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In 2000 heeft Anita van Soest haar vader en zijn broers geïnterviewd in een
poging de bijzondere geschiedenis van hun familiebedrijf vast te leggen: in
1929 koopt opa van Soest één boom. Drie generaties later is die ene aankoop
uitgegroeid tot een enorme houtzagerij.
Dit stuk is een gedramatiseerde versie van hun verhaal, dat in feite een heel
universeel verhaal is. Het schetst een mooi beeld van een tijd waarin
een enorme technische vooruitgang plaatsvond, van de moeilijkheden waar
ieder (groeiend) familiebedrijf mee te kampen heeft en natuurlijk de turbulente
haat/liefde verhouding van een handjevol broers.
De première was op 24 maart 2001 in Houtzaagmolen de Ster in Utrecht.

Voor heropvoering van dit stuk is toestemming nodig van de betrokken makers.
Dit geldt nadrukkelijk ook voor opvoeringen in het amateurcircuit.
Voor het verkrijgen van de opvoeringsrechten kunt u zich wenden tot:

heleen.verburg@hotmail.com
of
Stichting Tamar muziektheater
www.tamarmuziektheater.nl

Hoewel er in het script nauwelijks naar verwezen wordt, was muziek een
belangrijk onderdeel van de voorstelling “De Zagerij”, live uitgevoerd door
een blazersensemble.
Deze muziek was gecomponeerd door André Arends
(www.arendsproducties.com) en is, indien gewenst, aan te vragen bij
Stichting Tamar.
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PERSONAGES:
Cor (de oudste)
Henk (de middelste)
Anton (de jongste)

Henk is in de zeventig, Cor en Anton zijn dood. Henk heeft ze net begraven en
trekt zich, terwijl de gasten na de begrafenis aan de borrel zitten, even alleen
terug om zijn gedachten op een rijtje te zetten.
De drie mannen zijn geboren en getogen in Houten (provincie Utrecht).
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HENK ZIT NAAR DE VIDEO TE KIJKEN. ER DRAAIT EEN MACHINE
MET VEEL LAWAAI. HENK LEGT ONVERSTAANBAAR AAN HET
PUBLIEK UIT WIE WIE IS OP DE VIDEO. HIJ ZET DE FILM UIT. HIJ ZET
DE MACHINE UIT.
Henk

Ja joh, het is afgelopen. Het komp nooit meer terug. Ik heb ze net
begraven. Allebei tegelijk godverdimme. Cor en Anton.
Weet je wat het is, je heb het leven niet in eigen hand. Een man
doet wat hij mot doen en dat hebben we gedaan.
En dat hebben we goed gedaan al zeg ik het zelf.
Want la we nou eerlijk zijn, het is toch een miljoenenbedrijf
geworden. Ik bedoel, het staat er nog steeds. Het is eilijk zo'n
bietje het grootste fabrieksterrein van de streek. Zijn zoon zit
erin. En die doet het goed hoor.

NAAR BOVEN
Toch Cor?
Ze hebben nou zo'n gecomputeriseerde zaagmachine van 20
meter. Die berekent alles zelf.
Die zaagt op een tijd van 10 minuten een hele boom. Een hele
boom!
Dat is toch eilijk een belediging voor zo'n boom. Dat zegt hij zelf
ok hoor.
Die jongen, zijn zoon.
En dan zeg ik jongens, we hadden 40 jaar later geboren moeten
worden, dan hadden we veel meer kunnen bereiken. Maar ja, je
heb het niet voor het zeggen. En bovendien, nou zo'n bedrijf
beginnen dat zou niet kunnen.
Het was toch eilijk machtig mooi. Ik zou het zo weer doen.
Maar nooit met mijn broers.

Cor

Zo.
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Ik ben er.
Zie me nou nog maar eens weg te krijgen.
Annie is buiten.
Ze blijft in de auto.
Ik zeg met deze kou?
Ze laat de motor lopen.
Ik zeg je ken d'r toch bij komme.
Mijn vrouw is geen prater.
Ik zeg je ken toch luisteren.
Ze wou niet.
Dus in godsnaam Henk, probeer het maar niet te begrijpen want
dat lukt je toch nooit.
Het is mij ok nooit gelukt.
Ze wou in die auto blijven en daarmee uit.
Waar is de wc?

COR GAAT NAAR DE WC.
ANTON KOMT BINNEN.

Anton

Er mag hier niet gerookt worden.
En dat kan ik snappen.
Want dat kan je niet hebben met al dat hout.
Buiten roken. Hek altijd gezegd.
Ik ben al jaren gestopt.
Ik doet het niet meer.
Maar ja dat gaat eilijk vanzelf hè in mijn omstandigheden.
Die dokters van tegenwoordig die houen gewoon op joh met de
behandeling.
Die zijn keihard. Als je niet stopt hoef je niet terug te komen
zeggen ze dan.
Gelijk hebben ze ok nog.
Rietje zit in de kantine.
Die zit aan de koffie.
Ze zei dat de hele zaak d’r tot hier zit.
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Henk

Zei ze dat?

Anton

Ja.

Henk

Zo.

Anton

Dat as wij d'r geen eind aan maken dat zij het dan wel effe komt
doen.

Henk

Zei ze dat?

Anton

Ja.

Henk

Dat mot je niet hebben joh.

Anton

Nee, dat mot ik niet hebben.

COR KOMT WEER BINNEN.
Anton

Is hij d'r ok?

Cor

Wat mot hij hier?

Anton

Dat had je d'r niet bij verteld. Wat maak je me godverdimme
nou.

Cor

Ik ben weer weg.

Anton

Aju.

Cor

Etterstraal.

Anton

Eens een vuile smiecht, altijd een vuile smiecht.

Cor

Je hoeft me niet meer te bellen.
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Anton

Krijg de kolere allemaal.

ZE BEGROETEN ELKAAR HARTELIJK.
HET MOBIELTJE VAN HENK GAAT AF. HET IS ZIJN VROUW.
Henk

Ja?
Dag liefie. Nee, het gaat goed.
Nee, echt het gaat goed.
Ik zit hier gewoon nog effe.
En Anton en Cor komen net binnen lopen.
Ja, die zijn dood.
Ja, ik weet ook wel dat ik ze net begraven heb.
Maar…..
Nee, ik komp nog niet naar huis.
Nee, je hoeft me niet te komen halen.
Nee, he godver, la me nou toch gewoon effe met rust mens.

Cor

We gaan beginnen.

Henk

Waarmee?

Cor

Met de houthandel.

Anton

We zullen het er ‘ns over hebben.

Henk

Ik weet zeker dat Anton veul meer weet dan ik.

Anton

Ik zal het een bietje proberen.

