
STELLINGENSPEL - Bijlage 1: Liedjesteksten

Lied 1:

Woningnood - Boudewijn De Groot (2:11)
 
De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat
En de mensen staan te kijken en ze zeggen: “Zie je dat”
In die ouwe afbraakwoning woont toch nog een heel gezin
Stel je voor, zo’n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in
Kijk, dat stel is amper twintig en die hebben al een kind
Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind
En dan knikken ze tevreden, en dan gaan ze gauw naar huis
Naar hun baan en naar hun auto, naar de televisie thuis

Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien
Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien
Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak
Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak
Maar het huis moet afgebroken want er komt een groot kantoor
Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor
En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis
Met je baan en met je auto, bij de televisie thuis

Ook al waren ze nu dakloos, 1 ding hadden ze geleerd
Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd
Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar
Enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar
Als je dan het wachten moe bent en er komt dan toch een kind
Moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt
Want de mensen roepen: “Schande”, en ze blijven veilig thuis
En bespreken de problemen op de televisiebuis

En ‘t gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt
En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd
En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat
Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat
Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst
Dan zeggen ze: “Het spijt me, u staat achter aan de lijst”
En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis
Aan hun baan en aan hun auto, aan de televisie thuis



Lied 2:

Geef al je geld aan de arme kinderen - Gorki 

Geef al je geld 
Aan de arme kinderen
In gestichten en tehuizen
Je hebt dat toch niet nodig
Je hebt dat toch niet nodig
Geef het aan de kinderen
Die alleen zijn zonder moeder
Want als zij ‘s avonds
Op hun eenzame kamer dromen
En hun handen
Naar ontucht verlangen
Dan zijn ze verloren
Voor het vaderland
Net als jij en ik
Net als jij en ik
We willen niets
En we hebben niets
We willen niets
En we hebben niets 

We willen niets
En we hebben niets
We willen niets
We hebben niets
We willen niets
En we hebben niets



Lied 3:

Another day in paradise  - Phil Collins

She calls out to the man on the street
sir, can you help me? 
Its cold and I’ve nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me? 
He walks on, doesn’t look back
He pretends he can’t hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there
Oh think twice, it’s another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it’s just another day for you,
You and me in paradise
She calls out to the man on the street
He can see she’s been crying
She’s got blisters on the soles of her feet
Can’t walk but she’s trying
Oh think twice...
Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say
You can tell from the lines on her face
You can see that she’s been there
Probably been moved on from every place
cos she didn’t fit in there
Oh think twice...



Vertaling Lied 3:

Another day in paradise- Phil Collins

Ze roept naar de man op straat
“Meneer, kunt u me helpen?
Het is koud en ik heb geen slaapplaats,
Weet u een plek voor mij?”

Hij loopt door, kijkt niet om
Hij doet alsof hij haar niet kan horen
Begint  te fluiten als hij de straat oversteekt
Lijkt in verlegenheid gebracht omdat hij daar is

Oh, denk twee keer na, het is weer een nieuwe dag
Voor jou en mij in het paradijs
Oh, denk twee keer na, het is weer een nieuwe dag
Voor jou en mij in het paradijs

Ze roept naar de man op de straat
Hij kan zien dat ze heeft gehuild
Ze heeft blaren op haar voetzolen
Ze kan niet lopen, maar ze probeert het

Oh, denk twee keer na, het is weer een nieuwe dag
Voor jou en mij in het paradijs
Oh, denk twee keer na, het is weer een nieuwe dag
Voor jou en mij in het paradijs

Oh Heer, is er niet meer wat iemand kan doen
Oh Heer, er moet iets zijn wat U kan zeggen

Je kan het zien aan de rimpels in haar gezicht
Je kan zien dat ze er is geweest
Waarschijnlijk verwijderd van elke plek
Omdat ze daar niet thuishoorde

Oh, denk twee keer na, het is weer een nieuwe dag
Voor jou en mij in het paradijs
Oh, denk twee keer na, het is weer een nieuwe dag



Lied 4:

De woede van de armoede- Frank Boeijen 

Je zag het in de ogen
In de blik van de bedelaars
In de zweren van de kreupelen
De woede van de armoede

In de schreeuw van de moeder
In de schaamte van de vader
In het verzet van de zoon
De woede van de armoede

In het gejank van de honden
In de modder van de straten
Op de vuilnisbelt 
Aan de rand van de stad
De woede van de armoede

In het rottende vlees in de zon
In de ogen van de bange ratten
In de onvruchtbaarheid van het land
De woede van de armoede

De woede van de armoede
Doe je ogen dicht
De woede van de armoede
is geen gezicht

De woede van de armoede
Wat kun je doen
De woede van de armoede

In de uitputting van de grijsaards
In de uitbuiting van de arbeiders
In de luiheid van de rijken
De woede van de armoede

In het onrecht van de derde wereld
In de angst van de toerist
In het schuldgevoel van de getuige
De woede van de armoede

In de machteloosheid van de helpende hand
In de uitzichtloosheid van de toekomst
In de last van het verleden
De woede van de armoede

In het verzet van de vrijheidstrijder
In de wreedheid van de dictator
In naam van god
De woede van de armoede


