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I 1. PROLOOG MOET BLIJVEN

proloog speelt toneel en in al wal ze speelt
kiest ze ondubbelzinnig partij
tegen de klub die de lakens uitdeelt en
w66r de buis van de maatichappi;

REFREIN:
tegen politieke censuur en
tegen onbehoorlijk bestuur en
legen de OOl80gen
die de CCP de wet VOOfschrijven
ze!l!ll!Jl wij NEEI
PROLOOG MOET BLiJVENI

I 2. DAT LEERT ONS DE GESCHIEDENIS.

A. DAT LEERT ONS DE GESCHIEDENIS.

OU leen ons de geschiedenis
dat de geschiedenis
een strijd van klaue is

de ene !>ebben poen en macht
de andere werken dag en nacht
en willen de werkers ook wal macht
diln worden ze bloedig algesl30chl

dal leen ons de geschiedenis
dat de geschiedenis een strijd
wn kl.&nen is.

B. LIED VAN HET ONTSTAAN VAN DE KLASSEN

in hel begin leefden de mensen van de Yfuchlen die
ze vonden· van de wone" en de zaden en ze had·
den nooit te >reel • alle lwIoden waref' nodig in de
strijd Ie overlelo'tn . dat je " meeste had verzameld
lelde niet integendeel· iedereen kreeg even weinig
iedefeen kreeg evenlleel

dat gevecht leerde de mensen om gefeedschap te ge.
bruiken. land bewerken met een ploeg en met een
spei!r op jachl Ie gaan· en de buil werd zo steeds
rijker en de oogslen rllgelrnatig . er bleef over nadat
ieder zich er goed aan had ged/lan . vuur en zout
zorgde ervoor dal 't overschot niel kon vergaan

loen heloverschol bleef groeien was hel niet meer
dringend nodig· met zijn allen Ie gaan jagen of Ie
werken op hel land· zo gebeurde hel dal sommigen
zich Irainden in een ambacht· smeden pollenbakken
weven en in rui' werkle de k!llnt . tijdens ·1 smeden
wn de nieuwe ploegschaar op de smid zijn !lInd

door de ploegschaar werd hel overschot nog groter
en dus werden· nog meer mensen wn het werken
op de akkers vrijgt'Steld . rekenaars en planners bouw·
den irrigatiewerken· zorgden voor een vruchtbare
bevloeiing op het veld· en in ruil werd door de I)o@.
ren een belasting neergeleld

en de rekenaars en planners waakten Mk over de voor·
raad· ze beheerden dus de vruchlen wn hel werk wn
iedereen· maar wie 't overschot bewaard kan er hel
makkelijkst van sleien· zodat heel heloverschol len·
slolle in hun zak verdween· zo verrijkten de bewakers
zich aan het werk van iedereen

sinds die dief$1I1 is er nietlleel meer veranderd in de we·
reld . de bezitters werden rijker en de werkers bleven
arm· en nog neem sloven de werkers voor 't profijt van
de bezitters· wie niel meewerkl wordl daarloe gedwon·
gen door de sterke arm - wanl de staal loopt slfi:hts
voor het belang van de bezitters warm

C, DRIE GESCHIEDENIS·FRAGMENTEN UIT
"MAAK VAN JE HAND EEN VUIST".

wij moelen legen elkaar veetlten
voor de graaf, de hertog, voor de heren
wij moelen zwoegen. pachl beUlen
lerwijl zij op de opbrengsI teren
niet de boeren van de andere kant
maar onze heren zijn de vijand

wij vochlen samen meI de burgefij
le-gen de adel en de kerk
de burgerij heeft om bedrogen
want zij greep de machl alleen
wij willen vrijheid, gelijkheid en broederschap
maar dan wel voor iedereen

wij, de arbeiders en boeren
wij moelen oorlog YOl!ren
in het belang IIlln de bezitters

wij werden eeuwenlang gebruikt
wij werden eeuwenlang uiIgebuit
in het belang van de bezitters

da.arom arbeiders en boeren
moelen wij samen slrijd gaan voeren
in het belang wn onszelf
en legen de bezitters

