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Koen Wat is er tegen een fabriek? 

In een fabriek zit toch muziek 

Want een fabriek … die opent nieuwe wegen 

Paulus Een fabriek is 't betere werk 

Met fabrieken sta je sterk 

Koen, Paulus en Aagje De vooruitgang hou je toch niet tegen 

Aagje Het denderend salaris 

Stelt niemand meer teleur 

Verhip als het niet waar is 

Augustus Vooral geen directeur 

Koen en Paulus Wat is er fout aan een fabriek? 

Koen Een fabriek is sympathiek 

Een fabriek … die timmert aan de welvaart 

Augustus Jaag de boeren uit de klei 

Koen Zet 'm op met veel stampij 

Paulus En als je 'm verkoopt dan is ie geld waard 

Augustus De hele dag gehamer 

Gegil, gezaag, gezeur 

Allen Behalve in de kamer 

Van de directeur 

Wie heeft de fut voor een fabriek? 



Koen Wie is voldoende energiek 

Ga je gang, de handen uit de mouwen 

Paulus En als 't allemaal effe wil 

Staat de telefoon niet stil 

Augustus En wie zit er met de lelijke gebouwen 

Grote grauwe muren 

Borden met: gevaar 

Modderige schuren 

Huisjes op elkaar 

Aagje Wat is er fout aan een fabriek? 

In een fabriek zit ook muziek 

Koen Een fabriek zit steeds om jou verlegen 

Koen, Paulus en Aagje Geef een kans aan plattelanders 

Augustus Als je hoest, dan piep je anders 

Koen, Paulus en Aagje De vooruitgang hou je toch niet tegen 

Augustus Ik voel geen fluit voor een fabriek 

Alleen 't idee al maakt me ziek 

't Is ongezond - en lelijk in 't landschap 

Aagje Alles draait om industrie 

Koen Denk aan al die energie 

Augustus Vergeef me, als ik ergens tegen an trap 

Denk effe aan de schoorsteen 

Zo'n lange zwarte schouw 

Waar gaat je schone boord heen? 

De neerslag maakt 'm grauw 

Ik heb wat tegen een fabriek 

Paulus Man, een fabriek is magnifiek 

Koen Je moet het altijd als een middel van bestaan zien 

Aagje Dat gewelf van pure staal 

Paulus Ik hei meteen de eerste paal 

Een fabriek geeft een omgeving aanzien 

Koen, Paulus en Aagje Wie is er tegen een fabriek? 

Augustus Ik ben tegen een fabriek 

Koen, Paulus en Aagje Wat heb je tegen een fabriek? 

Augustus Een fabriek is vies 



Koen, Paulus en Aagje Waarom ben je tegen een fabriek? 

Augustus Ik wil het niet! 

 

Koen, Paulus en Aagje Wat is er tegen die fabriek? 

In die fabriek zit toch muziek 

Koen Die fabriek die opent nieuwe wegen 

Die fabriek is 't betere werk 

Pauus Die fabriek van 't beste merk 

Koen, Paulus en Aagje De vooruitgang hou je toch niet tegen 

Paulus Alle dagen "treintje" 

Aagje Poppen tot 't plafond 

Geesje Kisten vol met puzzels 

Augustus Speelgoed is gezond 

Ik heb niks tegen die fabriek 

Nee, die fabriek vin'k sympathiek 

Je moet alleen het-voor-en-tegen wegen 

Tegen dit zeg ik niet: neen 

Koen Vooruit meteen de eerste steen 

Allen De vooruitgang hou je toch niet tegen 

Wat is er tegen die fabriek? 

Augustus Nou niks, helemaal niks 

Allen Jij was toch tegen die fabriek? 

Augustus Ik? Welnee 

Niks heb ik tegen die fabriek 

 