Henk

En Cor, dat gaat verder terug.
Maar hij kon niet goed met mijn vader akkederen.
Ik wel. Hij leefde een bietje Bourgondisch.

Cor

Mijn vader is d'r mee begonnen met de houthandel.

Henk

Hij nam een borreltje.
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Cor

1929

Henk

En ok nog wel ’s de bloemetjes buiten zetten.

Anton

Mijn vader is in 1933…..

Cor

1929

Anton

…..is-t-ie een beetje voor z'n eigen begonnen.

Henk

En in 1929 is-t-ie een beetje voor zijn eigen begonnen. Mijn
vader dan.

Cor

Effe kijken hij is in 1884 geboren. Dus toen was-t-ie

Henk

45.

Cor

45
Toen was d'r in het dorp een verkoping van hout.

Anton

Van eh dat heb ik dus van hem gehoord
wanneer die d’r mee begonnen is.

Cor

Dat waren iepebomen. Die steeë op de weg van het dorp naar de
Wetering.

Anton

Die weg bestaat al helemaal niet meer.
Maar Cor van ons die weet dat nog wel.

Henk

Ik dach dat het polulieren waren.

Cor

En daar ging ie naartoe om te kijken.

Anton

Heb ik ok weleens van hem gehoord.

Cor

En toen stonden daar die iepebomen
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Henk

Ik dach dat het populieren waren..

Anton

De eerste boom.

Cor

Hij denk bij z’n eige.

Henk

’33.

Cor

Jeetje, die gaan zowat voor niks weg.

Anton

Dus hij kocht die boom voor drie gulden.

Cor

Dus hij koch ook een perceel noemden ze dat.

Anton

Ja voor drie gulden.

Cor

En op 't end had ie vier percelen iepebomen gekocht. Maar hij
wist niet of ze te duur waren of goedkoop, hij had er heel geen
verstand van.

Henk

Iep is veul beter dan populier.
Populier is het troepste hout.

Cor

Maar hij most Derek geld hebben want dat had ie niet.

Anton

En dan zat op de hoek zat er een klompenmaker
en dat was de ouwe Jan van Rooijen
ja ik zeg nou ouwe Jan van Rooijen maar die was toen nog jong
natuurlijk hè
ja was een jonge ventmaar dat is de vader van Willem van
Rooijen.
Die ken je wel.

Henk

Die saxofoon speelde bij de muziek?

Anton

Ja die. Die was vroeger een handwerk klompenmaker
een handwerkklompenmakerijtje hè
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Die maakte met de hand klompen
Dat deeën ze vroeger hè echt dat handwerk.
Henk

Die het heel lang bij de muziek gezeten.

Cor

En toen was ik een jaar of zeven, dus dat is zeventig jaar
geleden.

Anton

Dus mijn vader kocht die populier

Henk

Iep.

Anton

….die stond daar en die het- tie toen gerooid
die verkocht ie aan Jan van Rooijen
voor vier gulden.

Henk

Had ie een gulden winst.

Cor

En zo is mijn vader begonnen.

Henk

Zo-is-tie eilijk begonnen.
Ja, ik heb het ook maar van horen zeggen.

Anton

Op zijn 72e heb-t-ie een hartinfarct gekregen.

Henk

Von 'k heel erg.
Ben ik nog kapot van.

Anton

En toen ik doodging?

Henk

Wat?

Anton

Was je daar dan ok zo kapot van?

Cor

Mijn vader was eilijk timmerman.

Henk

Ja, 'n goeie timmerman.
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Cor

Hij maakte hooibergen voor voor boeren.
Die konden omhooggaan.
Hooikasten weet je wel.

Henk:

Die ken je wel van die ouwerwetse hooibergen.

Cor

Hij was gespecialiseerd in bergroeien.

Henk

Vroeger had je zo'n hooiberg, en daar staan van die palen
dat zijn roeien noemen ze dat.

Cor

Die werden vierkant gehakt.
Het was slecht werk.
Ik heb het nog gedaan.
Stonden we te hakken aan de overkant.
Met een kromme dissel.

Henk

Dat was een bijl, daar was ie dunner en boven was ie dik.
Tussen je benen door ging je daar mee hakken. Dat dee je met
zijn tweeën.
Of met zijn drieën.
Dan hakte je het mooi vierkant.

Cor

En dan waren ze klaar
en dat noemden ze roeischieten hè.
Dus die bergroeien die mosten zo die nok in.
Dan zat daar een gat
en daar most die roei door, die bergroei.
En aan de binnenkant daar maakten ze een sleuf
en dan werd die er zo ingeschoten.
Maar ze kwamen d'r in.
Daar was ie in gespecialiseerd.

Anton

Nou?

Henk

Rustig Ton.
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Anton
Cor

Hoor wie het zegt.
En dan gingen we met de Mallejan.

Henk

Dat is zo’n wagen met van die hoge wielen om de palen te
vervoeren.

Cor

Met twee van die grote Belzen

Henk

Dat zijn paarden.

Anton

Nee dus.

Cor

Het bos in.
Tegenwoordig zijn ze allemaal van ijzer.

Henk

Die paarden

Cor

Die bergroeien.

Anton

Dat klotehout.

Henk

Ja, daarom is koper ook zo mooi.

Anton

Zo zwaar jongen.

Henk

Trompetten en zo. Koperblazers.
Toch heel anders dan een viool of een piano.
Of is een klarinet ook van hout. Ja?
Sorry hoor.
Ik heb geen verstand van muziek
la we dat vooropstelle
Dat is zo, ik het heel geen verstand van muziek.
En dus, ik kan het niet uitleggen
maar ik zeg gewoon eerlijk wa’k d’r van vind
En as je net doet asof je verstand van muziek het
dan word je uitgeprobeerd he.
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Muziek hoef je geen verstand van te hebben.
Je ken het wel mooi vinden.
Amerikaanse muziek.
Zo rommelig, maar dat is wel knap hoor.
Wat zeg jij d’r van?
Cor

Wat zeg ik waarvan?

Henk

Van muziek.

Cor

Van muziek zaag je geen planken.
We zijn half hoor.

Anton

Ik zou een trompet.

Cor

Halfbroers.

Anton

Ik zeg tegen mijn vader ik wil een trompet.

Cor

Mijn vader is net begonnen
en toen is mijn moeder gestorven.

Anton

Mijn vader betaalde zo 200 gulden voor een trompet.

Cor

Mijn moeder is overleden aan een longontsteking.

Henk

Net als hijzelf.

Anton

Moet je wel voor werken zei tie dan.
Trok hij het van mijn salaris af.

Cor

Ze had longontsteking
en ze had vijf kleine kleine jong in huis
dus ze liep door he
en toen ging ze dood.