D. OE GEORGANISEERDE ARBEIDERSSTRIJD
de georganiseerde arbeidersstrijd heeft opgeleverd
dat arbeiders niel kreperen ven de honger
dal ze zich kunnen kleden .
dat ze onderwijs krijgen
dat ze 40 uur per week welken en niel meer
toch moelen arbeiders zich nog sleeds verkopen
nog steeds zijn ze geen baas
over hun eigen werk
dat hebben ze nog niel bereikt
nog niel

3. TOON OE KINDEREN DE TEGENSTELLING
IN DE MAATSCHAPPIJ

A. OE SCHOOL.
de school is een wereld waar rust heerst en orde
in regelmaal rijpl daar het prit intellfi:1
slechts klinkl er de heldere slem van de meesler
als aan 't jonge \/Olkje iets moet uitgeiO!'gd

de stap ven hel kind dal wat krijt zal gaan halen
geraniums bloeien de speelplaats is leeg
wil zijn de gangen en wit de lokalen
de borden zijn zwart maar le zijn goed ge~

er fiels een vader langs de school
hij neemt zijn hoed af uit respekl
voor het oude hoofd bij wie hij zelf nog heeft gezelen
en uit het klasje Wililr zijn kind zil
klinkt 'I tafellje van vier
hij zet zijn hoed lerug op zijn hoofd en is tevreden

wal kinderen willen en wal ze zelf kunnltn
wordt zachljes gewurgd door de pedagogie
ze krijgen een training in fanti5ieloosheid
in zelfbedrog, inbeelding en jalousie

ze leren er I.n elkaar in Ie werken
de lafel ven vooroordeel leer je uil je kop
de meesIers ze jagen hen in die 6 jaren
de trappen Viln ongelijkheid op

fiel$lln ze !lIler langs de school
nemen hun hoed af uit respekl
voor 't oude hoofd bij wie ze zeil hebben gezelen
en uit hel klasje waar hun kind zit
klinkl hel lafellje wn vier
zelten hun hoed lerug op hun hoofd en zijn tevreden

B, TOMMIE,
lommie weet al heel goed wat geweld is
de kruislochlen beleeft hij elke dag op de t.v.
beelden uil vielnam en uit angola
trekl in zijn fantasie meI de soldaten mee

dus als ie in de k!lls zit bij geschiedenis
weel tommie wel waar 'I allemaal over gaal
weet hij wal hij &r zich bij I/0OI" moet mllen
als wellington bij waterloo napoleon verslaat

zijn boekje slaal vol spannende verhalen
hij weel wanneer zat wie wie in hel haar
een oorlog uit leve de nieuwe oorlog
ieder voor zich aHen tegen elkaar

hel vaderlandje heeft altijd gewonnen
of was neulrilill of had minstens gelijk
hel andere volk is agressief begonnen
maakl zich aan roof en onderdrukking rijk

dus wantrouw al die vreemde elementen
wal anders is moel je als kanker vrezen
ze komen om jouw warme bloed te drinken
of 't nu hunnen zijn of de chinezen

zo voedt men kinderen op lot wereldburgers
achterdochtig. bang, jaloers en dom
zo kan het d31 de tijden zich herhalen
en na elke oorlog weer een oorlog komt

en oorlog is voor tommie een anraktie
elke avond zil ie met zijn neus op de t.V.
's ochlends met zijn neusje in de boeken
trekl in zijn fanlasie met de soldaten mee

C. STENCIL·L1EO.
wie er niets aan doel
en de zaak niet onderzoekt
die kan hel wel vergeten
en die komt ook nooil te weten
dat er lleel, ontzettend veel veranderen moet

".i//,' """" i" d,,' kan ,,·el :0 :ijn, moor ol. fr dol niel
{"",,/ """rbtr,idl. ,In" l'"n,' ,'r "itlS ,-." Itr<'fhl.

we moelen zelf aan ·t werk
meI z'n allen zijn we sterk
dus iedereen moel doen
wat de overheid niel doen wil
hoe het in elkaar zil weel je door onderzoek alleen
daarom zeggen we hel iedereen I

