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wordt nu toeristenerf 

Waar eens de wervianen mochten kuieren 

Kan straks de Duitser luieren 

Op de plaats van het smidsvuur 

Draait nu het rad van avontuur 

Waar de buigbank stond te draaien 

Staat nu een zweefmolen te zwaaien 

Bij afdeling E lagen schepen aan de kant 

Nu is er een McDonalds restaurant 

Aan de vertrouwde werfpoort is een kassa verrezen 

Waar de attracties worden aangeprezen 

Ook scheepsbouw kwam aan het eind van haar bestaan 

Daar ligt nu een luxe bowlingbaan 

Waar Neerlands hoop lag te dokken 

Zijn nu duikplanken en badhokken 

In het oude dok van Willem II 

Liggen nu jachten, klaar voor zee 

In de Pijpenstraat stonden wat schuren 

Nu kun je er waterfietsen huren 

Bij de huizen vlakbij zee 

Staat het kantoor van ’t V.V.V. 

Waar we vroeger op de proefstand motoren hoorden 

brommen 

Kan men nu in een tropische tuin liggen te zonnen 

Sauna, kapper, winkels met terras 

Het is niet meer, niet meer zoals het vroeger was 

Eens loop ik met mijn kleinzoon op die plek 

Dan is hij vier 

Kijk jongen, waar opa werkte, dat was hier 

Hij kijkt mij aan en wijst met in z'n hand een suikerspin 

Naar de zweefmolen, daar wil hij in 

Eens zal men begrijpen wat er fout is gegaan 

Eens zal men beseffen dat er een paar honderd man op staat 

kwam te staan 

Die kleine man, die kon vertrekken 

Die kleine man, zoals altijd, die kon verrekken 



Groot begonnen, klein gemaakt 

Hij heeft zijn motivatie plots gestaakt 

Na zoveel jaar begon het bedrijf naar hem te wijzen 

Hij moest zich nu maar eens "bewijzen" 

Het bedrijf is in problemen gehuld 

Natuurlijk, die kleine man die krijgt de schuld 

In de kantoren promoveerden zij naar hoge schalen 

Die kleine man, die moest dat betalen 

Uren stond hij stil 

Toch toonde hij zijn goede wil 

Vergaderen, gesprekken achter gesloten deuren 

Over die kleine man, die toch zo zeurde 

Die kwam de vergaderzaal niet in 

Hij werkte toch ook voor een gezin 

Het bedrijf dat stoomde voort 

Die kleine man werd niet gehoord 

Het is gebeurd, het is gedaan 

Die kleine man, die voelt het aan 

Toch is hij daarin niet alleen 

Ook zijn collega's om hem heen 

Die net als hij, groot begonnen 

Gemotiveerd en onbezonnen 

Op de plaats van magazijn zes 

Waar ik met mijn kleinzoon loop 

Zijn ansichtkaarten te koop 

Historische prenten in mooie kleuren 

Mijn kleinzoon is misselijk van de molen 

Hij wil naar huis, hij loopt te zeuren 

Henny Kusters 

 

 