Anton

Maar ik werkte bij mijn vader voor een zakcentje.
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Cor
Henk

Zo ging dat vroeger.
Zo gaat dat nog steeds.

Anton

Een kwartje in de week kreeg je.
Een kwartje!

Henk

Overleden aan een dubbele longontsteking.
Net as ze moeder.

Anton

Nou, probeer dan maar eens een trompet van 200 gulden bij
mekaar te sparen.

Henk

Ik ben er godverdimme nog kapot van.
ik ga effe een sigaretje roken.

Anton

D’r mag hier niet gerookt worden.

Henk

Nee, dat bedoel ik. Buiten.

HENK GAAT NAAR BUITEN
Cor

Dus toen is mijn moeder gestorven op 25 november 1929.
ik was zes. Zes is toch verdomd jong om je moeder te verliezen.
En toen is ze begraven en toen zei mijn vader: d'r wordt niet
gejankt!

Anton

Geef eens hier die trompet. (tegen een van de bandleden)

Cor

En toen is mijn vader hertrouwd
en ik was een hele kleine jongen
Zes was ik.
En ik had gelijk was ik ertegen.

Anton

Nee, geef gewoon maar effe hier.

Cor

Ik kon niet met 'r akkederen
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nooit gekunne.
As zij ja zee, zei ik nee
het ging te snel
Anton

Ik weet wat ik doe.

Cor

Toen waren er vijf kinderen uit het eerste huwelijk en toen
kwamen er uit het tweede huwelijk nog eens zes bij.
Elf kinderen jongen
Ken je het je voorstellen?
Dat was toen normaal hoor.

Anton

Ik kan het nog best.

Cor

En dan hadden ze weer ruzie.
Mijn vader en die nieuwe moeder
En dan zat ie toch in die auto op te spelen
En dan zei ik, het is je eigen schuld.
Had je maar niet met zo'n wijf moeten trouwen!

ANTON BLAAST OP DE TROMPET. HET KLINKT NERGENS NAAR.
Cor

Weet je wat ie toen zei.
Hij zei, ja jochie dat mot je anders zien hoor.
Je mot eens met vijf kleine jong zitten.
Als het maar een rok is.
En weet je wat dat betekent?
Daar zit vanzelfsprekend wel een vrouw in. Het kon hem niet
schelen welke vrouw, as het maar een vrouw was!
Ik heb gelachen.

Anton

Morgen ga ik weer les nemen.

Henk

Dat ken je toch niet meer.

Anton

En toch doe ik het.

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

16

Anton

Is hij d'r ok?

Cor

Wat mot hij hier?

Anton

Dat had je d'r niet bij verteld. Wat maak je me godverdimme
nou.

Cor

Ik ben weer weg.

Anton

Aju.

Cor

Etterstraal.

Anton

Eens een vuile smiecht, altijd een vuile smiecht.

Cor

Je hoeft me niet meer te bellen.

Anton

Krijg de kolere allemaal.

Henk

Jongen, het is je broer.

Cor

Hij heb de zaak kapot gemaakt.

Anton

De zaak heb mij kapot gemaakt.

HET MOBIELTJE VAN HENK GAAT AF.
Henk

Ja, met mij. Goed. Waarom zou het niet goed gaan?
Ja, ze zijn er nog steeds.
Hoezo, waarom zouen ze mekaar afmaken?
Dat doen ze heus niet waar ik bij ben.
Nee ik sta niet te janken. Jij staat te janken.
Ik zit hier nog wel even. Nee, ik kom niet naar huis. Wat kunnen
mij die gasten nou schelen? Wie het er nou net zijn broers
begraven?
Laat mij nou maar. Ik weet heus wel ik doe.
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Cor

1935
Ik was dertien.
Ik ging als eerste bij mijn vader werken.

Henk

Ik kan niet teuge ruzie.

Cor

Ik kwam van de lagere school,
hij haalde me naar huis toe en hij gaf me een bijl en een trekzaag.

Henk

Ik heb een verschrikkelijke hekel aan ruzie maken.

Cor

Klaar was ik!

Henk

Ik kan met niemand ruzie hebben.

Cor

Toen ik dertien was ging ik met mijn vader op de fiets mee
bomen kijken.

Henk

Ik ben zo kateliek as de pest hoor.
En nog, ik ga twee keer in een jaar naar de kerk.

Cor

En toen ik dertien was ging ik met al die mannen het bos in.
Ik had een bijl en een trekzaag en daarmee ging ik bomen rooien.

Henk

Ja, ik ga twee keer in een jaar naar de kerk.
Dat is met eh Kerstmis en met Pasen.

Cor

En dan gingen we het bos in.
Want die boom most eruit.
Slepen met een paard en een bijl.
en zeven uur ’s avonds was het hartstikke donker
en dan ging je de volgende morgen weer verder.

Henk

En vroeger dan had je nog weles van die jongeren missen. En as
ik dat hoorde, en dat von’k verdomp mooi
Die gospelmuziek.
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Cor

We gingen bomen rooien.
't vroor een graadje of tien, elf.
Of ach, het was vreselijk koud, dat weet ik wel.
D'r waren twee bomenrooiers.
We gingen 's morgens te veld.
We waren aan 't hakken.
Toen zegt die die die Toon van Dijk,
We zaten in het bos,
hé joh zegt ie, het sneeuwt geloof ik.
Maar dat voelde je daar in dat bos niet, uit de wind.
Hij zegt, loop '_s naar de kant
en gaat is effe kijken wat voor weer het is.
Dus ik loop naar de kant.
En het sneeuwde en waaide, het stormde.
Het sneeuwde, het hele bos lichtte op.
En wij daar.
Ik zeg, daar moi je es gaan kijken.
Hij ging kijken.
Hij zeg opruimen de zooi
Zien dat we thuiskomme!
Nou tot Hilleversum ging het goed.
En van Hilleversum af he je zo'n kale vlakte tot Maartensdijk.
De sneeuw lee een meter hoog.
En daar mosten we doorheen.
en ik was een jaar of vijftien, zestien.
Ik weet het niet meer hoe oud of ik precies was.
Ik was door de kou bevangen misschien.
En dat zien die mannen ok.
Met z'n tweeën.
En in één keer springen ze bovenop me.
En ze douwen me in de sneeuw.
en ze gingen me aan het wassen.
En ik an 't vechten, an 't vechten.
Om d'r onderuit te kommen
Want dat wassen en ...me dinge...
Het water liep langs mijn kop af.
En ze droogden me af.
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Ziezo, zegt die ouwe Toon van Dijk
Dan ken je d'r weer teuge.
Ik ben fluitend naar huis gegaan.
Ik heb het nooit meer koud gehad.
Dat was voor de oorlog hoor.
Henk

We waren best arm

Cor

Voor de oorlog hebben we arremoei gekend hoor.
Maar in de oorlog, dat was de mooiste tijd.