Il·ill,' ",,,,,: j'. \'.'1$. ",,,,,rtloor illÎj" "''''' "",/iF' ,lol
IWllriil"'" ti,· ,,"'''S/"n nitl "',","tn. 7.""4'/.' "1<),'1 J" gr",,/
'''IlOlli.•tr,.II.

we gaan nu aan de slag
nu is hel de grole dag
nu gaan we zelf bepalen
wie de rekening gaal belalen
da.arom gaan we meI "hel verzwegen nieuws" aan 'I
werk· met z'n allen zijn we sterk
"het verzwegen nieuws..• hel verzwegen nieuws,

o. LIED VAN DE ONDERWIJSOPPOSITIE
werk in de klas ook al ben je daar beperkl
toon de kinderen de legenstelling in de maatschappij
aan de hand van wal ze onderzoeken Ihuisen in de buurt
en betrek je kollega·s en de ouders daar ook bij

ga hel verband lUssen onderwijs en samenleving na
kom er achter wat de overheid van hel onderwijs ver·
wachl . hoe de overheid aan hel lijnlje van de onderne·
men loopl· als je dal weet krijgt ie aklie in helonder·
wijs pas kracht

wees aklief in de bond slei ie eisen daar met klem
hoger loon kleinere klassen en meer leerkrachlen per
school· maleriële eisen horen bij het otlderwijsverzel
slfi:hts met Sleun van een slerke vakbond krijg je ze &r
d~

doe mee aan de strijd van hel onderwijsverzet
schaar je bij de opposilie
vecht voor hel rechl op goed onderwijs
vecht I/0OI" ie soçiale positie
maar beperk je niel lOl aktie in de klas
doe ook mee aan polilieke strijd
de strijd aan de basis van de maatschappij
bewijs in wal je doet je solidarileil (2)(.)

E, 'T IS ONZE SCHOOL
het bestuur zil in vergaderitlg bijeen
om eensgezind de SETOsehool te delen
ieder krijgt een flink stuk van de buil
lerarenprolest kan hen niet schelen
·t is al erg dat je ze nodig hebl op school
als ze lastig worden geef je ze de zak
en hel ouderkomite klets je omver
dure woorden dan houdl hel z·n gemak

maar de vergadering wordt onaatlQl!flaam Yerltoord
als men plotseling hel koor van ouders hoorl:

refrein:
't is onze school die onze kindefen moel l&ren
even op Ie passen voor die hoge heren
die dadelijk ven hun werk gaan profileren
zoals ze dal met iedereen proberen
hel is het beste maar dat hel beSluur vertrekl
we zullen zien wie iIiIn het langsle eindje trekt

de miniSIer heeft een aardig plan bedachl
om meer macht over het onderwijs Ie krijgen
alle scholen waar de inspraakwoede woedt
geen subsidie· dan moeten ze wel zwijgen
kleine scholen worden een·IWl.'I opgedoekt
grote scholen kun je beter kontroleren
en zo'n grote schOOIfabriek is meer geschikt

maar zijn mijmering wordt onaangenaam versloord
als hij plolseling hel koor van ouders hoort:

refrein.

onze kinderen hebben recht op onderwijs
dat ze helpl hun eigen leven te gaan maken
als het schOOlbestuur hun dal onlhouden wil
zullen leerkrachten en ouders moeten staken
IIlln die mensen die de ouders koeioneren
en de leraren het werken verhinderen
hebben onze jongen niet veel Ie verwachten
laat die heren dus geen machlover je kinderen

refrein,

I 4. WIENS BELANGEN ORUKKEN ZIJ ER DOOR?

A, OE LAATSTE KIKKER
de laalste kikker, die ligt op sIerven
de resl die is al dood
hij ligt voor apegapen
langs de allerlaatste slOOI
_ zijn hem snel vergeten
wan! hel leven d3t gaat door
~nt de industrie moel groeien
de industrie moel groeien
de industrie moet groeien
en daar doen we alles voorl

de lucht wordt vuiler. de zee wordl vuiler
de bodem die is ziek
dat is wel niel zo prettig
maar geen reden tOt paniek
probeer het te vergeten
want hel leven dal gaal door
en ... de induslrie moet groeien
de industrie moel groeien
de industrie moel groeien
en daar doen _ alles voor I

er wordt gekankerd, er wordl gepraal
maar niemand die iets doel
en niemand maakt zich druk
hoe dat nou Slrakjes verder moel
wij blijven blind I/0OI" alles
~nl hel leven dat gaat door

want de industrie moet groeien enz.

