
u.c.-lied (melodie: Jippi a jee) 

Wie gaat er mee? Stop de u.c. 
Almelo, 4 maart 1978. 
Vijfenveertig stompe neuzen van vijfenveertig 
zware bussen ••• een lange rij touringcars aan 
de nijmeegse Waalkade! In de verre omtrek af
gehuurd om zo'n dikke 2500 demonstranten uit 
Nijmegen en omgeving richting Twente te ver
schepen. 

Wie gaat er mee? Wij stoppen de u.c.! Dit 
lied stuurde ons richting Almelo. Gerard K. 
maakte het arrangement. Met een lange aanloop 
begint het lied: eerst de logge bas die in be
weging komt, deze trekt de andere instrumenten 
één voor één mee naar Almelo: het ultracentri-
~~J:I~~~~!9JJVan Madame Shellina, de Christen
Demokraten en de burgemeester van Almelo; 

l:2J ~~r ? oi:JilJJJ rt~JtlrJ !Jknoei, 
~min F 

. . ...__, _... . 
Ik ben madam Shellina,ik bouw mee aan de u.c·. 

o•n F 

fJIJ?Ji J! ;p J? P f. ll î J?):p ~LV·, 
Ik handeld'in benzina,maar ga met de tijden mee. 

Ik start nu een boetiek, reuze kern--e-nergiek,in i o~'" 

Ultracentri-fuuuuuuûu-ge,ping ping dadidéééé. 



Refr. Wie gaat er mee ? Wij stoppen o.c. 

Q lf.)J:JQ_I 
Dit onveilige ge---doe: Ul-tracen-tri-foei ! 

~DJJ:::~-~JD.fJ 

j · Ik ~~-ç?hr~en-~elo,kraa1!.,- _ ~j . 
_J~ -t~~~Y)~2hf Ll~Jtll jlt, DIJ 

Dat valt voor mij niet mee. 
Het ongeboren leven, 
Dat wordt door mij beschermd. 
Maar over het uranium, 
Heeft God zich wel ontfermd. 

J. Ik ben de burgemeester, 
Ik ben voor dit projekt. 
Omdat het werkgelegenheid, 
••• nou ja voor enkelen trekt. 
Veel werk is ook maar tijdelijk, 
En voor hoger kader eigenlijk. 
En het textiel-legioen ••• 
Jongens ga wat anders doen. 

4. Ik ben een Braziliaanse, 
Mi no u.c. in mi land. 
Mi hebben watervallen, 
En die zon die felle brand. 
Mi leven van de landbouw, 
En mi leven van natuur. 
Voor Braziliaanse boeren, 
Is die u.c. veel te duur. 
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5. Als huisvrouw hier in Almelo, 
Ben ik tegen u.c. 
Want dat gevaarlijk spul, 
Brengt veel politie met zich mee. 
Dat radio-aktief vervoer, 
Dat brengt me op de zenuwtoer. 
Ontploft al dat venijn, 
Dan is het kerkhof veel· te klein. 

6Q Als ma 1kes, pa 1kes, mennekes, 
En vrouwkes allemaal. 
Van Holland, Duitsland, Engeland, 
Van Frans en Belse taal, 
Zeggen we NEIN en NEE, 

-C-.e;JJ~~-~ J ~.N tegen u.c. 
Het blijft onveilig en j eknf : j • 

L217~2r7:rJrrrJr ~J ~rurY , , I 
--~~-~ 
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