Henk

En nou
ja nou ken ik doen wa’k wil hoor.

Cor

Voor ons. Niet voor de anderen.
Maar voor ons in 't hout.

Anton

Ik dacht
Weet je wat ik dach?
Ik dach
Ik wil wielrennen.

Cor

Er was geen stook hè. D'r was geen kolen niks. De mensen zaten
in de kou.
Maar voor ons in ’t hout.

Henk

Nou geef ik wel veel uit want ik ga veel op vakantie.

Anton

En ik kon het hoor, fietsen.

Cor

Wij hadden brandhout zat.
Toen de oorlog uitbrak hadden we een hele grote partij hout dat
geen gulden weert was. Je kon het aan de straatstenen niet kwijt.
Twee gulden voor de kuup.
En toen in enen was er geen brandstof niet meer.
Toen kreeg je ineens 75 gulden voor een kuup hout.
Dat was een vermogen.

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

20

Henk

Ik ben in Praag geweest en in Boedapest en in Wenen.

Anton

Dan ging ik op de fiets van mijn vader.

Cor

Ik was achttien in de oorlog
Ja wat za’k zeggen he.

Anton

Veel te groot natuurlijk,
ik kon amper met mijn voeten bij de trappers.

Henk

Concerten geweest.
Dat was in dat theater dat met oud en nieuw op televisie is.

Anton

Maar dan ging ik zo klein als ik was ging ik op mijn vaders fiets.

Cor

Toen ha'k zoveel geld in mijn zak.
Maar mijn vader had ook zat.

Anton

Rondjes om de kerk.

Henk

Het is op zich, van boven is het precies zoals je het dan op
televisie ziet. Allemaal goud en weet ik veel.
Maar die banken…..

Anton

Rondjes om het dorp.

Cor

1944 en toen was het Hongerwinter. In '44 had ie buiten het dorp
een ouwe loods staan en daar zat een hoop brandhout in. Ja op 't
lest moesten we d'r bij gaan slapen hoor.
Ze haalden het gewoon! De mensen. Ze stolen het.
Iedereen had het koud.

Anton

En dan wou ik natuurlijk ok de ronde van Schalkwijk

Henk

Hopeloze rotstoelen zijn dat…
Je krijgt me toch een houten kont.
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Anton

Maar dat ging natuurlijk niet op die fiets van mijn vader
Dat was zo’n degelijke zwarte Batavus

Henk

Maar het was wel een beetje op de toeristische toer hoor.
Ze deeën d’r ok een paar stukkies van strauss bij vanneh, van de
Radetskymars
En de Schöne Blaue Donau natuurlijk.

Anton

Daar ken je niet op fietsen joh.

Cor

Maar ik had geld. Veul geld.
Dus dan ging ik naar Utrech toe en ik koch een pak.
Voor twaalf gulden had je een mooi pak jonge bij C&A. En ik
koch nog een duur overhemp d’r bij. Dat kostte zestien gulden
bij mekaar en dan had je kwaliteit. Kamgaren.

Henk

En een kaartje honderdentien gulden hoor.

Anton

Dus als kleine jongen denk je maar aan één ding.

Cor

vader zag d’r zo slordig uit.
En as tie een nieuw pak had en iemand had interesse in een
partijtje hout dan liep ie zo het bos in.
Zo door de blubber.
Het hele pak naar de donder.
Ik heb graag een mooi pak.
Henk is ok slordig, wat ie aantrek zit nooit goed.

Henk

En hondertentien gulden voor een kaartje betalen hoor.
Ja maar als ik er dan toch ben, wil ik alles zien.

Cor

Na de oorlog begon het.

Anton

Ik mot een fiets hebben.

Henk

Ja, na de oorlog begon het.
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Anton

Dus ik zeg tegen mijn vader ik wil een racefiets.

Cor

Ik ken het precies vertellen.
Want toen ging mijn vader bomen kopen.
En toen had ie een huisie gekocht..

Anton

Maar mijn vader was daar helemaal niet mee bezig..

Cor

dat was een heel oud huisie, ik geloof dat ie dat huis gekoch het
voor tweeduizend gulden.

Anton

Het barstte daar van de fruitboeren
En hij dacht bij zijn eige
Weet je wat ik ga doen hè.

Cor

En achter dat huis daar was een klein schuurtje achter.

Anton

Hij dach bij zijn eige: die boere motte kisten hebben weet je wel.
Fruitkisten.

Cor

En hij zet in dat schuurtje had ie een zaagbankie.
een ouwe elektro weet je wel
een cirkelzaagbankie

Anton

En hij denk bij zijn eigen
Ik heb onderhand een paar zoons.

Cor

Die had ie ook weer ergens gecharterd hoor.

Anton

Ik gaat zo gauw ze van school kommen, gaat ik daar beginnen,
dan laat ik ze van die fruitkistjes zagen.

Cor

En dan zaagden we dat kisten hout en dat was merendeel alle
soorten hout.

Anton

Henk en Cor van ons die gingen erin. En ik dus.
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En dan nam ie nog twee mensen
Cor

van al die die kersenboomgaarden die ze rooiden.
en ouwe sparren.

Anton

en die zaagden plankies

Cor

Planken van die bomen dan.

Anton

en als ik dan thuiskwam
dan wou ik graag oefenen met mijn trompet
dan wou ik graag gaan zwemmen
of gaan fietsen

Cor

Maar we hadden geen schaafbank om die plankies te schaven.

Anton

En dan zei mijn ouweheer tegen mij,
Toon noemde hij me altijd
hij zet "joh zal je niet effe naar de zagerij gaan"

Cor

dus dan gingen we met de handkar, ja moet je nagaan hè, heb ik
nog meegemaakt,

Anton

Ik denk dat ik acht of negen was.

Cor

gingen we met een handkar vol plankies naar de wagenmakerij
op het dorp. Gingen we daar het hout schaven

Anton

Dat was dan een volwassen man die het hout zaagde en dan
moest ik die plankies oprapen en opstapelen.

Cor

En dan moesten we opschrijven hoeveel uur we er dan aan
werkten en dan schaafden we die planken.

Anton

Maar als kleine jongen denk je maar aan één ding. Weetjewel.
je denkt ik wil een racefiets!
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Cor

en dan gingen we weer terug naar dat hok.

Anton

Henk van ons het nog op de LTS gezeten, die is er later
afgegaan.
Hij most iedereen thuis hebben.
Cor van ons ook. Nooit geen schoolopleiding.
Meteen thuis werken.

Henk

Wat die Sturkenbooms nou motten leren.

Anton

Dat was toen die tijd hè.