maar besle mensen
het kan ook anders
gebruik toch ja verstand
als we dit blijven nemen
dan loopl hel uit de hand
het gaat nog wel heel even
maar de hele zaak verrot
en de induSlrie blijft knoeien
en wij gaan er aan kapoll
de industrie blijfl knoeien
en wij gaan er aan kapoll
de industrie blijft knoeien
de industrie blijft knoeien
de industrie blijf! knoeien
en wij gaan er aan kapot!

B. LIBERALISEREN
liberaliseren, dal wil zeggen
meI je huisbaas overleggen
hoeveel huur je wil betalen
dal liiken mooie verhalen
maar pas op en wees op je hoede
't 1s een doekje voor hel bloeden
de huurder die mag wikken
mur de huisbaas zal beschikken
wanl als zoveel mensen huizen vragen
zal geen huiSbaas de huur verJagen
nee, de feiten zullen leren
dal ie zich ed11 niel zal generen
om de hoogsle prijs Ie vragen
en degene die durft Ie wagen
om zich tegen die verhoging la verzeilen
zal ie ruslig op straallalen zetten
de huurder kan zich niks permilleren
hij moet elke prijs accepleren
wanl"n huis kan niemand missen
je moet razendsnel beslissen
wil je sIraks je AOW nog halen
nou betaal je dan maar blauw
anders z,t je overmorgen in de kou
en overmorgen, da's heel gauw

C. LIED VAN OE FATSOENLIJKE AMBTENAAR.
Hurs"mee.tu: We moden één dinS sued beKflen.

/rel :ijn wak moeilijke bediuins"n die we nemen.
MlI<Ir we nemen:" til hel a~emeen belans. Goed"n.
alJ(/nd.

De amble""""

hier klopl iels niel,
hier zit iets mis
ik wil wel "ns welen wat dan algemeen belang is
industriiilen en beleggers maken een plan
ze leggen de overheid uit dat het niet anders kan
de overheid moel de plannen slikken
omdal andeu de beleggers hel vertikken
hun geld Ie investeren
zo bepalen die heren
de planning van onze hele stad
dal wit ~eggen: het cenlrum moet plall

dal klopt dus niet
dal zil dus mis
ik weet nu wel wat dal algemeen belar>g is
voor verbetering van het wegennet
worden honderden gez,nnen uil hun huis gezet
maar ik verdom hel langer
werk hier niel aan mee
dil gaal zonder meef Ie ver
dus zeg ik: NEEI

D. MET Z'N ALLENl

Slupt" a/' j" h", '0 bekijkl. dan krij& je hel in de sa
len.1k dachl dal ik .Ioople, hè. SCopen uoor je
brood, ,\flUIr loen :OS ik dal ik lesen mijn eisen
'/OOI,'e.

AsenI: a"je hel:o bekijkl, do" krijg je hel in desa/en.
Ik dachl ik handMaf de orde. f)e orde hondha~~n

wetl je, ~'Oor je brood. Moor nee. loen 'os ik dol ik
de oMe handhaafde, lesen me:df,

$eerclo",up: aU je hel zO bekijkl. don kriM je hel in de
SO'en. Ik dtlchl ik u.'erk tIOor de semunJc. tIOor de
1l,,",censchop dUJ, tIOor de Semunle werken uoor je
brood. ,\flUIr nee. loen JOB ,k dal ik lesen de semeen
schap werkIe,

Slopt" en dol IL'CIJ ....1 .
Sccrt/o~ue.' , . , o~e'lll .. ,
Sloper: . . , in de fabrieken.
Srcrdarcut, .. , in de ~cho/lm , , ,
AltenI: in de wijken .• ,
5.IOI'tr: kte"en ~~ hel in, dc saIelI .
Secrtlaren,,: ,\ el JlJn allen.
Altrnl.' Mpl zijn II/kn!
sroptr: f:n <141 "'liS .... I! Jonsens, daar hodden jullie

bij moelen zijn!

meI zijn allen
met zijn allen
gaan we nu alles beslissen
WInt zo meI zijn allen
kan je je minder snel vergissen
op het werk, op school en ook bij moeder Ihuis
In iedere sUd, in iedere straat, in ieder huis
het is van ons, dal blijft hel, we hebben het in de hand
we hebben eindelijk zelfbestuur over heel het !lInd
we zullen zelf beslissen, hoe we verder gaan
meI zijn allen beslissen hoe we verder gaan.



