon opmaken, dat een stel jongens en meisjes, waaronder 
mijn zoon, een dag over onderwijs willen organiseren op school. 
Een kritiese onderwijsdag voor alle leerlingen. In het papier 
stonden woorden als uitbuiting, kapitalisme en "het onderwijs 
reproduceert de maatschappelijke verhoudingen". Er stond ook: Hoe 
sleutelen we deze diskussie aan op school, en hoe krijgen we onze 
klasgenoten gemotiveerd om krities te zijn. En u meneer de 
direkteur zag het niet zitten. Niet dat het nou echt gevaarlijk is, 
maar het is lastig. Het kost extra energie om alles in goede banen 
te leiden, het kan de autoriteit van de docenten aantasten, het kan 
moeilijkheden geven met het bestuur of met de ouders. En het gaat 
ten koste van schooluren waarin natuurkunde en biologie aan de orde 
moeten komen. Dus u werd boos. 
Maar meneer, hoe hoopt u eigenlijk dat Uw kinderen opgroeien... met 
open ogen toch en niet met hun ogen in de zak, niet als zoete 
koekslikkers toch, maar als kinderen die zelf proberen na te denken 
en op zoek gaan naar wat ze daarbij zou kunnen helpen. 
U hoopt toch ook, dat Uw kinderen niet laf worden, maar dat ze hun 
nek durven uit te steken als ze denken dat ze een goeie zaak 
verdedigen, 
dat ze soms de boel eens provoceren als ze vinden dat er wat leven 
in de brouwerij moet komen, dat ze leren samen iets aan te pakken 
en daar intensief mee bezig zijn. 
Ik ben hartstikke trots als ik mijn kinderen op een dergelijke 
manier bezig zie. 
En U waarschijnlijk ook. 
Waarom kiest U dan niet voor de kinderen en wel voor het vlekkeloos 
runnen van de school, waarom kiest U dan voor het bestuur, voor 
lastige ouders in plaats van voor de ontwikkelingskansen van uw 
leerlingen. 
0 ja, U kunt het best verdedigen waarom U die keus doet, maar kom 
ons dan nooit meer aanzetten met mooie pedagogiese verhalen waarin 
het kind centraal staat en de mensvorming wordt hoog gehouden. 
Noem uzelf dan gewoon een manager, een fabrieksdirekteur die 
grondstoffen binnenkrijgt en op zo efficiënt mogelijke wijze een 
produkt vervaardigt en aflevert dat aan de kwaliteits-eisen 
voldoet. 
Goedgekeurd door de landelijke vereniging van werkgevers. 
Arbeidskrachten die kunnen funktioneren, zoveel hoog, zoveel laag, 
zoveel in het midden en zoveel achter de kinderwagen in 
voorbereiding van de volgende lichting arbeidskrachten. Misschien 
oordeel ik te snel, misschien denkt u er nog eens over na... 
Want als ik niet wist dat er tenminste toch een aantal onder u zijn 
die proberen in de kantlijn te doen wat ze kunnen om hun meisjes en 
jongens in leven te houden, als we dat niet wisten, dan hield ik 
voor de toekomst mijn hart vast en m'n kinderen thuis. 

(NIEN, JOOP EN BER PAKKEN DE MIKROFOONS WEER OP EN LOPEN NAAR VOREN) 
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SLOT 

 

Joop: Maar we hebben een ekskuus. 

Nien: 't Hoofd wil niet mee. 

Ber: 't Bestuur houdt alles tegen. 

Nien: De oudercie. weet niets van de praktijk. 

Joop: Ik wil wel, maar m'n kollega's... 

Ber: We zijn geen team. 

Nien: We vergaderen ons toch al kapot. 

Joop: Als jullie in de praktijk stonden, zouden jullie wel anders 
praten. 

Joop: De inspekteur kontroleert, vergeet dat niet. 

Ber: De minister! Wat denken jullie van de bezuinigingen? 

Joop: Wist u dat de leerlingen rechtser zijn als het team? 

Ber: Je krijgt de mensen niet meer warm. 

Nien: De crisis! Tja, de strijdbaarheid is er uit. Vroeger.... 

Ber: 't Systeem; dit kapitalisties systeem;  't systeem is de schuld. 
Natuurlijk, ik zal 't niet tegenspreken, 't Zijn de reële, 
dagelijkse belemmeringen.  
Maar géén ekskuus. 

 

LIED STRIJDBAARHEID. 

 

Samen: (zingend) 
De strijdbaarheid eruit  
de mijne,  
de jouwe  
misschien? 
 
De strijdbaarheid eruit!  
zeg het, schrijf het,  
zend het uit:  
DE STRIJDBAARHEID ERUIT  
verzeker het elkaar  
en het wordt waar!  
een nieuwe truc  
van dit systeem?  
dat weet ik niet,  
maar 't werkt! 
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Joop: Edelmoedige gevoelens worden dichtgeschroeid, verwrongen en 
geamputeerd om ons maar geschikt te maken voor onze omgang met de 
wereld. Zoiets als bedelaars, die hun kinderen kreupel maken en 
verminken om ze geschikt te maken voor hun toekomstige positie in 
het leven. 

 

LIED STRIJDBAARHEID. 

 

Samen: De strijdbaarheid eruit 
de mijne  
de jouwe  
misschien 
 
Als wij niet verzet van kinderen stimuleren  
als wij ze niet helpen er iets mee te doen,  
als wij niet van kinderen willen leren,  
dan is er voor ons geen toekomst meer... 
 
De strijdbaarheid eruit  
willen wij  
de strijd  
wel zien? 
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DE AUTEURS VERENIGING PROLOOG is een vereniging 

die de auteursrechten behartigt van de stukken 

die in het werk van PROLOOG kollektief gemaakt 

zijn. De gelden van de vereniging worden aange- 

wend ter bevordering van de kollektieve produk-

tie van politiek theater. 

 

De vereniging doet dit door teksten uit te 

geven, niet alleen van PROLOOGstukken en 

leningen en giften te verstrekken. 

 

Op dit moment heeft de auteursvereniging PRO- 

LOOG een aanbod van de volgende 

 

Teksten: 

"Houdt den Dief", 

"Maak van je hand een Vuist", 

"Scholierenverzetje", 

"De overval op het pakhuis", 

"Onderwijs een onvoldoende", 

"0, wat een land, wat een leven", 

"Vrouwen ,als het aan ons ligt", 

"Smeerolie", 

"Geen vingers,  dan gaan we verder", 

"Spiegeling", 

 

E.P. 's van: 

"Vrouwen, als het aan ons ligt", 

"De Missvorming van Mollie". 

 

 

Auteursvereniging PROLOOG Willemstraat 72 

Eindhoven tel. 040-510236 

RABO-Bank Eindhoven Noord 1882-47882 

t.n.v. J. de Rooij, Groes 9 Eindhoven. 
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