Cor

1950

Henk

En daar ben ik nou al jaren mee bezig.
Het is me nooit gelukt.

Anton

je moest meteen van school af. Hij denk bij zijn eige
Heb ik er mooi drie thuis.
Om te werken.

Henk

Om beter te leren luisteren.

Anton

We waren eilijk nog kinderen en wij moesten die mannegies dan
leiding geven

Henk

Want dat luisteren was niet zo best hoor.

Anton

kwam die ouweheer weer bij me
en dan waren we vijftien en dan zei die: denk erom dat je ze aan
het werk houdt hoor, want ze kosten geld.
een tientje in de week of zo.
en je kreeg zelf nog geen knaak.

Henk

Maar ik ben d’r wel mee bezig
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Cor

Eén seizoen hebben we twintigduizend kisten gemaakt.

Anton

Hoe ken je nou in godesnaam een racefiets bij mekaar sparen van
een knaak in de week!

Henk

Ok as ik andere verhalen hoor

Cor

We leverden ook aan Jonkheer Bos van Drakenstein, want
Jonkheer Bos van Drakenstein die had een fruithandel.

Henk

Datje bewust luistert wat die vertelt
Want dat is heel belangrijk

Anton

Het was niet anders joh, het was niet anders.

Henk

Hier, mot je luisteren.

HENK STAAT OP EN JAAGT EEN PAAR PLANKIES DOOR DE
ZAAGMACHINE.
COR EN ANTON PROBEREN ER OVERHEEN TE KOMEN.

Anton

En op een gegeven moment kregen we dan concurrentie uit het
Westland. Dat is daar in de buurt achter Den Haag.

Cor

Dan spreek ik over de jaren zestig.

Anton

Daar had je veel tomaten, die hadden tomatenkistjes nodig.

Cor

Ja, in de jaren zestig maakten we nog kistjes met de hand.
Ik geloof dat we dat 15 jaar gedaan hebben.

Anton

Met Kerstmis maakten we kerstkruisjes hè.
Kertskruisjes onder die kerstbomen.
Al die bloemisten die mosten kruisies hebben.
Die 10.000, die 5.000

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

26

HENK ZET DE MACHINE WEER UIT
Henk

En zodoende ga je dus steeds harder praten.

Anton

en die werden dan ook weer met de hand gemaakt.
in bosjes van vijfentwing maakten we ze dan,

Henk

Thuis ok.

Cor

touwtje d'r omheen of zo

Anton

een ijzerdraadje d'r omheen

Henk

Op een zeker moment thuis ging ik op de tafel staan.
En dan zei ik en nou allemaal je moel houen.
Ken ik me verhaal is kwijt.

Cor

Houten bierkratten repareren

Anton

Ouwe sloophout spijkervrij maken.

Cor

Kapotte pallets repareren. De hele zomer.

Henk

En dan ging ik zo op de tafel.
En dan zee ik nou ben ik is an de beurt.
Nou mo je es luisteren.
Zo ging dat. Op een tafel of een stoel.

Cor

Voor Heineken.

Anton

Met de hand.
Zo'n spijker, 12 centimeter, sloeg ik er met drie klappen in.
Moet je eens proberen.

HENK GAAT OP EEN STOEL STAAN
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Henk

En nou allemaal je moel houen.
Nou ben ik is an de beurt.
Ken ik me verhaal is kwijt.

HENK ZINGT EEN LIEDJE
Cor

1954

Henk

Willie van ons die gaf zangles op de lagere school.

Cor

Twee jaar voordat ie doodging koch mijn vader een knap stuk
grond

Henk

Maar ze most nog wel oefenen en als we ’s avonds thuiskwamen
moesten we zingen
en dat ken je je wel voorstellen

Cor

en toen zei-t-ie: daar ga ik een fabriek op bouwen

Henk

dus wij mosten zingen
Anton ok hoor
want Willie most dat
en dan zee ze: nee fout, het mot zo!
d’r was toendertijd ook nog geen televisie

Cor

Dat was wel een risico.

Anton

Toen hebben we zelf die fabriek gebouwd van spoorbielzen.

Henk

Je leven was heel anders.

Anton

Eerst nog een soort funderinkie gemaakt.
Maar allemaal van hout hè.

Cor

Hij gaf d'r niks om
Geld.
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Anton

En daar bovenop dat waren asbestplaten

Henk

We hadden dat rotding niet.
Want die televisies zijn eilijk maar rotdingen.

Anton

Ik ben d'r nog een keer doorheen gedonderd ok.
Dwars door het dak heengeflikkerd.
En toen moest er een hele goedkope vloer in. Had ie
populierehout laten zagen en dat is het troepste hout. Daar
maken ze schoolborden van.

Cor

Maar ja, hij had niet meer geld.

Anton

Op een gegeven moment zakten we ook door de vloer heen

Henk

Vroeger joh as we in huis zaten, dan zaten we altijd te zingen.

Anton

Blubber, overal blubber.

Cor

Twee jaar nadat hij de fabriek had gebouwd, was hij overleden.
En toen moest dat geregeld worden dat wij de zaak toen hadden.

Anton

Hersenbloeding. Hij had een hersenbloeding gehad in het bos.

Henk

Hij rookte as een gek. Hoestte zich kapot.

Anton

Je weet nooit hoe het loopt. Het ken zomaar ineens gebeuren.De
dokter zei dat hij rustig aan moest doen. Dat dee die natuurlijk
niet.
Ze zeggen het tegen mij ok altijd.
Rustig an doen. Nou, dat doe ik dan. Toch?

Cor

Ja maar nou komp het.
Toen lag-t-ie al een jaar ziek.
Lag t-ie in het kleine kamertje.
En dan moes ik bij hem kommen.
En ik most dan dat verhaal anhoren want ik was de oudste en ik
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hoorde dat an.
Anton

En toen had ie een regeling gemaakt.
Eerst was het gewoon Houthandel Jan Sturkenboom.

Cor

Hij zeg ik mot je wat vertellen.
Ik zeg ik luister
Hij zeg Cor jij bent de oudste
Ja zeg ik
Hij pakt mijn hand
Hij knijpt erin
Niet achies. Hard.

Anton

En toen zei-t-ie jij gaat in de zaak en hij en hij.

Cor

Ze snappen niet wat dat het is als je de oudste bent.

Anton

En toen ging ie dood

Henk

Ik be ner nog kapot van.

Cor

En ik ga het ze niet uitleggen ok.

Anton

En toen zat ik erin.

Cor

Zo'n prachtzaak.
Helemaal van mij.

Henk

Ons.

Anton

Een zaak die bijna bankroet was.
Want we hadden schuld hoor.
We hadden echt schuld.
Maar ik zat erin.