I 5. TEGEN GEWELD MAAR GEWELD BESTAAT

A.lIED DAT SOLDATEN ZINGEN TIJDENS HET
EXERCEREN

mijn bNs zou welteweden zijn
als hij me hier zag exerceren
als dat zo 16 maanden duur!
dan leer je accepteren
vllJ'llger, beter, harder, snelier
je went aan commanderen
je denkl niet meer, je doet
zoals ze zeggen dat het moet
mijn bNs zal weltlMellen zijn
als hij mij terug krijgt f\lI het exerceren

B. LIED VAN DE V.V.D.M,
als je uIl alleen IIl'fzel pleegt
raak je heel glIuw afgestompt
in je eentje kun je vloeken
zonder dat je IIl'fller komt
met z'n allen kun je terug slllan
met z'n allen zit je goed
en geen kader kan je naaien
als je het niet hebl gegroel
want de V.V.D.M.lleeft er een eind aan gemaakt
taat ze op hun streep staan, er is niemand die nog groeI
wDeger zagen de IIl'fi00fden
maar heel zelden hun soldaat
wanl na ieder weekend wijen
moesl hij lwee weken paraat
woeger wee je met soldalen
meI een hela kale kop
eenmaal in de veertien dagen
voor de rnl wal je je op
maar de V.V.D.M. heefl daar een eind aan gemaakt
en nu kun je ieder weekend en er zitten haren op
aklie zullen we niet schuwen
omdal elka keer weer blijkt
dal met alleen me" ouwehoeren
nooil een lIikker is befeikl
kompensalie is hel eerste
daarop komen we nial terug
minimumloon voor de IfIiOten
ook al lijkt het nog zo stug
maar de V.V.D.M. heefl er een eind aan gemaakl
wanl we hebben geleerd stomp niet af, stomp terug

C. WIE TEGEN GEWELD IS, VECHT ER TEGEN
ja, ik ga het leger in
al is hel ook meI legenzin
ik ben niet voor maar tegen geweld
maar wat er niet wordl bijverleid
geweld kom ja tegen vroeg of laat
ik ben legen geweld, maar geweld besUlII

de Uilbuiting kan alleen maar lukken
door brutaal het volk te onderdrukken
de winst van bezillers is wal lell
da.r ligt de oorl3ilk van het geweld
dat is waar hel in griekenl.nd en chili om gaat
je benl tegen geweld maar geweld OOIlat
maar waar ook een leger wordt ingeut
Sleed! groeit daartegen ook hel IIl'fzet
vechl lerug zoo Is de angolnen
vechl lerug zools de vietnamezen
die hebben geen meIer grond voor niks gekregen
wie tegen geweld is vecht er legen
nu al Staal in onze wellen
dlll men het leger in kan zetten
illusin moeten we ons niel IfIiOken
als het \'Olk ook hier mamal gaat staken
dan wordlook hier hel leger ingezel
dan winl hel geweld en niel het verzel
dat kan pas als soldalen zich IIl'fzetten
alleen soldalen kunnen belellen
dat het leger als apparaal
het kapitaal ten dienue staat
dUli in hel leger soldalen die weten
WIE TEGEN GEWELD IS, VECHT ER TEGEN

0, LIED VAN OE DIALEKTIEK
hoe dieper de bomen de aarde indringen
des Ie dieper gra ....n wij ons in
hoe erger de ....rwondingen die ze ons toebrengen
des Ie beter worden we in het genezen ervan
hoe erger de verwoeslingen van het lIInd
des Ie beter leren we het Ie bebouwen
hoe meer ze van ons bezitlll'fnieligen
des te meer weten wij Ie maken van wal ons rest
hoe meer ze proberen ons te verdelen
des Ie groler eenheid worden wij

wij kunnen weersland bieden
legen een groolmechl .15 Amerika
omdal wij werken voor onszelf
onze familie en ons \'Olk
en niet voor een overheerser
of een kleine groep bezitters