Henk

Toen zaten we erin joh.

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

30

Anton

Godverdimme nou.

Cor

De Gebroeders Sturkenboom.

Anton

Ik heb van die dromen ’s nachts.
Dat ik val
er hangen touwen in de lucht
die probeer ik dan te pakken
maar als ik er eindelijk eentje heb
is het plotseling een slang
en die bijt me dan in mijn polsen
gillend word ik wakker

Henk

Ik ken d'r maar niet over uit. Dat mot ik wel effe zeggen.

Anton

Wat?

Henk

Nou, dat we hier gewoon een bietje met mekaar zitten te praten.
Terwijl jullie toch eilijk dood zijn!

Cor

Zijn we dat?

Anton

Nee hoor.

Cor

Ik dacht ok van niet.

Anton

Ik weet wel zeker van niet.

Cor

Dat zie je toch echt verkeerd hoor Henk.

Anton

We zijn niet dood.

Cor

Voorlopig nog niet.

Anton

Sterker nog.

Cor

Ik heb net het gevoel dat we weer een bietje tot leven komen.
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Anton

Wij gaan nooit dood.

Cor

Nooit.

Anton

Nooit.

Cor

Nooit

Anton

Niet.

Cor

Over mijn lijk.

Anton

Ja, lach d'r maar om.

Henk

Ik gaat effe een sigaretje roken.

Cor

D'r mag hier niet gerookt worden.

Henk

Buiten.

HENK GAAT NAAR BUITEN.
HIJ LAAT DE DEUR OPEN STAAN.
COR EN ANTON BLIJVEN OVER.
Anton

Denk je dat ie nog komt?
Die tubaspeler?
Ze zijn altijd te laat hè, die tubaspelers, ja ik niet hoor. Ik was
nooit te laat. Altijd op tijd. Met de trompet, en later met de tuba,
want ik ben ok op de tuba terechtgekomme hè uiteindelijk. Dit
was mij nooit overkomen.
Als ik in zo'n blaaskluppie, als ik de kans had gehad hè......
Godver Henk, gooit die deur dicht.
Wil je me dood hebben?
Henk!

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

32

ZE VERWISSELEN VAN PLAATS MET EEN PAAR MUZIKANTEN
ZODAT HENK ALS HIJ TERUG KOMT GEDWONGEN IS OM TUSSEN
HEN IN TE GAAN ZITTEN. HENK KOMT WEER BINNEN.
Cor

1956
We gaan beginnen.

Henk

Waarmee?

Anton

Met de houthandel.

Cor

Het werkvolk komp in de keuken bij mekaar.

Anton

En dan zit daar vijftien, twintig man.Die moeten dan gaan
werken in de bossen, in de zagerij.

Cor

Ik ben de oudste
Dus ik mot dat regelen.
Ik zeg, die mot daarheen
Die mot daarheen.
Die gaat dit doen
Die gaat dat doen.
Ik ga de weg op.

Anton

Ik in de zagerij.

Henk

Ik in de bossen.

Anton

Om half zeven komen ze.

Cor

Ik denk maar aan één ding en dat is geld.

Anton

En om zeven uur mosten we beginnen.
’s morgens om zeven uur mosten we beginnen.
En dan zouen we tot negen uur werken.
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Cor

Ik denk ik mot geld verdienen.
Dus dat doe ik.
Ik ga naar verkopingen. Publieke verkopingen.

Anton

En dan was er een pauze van een kwartier.
en dan kon je je brood opeten.

Cor

Daar ga je bomen kijken.
Dat zijn percelen, en dat personeel dat staat erbij en dat zegt
hoeveel kuup het is.
Maar die mensen maken fouten.

Anton

en dan moest je zorgen dat je je brood bij je had hoor. En dat
nam je dan mee. En dan werkten ze tot twaalf uur. En dan tot één
uur gingen ze weer eten.
En dan gingen we daarna weer aan het werk tot negen uur ’s
avonds. Dat hebben we jaren gedaan.

Cor

Dus dan loop je er naartoe.
En dan zeggen ze dat het drie kuup is.
Maar dan ziet ik dat het geen drie kuup is maar elf kuup, en die
mot ik dan hebben.

Anton

Ik ben dus ziek.

Cor

En dan heb je een koopje. Elf kuup voor de prijs van drie.

Anton

Hartstikke ziek. Half dood eilijk.

Cor

Goed kopen is geluk, maar je mot goed weten wat je doet.

Anton

Ik ben eilijk altijd ziek geweest. Toen ik 19 was had ik al een
maagzweer. Moest ik meteen al geopereerd worden.

Cor

Inkoop is het belangrijkste op het houtgebied.
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Anton

Opgenomen in een sanatorium
maar die maagzweer ging niet weg.
Maar ik wou d’r gewoon uit
en toen op een gegeven moment toen moest ik tekenen
Want ik wou gewoon naar huis
Ik wou sparen

Cor

Ja, ik kon ontzettend goed rekenen
Vergeleken bij een ander
Die hadden boekies nodig
en dan kwam ik eran lopen
en dan zei ik
Er zit zoveul in

Anton

En toen kwam ik thuis werken
Tot ’s avonds laat werken

Cor

Geld is het belangrijkste

Anton

Werken werken werken.

Cor

Ik denk bij mijn eige ik moet zien dat ik die zaak draaiende
houd.

Anton

Ikke ikke ikke.

Henk

Wat?

Anton

Hij heb het altijd over ikke ikke ikke.

Cor

Wat zegt hij?

Henk

Niks.

Anton

Ik zei wel wat.

Cor

Henk, wat zei die?
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Anton

Ikke ikke ikke.

Henk

Ikke ikke ikke.

Cor

En wat bedoelt hij daarmee?

Anton

Waarom hebt-ie het nooit over wij.
Vraag hem dat eens?

Henk

Wie, ik?

Anton

Ja.

Cor

Zeg maar dat hij het lazerus kan krijgen.

Anton

Is hij d'r ok?

Cor

Wat mot hij hier?

Anton

Dat had je d'r niet bij verteld. Wat maak je me godverdimme
nou.

Cor

Ik ben weer weg.

Anton

Aju.

Cor

Etterstraal.

Anton

Eens een vuile smiecht, altijd een vuile smiecht.

Cor

Je hoeft me niet meer te bellen.

Anton

Krijg de kolere allemaal.

Henk

Dat was heel mooi werk
Je zat altijd in de bossen
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Wel koud hoor
Maar mooi
die bossen
Toen Prins Willem Alexander geboren werd
was ik aan het zagen in de bossen bij Drakestein
Moesten we ’s middags stoppen
want Alexander moest slapen
Dat weet maxima niet. Ik wel.
Je produceerde
Het rekenen
Je zat de hele dag te rekenen
Ik ben weles thuisgekommen
en dan was ik helemaal nat geworden van het werken
en dan ging ik op die takelwagen
en toen ging het vriezen
en dan hadden we zo’n keukenkachel
en dan moest ik me eige laten ontdooien
anders kon ik me overall niet uittrekken
Dat was bevroren an me lijf
Dat is echt gebeurd
Anton

Ik wil zo graag trouwen.

Cor

Wat?

Henk

Wat?

Cor

Wat?

Anton

In ’57 had ik al verkering met Rietje. Heel groot waren we met
mekaar. En we hadden al heel wat meegemaakt. Ze had mijn
hele diensttijd meegemaakt. Had ook meegemaakt dat ik
geopereerd werd, het dumpingsyndroom gekregen.

Cor

Het jaar 2000 zijn we vijftig jaar getrouwd voor de wet.

Henk

Waren
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Cor

Wat?

Henk

Waren. Jullie waren getrouwd.

Cor

Of was het nou 2001?
Godverdimme, ik weet het niet meer.

Anton

het was zo’n zootje thuis. We moesten met zijn drieën op een
slaapkamer.

Cor

2000

Anton

Met bedden, geen lakens of niks
Als je niet uitkijkt, zaten er nog vlooien in ok.

Cor

Ik vergeet nooit wat.

Anton

Ik zei tegen Rietje
Ik ga sparen en in drie jaar tijd moet ik het geld bij mekaar
hebben.

Cor

1950 zijn we voor de wet getrouwd
In 1953 voor de kerk.

Anton

Ik ga werken werken werken.
30 of 40 gulden in de week verdienen. Vijftien gulden tot twintig
gulden kostgeld aan mijn moeder betalen.
Dat von ik ok nog zo erg.

Cor

Of was het nou andersom

Anton

Je hield geen flikker over
toen ging ik overwerken
en van de overuren moest ik het doen
en dat weet ik nog goed
dat ik elke week naar de bank ging
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en dat ik 25 gulden spaarde
en ik ben in ’63 getrouwd
en ik had 7000 gulden
Cor

’51 voor de kerk
2000 voor de wet

Anton

Ik voel me zo ziek jongen
Ik voel me godverdimme zo ziek
Dat ken je je niet voorstellen
dat een mens zich zo ziek kan voelen
Rietje!
Rietje!
Ze mot bij me komen.

Henk

Rietje is er niet

Anton

Waar is ze dan?

Henk

Thuis, denk ik.

Anton

Waarom is ze thuis als ze hier mot zijn?

Cor

2000 gulden dat was een hoop hoor.

Henk

Mijn vrouw is heel stil hè
Nee, ze is heel stil
’s morgens zitten we weles aan tafel
En dan zeg ik op een zeker moment
He?
En dan zeg zij ik zeg toch niks
En dan zeg ik
ik doch dat je wat zei.

Cor

Eerst verdienen dan uitgeven zeg ik altijd

Anton

En dan zei ik
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jongens mot je luisteren
ik dach as we nou eens elk jaar een nieuwe machine kopen. Voor
de zaak.
Dan haal je toch een hoop van je lichaam.
Cor

Mot je wel geld hebben

Henk

Cor.

Anton

Dat kenne we toch lenen bij de bank.

Cor

We gaan niet lenen!
Eerst verdienen, dan uitgeven.

Anton

Goed, dan gaan we stemmen.
Ik ben voor.
Cor is teuge.
Wat vind jij?

Henk

Cor het nee gezegd.

Anton

Dat hebben we gehoord en wat zeg jij?

Henk

Ik weet het niet zo goed.

Anton

Wat wordt het, ja of nee?

Henk

Nee.

Anton

Ik zal niet in details treden over wat er nou eilijk allemaal met
me aan de hand is want dan zitten we hier over een paar uur nog.
Maar het is dus wel zo dat ik een wonder ben.
Geneeskundig gezien dan. Medisch.
Ik ben een medisch wonder.
Het ken niet dat ik nog leef.
Dat zeggen ze allemaal.
De dokters.
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En iedereen eilijk.
Ga het ze zelf maar vragen.
Het kan niet dat ik nog leef.
Henk

Ik ben trouwens wel pas in Praag geweest.
Drie weken geleden heb ik nog in Praag gezeten.
En in Boedapest en in Wenen.
Ik heb een hele tocht gemaakt, dat was hartstikke leuk.
Zijn we, hebben we een cultuurreis gemaakt.

Cor

1965, 1970, 1980
Das verschrikkelijk veul geld hoor

Henk

Mijn hele leven heb ik gedacht
ik had Duits moeten kunne
economie
Maar ja, we zaten zo aan mekaar vast
dat je je eige niet kon ontplooien

Anton

En toen kwam er een aannemer bij ons kijken
en die zegt zou je niet eens een keer een mooie fabriek bouwen
en toen zeiden we joh wat kost dat wel niet
Dat was in 1965 hoor.

Cor

We doen het niet.

Anton

We doen het wel.

Cor

Hij helpt ons naar de donder.
Eerst verdienen, dan uitgeven

Anton

Maar we motten met onze tijd mee.

Cor

Ik ben niet voor de vooruitgang geboren
Je weet niet wat de toekomst brengt.
Je mot geen angst hebben.

Anton:
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Cor

Wie zegt dat ik angst heb.

Henk

Het ging met grote risico's gepaard.

Anton

Elke dag gaat met grote risico's gepaard.
Wat vind jij?

Henk

Cor het nee gezegd.

Anton

Dat hebben we gehoord en wat zeg jij?

Henk

Ik weet het niet zo goed.

Anton

Wat wordt het, ja of nee?

Henk

Nee.

COR NEURIET EEN DEUNTJE

Anton

Afijn dat duurde en duurde en toen is meen ik in 1970 die
nieuwe fabriek gebouwd. En dat begon meteen te lopen as een
tierelier. Ik had het altijd al gedacht.
We kregen een kantoortje. En een heftruck, daarmee konden we
het hout verder omhoog zetten, dus we konden heel wat meer
opslaan, en een kantine en een boekhouder.
We hadden nog wel een rotte werf vol met blubber en bagger.
Maar de zaken gingen hartstikke goed. We werkten jongen. Ik
werkte me kapot.
En toen is in 1982 weer een nieuwe fabriek gebouwd met een
geasfalteerd opslagterrein om hout te drogen, want dat mot wel
acht maanden drogen voor het verwerkt kan worden. En een
nieuwe kortbank, slijpmachines, en een container voor het afval
hout. En almaar maar nieuwe klanten, het kon niet op joh.