I 6. EEN DING IS ZEKER JE WORDT GENAAID

A. LIED VAN OE ACHTSTE OLIFANT
zeven olifanlen beUl onze bNs
en dan had hij nog een .chute
zeven waren wild en de achtste was Ulm
en de achute bewaakle al de andere
refrein:
graaf sneller, graaf sneller
het bos van ons heer
moet voor de nachl ontgonnen zijn
en schemer daalt al neer

zewn olifanten rooiden het bos
en de bNs reed hoog op de achtsta
heel de dag nummer acht $land luierend op wachl
en keek loe wal de andere volbr.chlen
refrein:

ze....n olifanten wilden niel meer
waren hel zal om bomen Ie slepen
en de baas was nerveus, op de zelll!rl was hij kwaad
en glIf een schep rijst aan de achtste

refrein:
WlIt moet dat, wat moel dat
hel bos van onze heer
moel IlOO< de r1;tcht onlgonnen zijn
en schemer daalt.1 neer

uwn olif.nten hadden geen IInd
tanden had alleen nog de echtste
dus nummer acht WlIS sterk, sloeg de zeven 1111'1 hel werk
en de baas stond er bij en Iachle
refrein:

B. LIED VAN HET GENAAID WORDEN
zo lien jullie hoe hel giJll
eerst doen ze ons werken in de maal
ze ~gen ons op, ze draaien ons dol
er is geen werk dus hOUden we '101
mear er is werk in overvloed
dan halen ze een ander konijn uit de hoed
_I meer ....rantwoordelijkheid, een leukere $leer
nU worden ze menselijk \'OOr de eersle keer
de bazen ....rdienen een dikke duil
voor 01'1$ ma.kl het geen flikker uil
één ding is zaker: ja wordt genlllid
zo zien jullie hoe hel gaal
wie is er de klos, wie heefl er de baet
we hebben het allemaal zelf gemaakl
en wal is lIerdomme het rnultaal?
de koslen zijn hoog en hoog is de winst
wie krijgt er hel meest, wie doel er hel minst
en als je dan uitrekenl wal alln kosl
dan lie je ani loon is de laagste posl
de bazen wrdienen een dikke duil
voor ons fTIlIIkt het geen flikker uit
wanl hoe je 't ook keert of hoe je 't ook draait
Hn ding Is zeker: je wordl genaaid

C. WIJ EISEN ONS RECHT
omdal wij hel werk doen
waar .11es om dra.il
omdal onze maning nooil wordl gevraagd
omdat zij beslissen owr ons lot
,% winst weg
en de zaak is kapol
we zullen zelf voor ons recht moelen vechlen
(tpreekkoor:)
val 1111'11 zeggen ze
er op losl zeggen ze
alllkeer zeggen ze
AAAAAAAAAAHI zeggen ze
omdat wij zonder rnulWI
lang genoeg hebben gepraat
Omdal wij de rekening
lang genoeg hebben betlllid
bezetten wij nu
_I door onze handen
werd opgebouwd
we zullen zelf, ••
(spreekkoor: )
hoelO? leggen wij
W8llr~ zeggen wij
legen wie? zeggen wij
_rom? zeggen wij
wij eisen eisen ons recht
wij komen op Waal
vandaag wij, morgen jullie
en o....rmorgen wij allemaal
vandaag wij, mor?'n jullie
en owrmorgen WIj allemaal