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 25 juni 2021

42

Geld en spullen. Daar draait het allemaal om. Hoe je het ok went
of keert.
Ik zeg we motten huizen hebben, huizen van de zaak.
Dus eerst kwam dat gezeik over die huurhuizen.
Ik een huis, hij ok een huis, hij ok een huis.
Hij een groter huis, hij ok een groter huis, ik een groter huis.
En toen kwamen de koophuizen. Hij most er dan eentje van
anderhalve ton hebben. Hij ok. Ik ok natuurlijk. En dat most dan
allemaal precies hetzelfde. Of een hoekhuis of een tussenwoning.
Zelfde keuken.
En toen hetzelfde gelazer met die auto's.
Ik koch een Manta. Hij ok een Manta. Hij ok een Manta.
Maar alledrie een andere kleur.
Ik een grijze.
En toen kreeg ik die Vauxhall.
Zij ok een Vauxhall.
Ik een Ford.
Zij ok een Ford.
Cor

Heeft u misschien een vuurtje?

Henk

D’r mag hier niet gerookt worden
Cor?

Anton

En op een zeker moment was ik het allemaal zo zat hè. Ik was
het zo zat.
Ik zeg ik stapt eruit.
Ik stapt uit de zaak.
Ik wil het niet meer. Ik heb me 28 jaar kapot gewerkt, dubbele
dagen gemaakt.
Ik wil het niet meer. Ik moet me elke keer kapot vechten om iets
gedaan te krijgen.
Ik wil iets voor me eige. Ze motten niet denken dat zelf niks kan.
Ik kan zat.
Ik zei, ik wil mijn geld.

Henk

Ik ken niet tegen ruzie.
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Nooit gekunne.
Anton

Ik wil dat jullie mij uitkopen uit de zaak.
Ik wil geld zien.
Ik heb recht op een derde deel.
Dat is van mij.

Henk

Dat geld hadden we niet liggen.
D’r kwam ruzie van
En toen hebben ze tien jaar niet met mekaar gepraat.
Tien jaar!
Na 5 jaar dacht ik nou vind ik het welletjes
Heb ik ze allebei op mijn verjaardag uitgenodigd

Anton

Is hij d'r ok?

Cor

Wat mot hij hier?

Anton

Dat had je d'r niet bij verteld. Wat maak je me godverdimme
nou.

Cor

Ik ben weer weg.

Anton

Aju.

Cor

Etterstraal.

Anton

Eens een vuile smiecht, altijd een vuile smiecht.

Henk

Heb het nog vijf jaar geduurd.

Anton

Ik had wielrenner kenne worden
Ik had muzikant kenne worden
maar de zaak heb mij kapot gemaakt.

Henk

Ja, zet nou maar eens een ander plaatje op.
Dat gezever over die zaak.
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Anton

De zaak heb mij kapot gemaakt.

Henk

Ach man, jij was overal kapot gegaan.
Anton, d’r is iets met Cor.
Hij huilt.

Cor

Ik huil niet.
Ik huil nooit.
Ik heb van mijn leven nog niet gehuild.

Anton

Het ken vandaag gebeuren
Of morgen
Het had al honderd keer gebeurd kunnen zijn.
Het is een wonder dat ik hier nog zit.
maar wat nou eilijk het ergste is.
Dat is dat moment dat je moet gaan slapen
want je doet het licht uit
en je doet je ogen dicht
en je hoort je eigen ademen
maar dan durf je niet in slaap te vallen
want je denkt dat als je nu gaat slapen
dat je dan nooit meer wakker wordt
dat je dan weg bent
gewoon weg
voorgoed
en dat moet je niet hebben joh
Ik wil niet weg

Henk

En iedereen gaat zitten wachten
Ik ok.
Jullie ok.
Zij ok.
Iedereen zit erop te wachten
Tot ik dood ga.
Je bent al dood.
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Anton

Wat?

Henk

Jullie zijn allebei al dood.

Cor

Sinds wanneer?

Henk

Sinds deze week.
Allebei in dezelfde week godverdimme.
Wie had dat nou kenne denken.
Ik kom net van jullie begrafenis.

Cor

Zie je, ik dacht al, d’r klopt iets niet.
Ik ken het niet meer volgen
Hoe ben ik gegaan?

Henk

Hij werd steeds slechter
Hij begin dingen te vergeten
dementeren zeg maar
en toen kreeg ie een dubbele longontsteking
most tie het ziekenhuis in
en toen hup

Cor

Net as mijn moeder

Henk

Net as zijn moeder

Anton

En ik?

Henk

Hij is er op een nacht stilletjes tussenuit gepiept.
Niemand had het door

Anton

Snotverdimme man. In mijn eentje?

Henk

Doodgaan doe je in je eentje.

Anton

Ik begrijp geen flikker van het leven.
Je werkt je kapot en wat blijft er van je over?
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Henk

Nou mot ik toch opeens effe aan iets denken.
In die ouwe fabriek he, die ouwe zagerij,
daar hadden we een eeuwigdurend vuur.
Dat brandde altijd.
Dag en nacht.
Daar gooiden we al het brandhout in.
En dat deden we zodanig dat het altijd bleef branden
Dat ging nooit uit dat vuur.
Nooit.
Nou mag het niet meer.
Het milieu
Weet je wat het is, je heb het leven niet in eigen hand. Een man
doet wat hij mot doen en dat hebben we gedaan.
En dat hebben we goed gedaan al zeg ik het zelf.
Want la we nou eerlijk zijn, het is toch een miljoenenbedrijf
geworden. Ik bedoel, het staat er nog steeds. Het is eilijk zo'n
bietje het grootste fabrieksterrein van de streek. Zijn zoon zit
erin. En die doet het goed hoor. Toch Cor?

COR EN ANTON ZIJN WEG
Ze hebben nou zo'n gecomputeriseerde zaagmachine van 20
meter. Die berekent alles zelf.
Die zaagt op een tijd van 10 minuten een hele boom. Een hele
boom! Dat is toch eilijk een belediging voor zo'n boom. Dat zegt
hij zelf ok hoor.
Die jongen, zijn zoon.
En dan zeg ik jongens, we hadden 40 jaar later geboren moeten
worden, dan hadden we veel meer kunnen bereiken. Maar ja, je
heb het niet voor het zeggen. En bovendien, nou zo'n bedrijf
beginnen dat zou niet kunnen.
Het was toch eilijk machtig mooi. Ik zou het zo weer doen.
Maar nooit met mijn broers.
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HENK ZIJN MOBIELTJE GAAT.
Dag liefie.
Ja, ik ben klaar. Het is mooi geweest.
Nee, het gaat goed. Ze zijn weg. Ja.
Zijn de gasten er nog? O.
Zitten jullie aan de borrel?
Annie ok?
Rietje ok?
Nee, ik kom

EINDE
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