I 1. NU IS 'T GENOEG WE BElEnEN OE ZAAK

A. LIEDEREN OVER OE BEZETTING VAN LIP
wij zijn de directie van Ebauches likka 'Ulk (3x)
het PlId van onze Irust IOOPI o....r roosjes likke 'Iak (3x)
wij groeien en wij bloeien
en wij vechten voor de wereldmarkt
van de horloges, van de horloges, van de horloge!
lik· Ulk
(!p~proken:) II'p !>ezdIen de f"bripk en u,p npmpn dp
horloge~. Onze gTOlp kr"rhl i~, </,,/ ipdprun bij dp or(l"
niMlip l"n de bezrtting belrokken wordl, ElkP d,,& j~ rr
ppn "'gpmpO!' lH'rgr<dering, l<'tInr ",/Ir f,/.<mnrn worden
~'OOrbprdd rn I<..nr ",lle bpdiuingen spnomr" ulordpn. Oe
plnnnen u'ordpn voarl>ereid door hpl "k/iekomilf. //irrin
zil de ,,,khondsofs,.,,ord'i5de, M",or ipderepn dip I<·il en
kan dopl cr 001'1 mee. la kunnrn we zruen: hPl oklid,n
mil.!, ,lnl zijn wij ollemool.
wij ooiaten de fabriek Ie bezetten
om zo onze eisen krachl bij Ie zeilen
dil is ons middel, 't is niet IIOO<pd
wij wilien lalen zien wal hel kapilaal mat mansen doet

(<<e'proken;) om onzr oklie Ie bclalPn. bellolen IC<' d"or
Ie p,oducnen. /lil moedrn we org"'niJeren. We drld"n
kommini.., ,'". /Ie kommiuip die de produklie regpIl: zij
werkl zonder ehef~ en bepooll :elfhel werklempo. tk
kommwie oon behur: zij hOl.dl de tPOorrnden bij en rC'
geit de ..dminiJlrali... I)e kommiuie di.. "nu ,'rijd bf-
kend maakt: zij onloongl de pe", ~chrijfl de ptJmfletten
"1'1 0T'ni~eerl de roiid.zril"il. De komm ....i" onderhoud
en ","woki",: zij :orgl dal de fabriek ",hoon blijft· hel
is hier nog nooil .0 .,hoon g-pwreJl . en houdl dr I4bolD'
Se oon builen legen.
we beslolen door Ie produceren
om ons tegen de directie van Ebauches Ie kunnen weren
dil is OnS middel 'I is niel voorpd
wij willen I.ten zien wat het kapitaal met mensen doel

(gelproken:) T"en engen wr di~ h"ri()gp~ l",rk"p<'n. f:n de
direktie ...i, dDI wij die.",n ",'tI'cn rn d~l ied~re~n die "n:e
horlogpJ ko~hl. "en hel.., ..!Ou. ,llaar uil hel hde In"d pn
zelf, uil hel b"ilenlnnd " ....om<!pn d~ kopeN loe. On:e
fabriek lllUIl "1"1'1 !'Oor ied"et:n. Vd" arbeideN uil ..nde
re f ..brieken .ien Onze "rijd 01J d~ hunne. /lij : ..II<'tIor·
.,hijnlijk long- duren. Daarom produuren lOf! en uerkopt:n
we; om on:t: ,'rijd Ie kunnen ~1,Jlen. Wij winen geen
kleine kapilDliden worden. Nu, wij willen lonen, d..l we
hel :elf kunnen en dal een wereld """rin wij de ffWJehl
ht:bben een werkelijkheid kil" .ijn.
wij beslolen de horloges te ....rkopen
de wereld moet hel welen, de fabriek stilet altijd open
dit is ons middel 't;s niet voorgoed
wij willen Ieten zien wal het k.pitaal mat mensen doel
GffN ot"TSI,AGfN!
GEEN ONT:IIANTE/,ING!
wij diskussiëren
wij organiseren
hel lempo van hel werk dikleren wij
wij maken de horloges
wij IIl'fkopen de horloges
er koml geen baas meer bij
wij hebben voor miljoenen
horloge! buil gemaakl
wij hebben 4 ton papieren meegenomen
wij hebben de vitlile machineonderdelen
de direklie zal nu met een VOOrSIel moelen komen
schande, schande, schande
zij daar
zij hebben voor miljoenen horloge! buil gemaakl
zij hebben 4 Ion papieren meegenomen
zij hebben de vitlile mechineonderdelen
hoe is dal nu in hemelsnaam buitengekomen

(uil d.. kronI:) IJp polili~ uw IIPfDnçon koml de oms!'
ving uil. op :oek noor de ,,.,,d,,,,,,,cn h"r/og~l. Aonge';en
b~p"(}ltlp ()nd~rdel"n o/lren bij CPn lemprmluu, ''tin '.
gmd~n bnlX'n nul bewotml kunnpn blijven. k"men a/ll'.m
koele plnolJen in oonmerkins.

AI/~n' Ku..le plDol"'n~!

ik ben Jean·Claude Ie Gauche
.gent van politie in Besançon
ik ben op zoek naar dia horloges
ik wou dal ik de vinden kon
ik vroeg aan de ab! van het klOOSter
mag ik e....n naar de kelder als het uilkomt meI uw roos
ter· ik heb elke ijskast geïnspekleerd
maar sleeds zei man U bent ....rkeerd
ik vroeg aan mevrouw Lemaire
IfIiOg ik even in uw frigidaire

ik ben op het abaloir geweest
gekeken lussen het paardevlees
ik ben zelfs naar hel lijkenhuis gelopen
ik heb gebeld, niemand deed daar open
ik moet zoeken WHr hel koel is
_ar ik ook kom ze lachen ma uil
ik ben lotIlIl bewaren, voel 'ns
ik vat een borrel en ik schei d'r mee uil

neutraal neutraal
wal is neutr...1
dat bestaal niet neutraal
je kint voor de werkers
of voor hel kapitaal

B. LIED VAN DE VERANDERING
ze zeggen dat er .1 heel veel veranderd is
maar ....rgelijken we nu meI de geschiedenis
dan blijkl dal een ding nog hetzelfde is
een kleine groep heeft ellet en een grote groep heeft niks
hel moel veranderen hel kin veranderen
van het vietnamese volk kunnen we leren
dat een samenleving er heel anders uil kan zien
door op een andere manier Ie produceren
ook in EuroPll eisen velen dat hel anders wordl
ze staken, demonstreren: er is veel verzeI
de Up-arbeiders produceren voor zich zelf
zo hebben zij hun eisen in strijd omgezel
pas als de ongelijkheid in bezil ....rdwenen is
pas als de Oflgelijkheid in macht opgeheven is
pas alt iedereen bij de beslissingen betrokken is
pas dan kun je zeggen dal hel echt ....r.nderd;s

C. LIED VAN OE BEZETTERS VAN
BAKKERIJ "KEMPENLAND B.V."

Albert Hein doet bezorgd: het is een moeilijke tijd
maar luister niel te lIIng nlllr dal gepraal
want wordt niet voldoende verdiend aan het brood
nou dan Sluiten ze de lenl en dan sUlan wij op straal
REFREIN:
'I is nU genoeg we bezeilen de zaak
zoete broodjes bakken wij niel meer
wanl wij doen hel werk, de fabriek is van ons
't bedrOll van de bazen gaat niet door deze keer
lel op je zaak Albert Hein steelt je werk
onu solidarileil ....rstoort dal spel
en kijk zonder baas gaal hel werk gewoon z'n gang
zonder bazen rilsl hel deeg op z'n minst e....n snel
wii rilden door de stad en vertellen iedereen
_rom vandaag hel tlfood veel beIer smaakl
dal komt doordal het brood dal ie kooPI aan de kar
voor het eersl in onze eigen latlfiek wordl gemaakl
refrein:

I 8. PROLOOG MOET BLIJVEN

PrOloog speelt toneel en in al wat ze speell
kinl ze ondubbelzinnig partij
tegen de klub die de lakens uildeel! en
vóór de basit van de maalschappij

,efrein:

dal is tegen de zin van de heersers van nu
zoals alies wat bewustzijn opwekt
en de poten onder hun zelels wegzaagt
DAAROM wordl PROLOOG nu genekt

refrein:

steeds weer als mensen de werkelijke aard
van de uilbuiting niet meer IIl'fzwijgen
WOrdl meI vriendelijke hand, meI censuur of geweld
geprobeerd dit protest slil te krijgen

refrein:

tegen polilieke censuur
en legen onbehoorlijk OOIuur en
legen de belangen
die de C,C.P, de wet voorschrijven
zeggen we NEEI
PROLOOG MOET BLiJVENII

PROLOOG LIEDEREN
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