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Door Rooie Toon voor het eerst gezongen toen de gemeenteraad van Zijpe 
een besluit moest nemen over de opslag van radioactief afval in Petten (gemeente Zijpe)

Zorg dat u de deuren en ramen sluit, 
en schakel ventilatie-apparaten uit.
Dicht de openingen in uw huis,
blijf allemaal van nu af thuis
op dat u de dood door straling mijdt 
en besmetting met radioaktiviteit.

Er is geen reden voor opwinding,
alle maatreeg’len 
ter beëindiging van de storing 
en de gevolgen zijn al op gang.
Blijft allen rustig, 
het duurt niet zo lang

Heeft u toch al aan de straling blootgestaan, 
dan niet met deze kleding aan uw huis in gaan.
Bovenkleding, onderkleding, heel de troep, 
trek het buiten uit, laat het op de stoep
Waarna u en verschoning past, 
en de onbedekte delen van het lichaam wast.

U moet alle verse vruchten laten staan
Geen groente en geen melk 
en ook geen water uit de kraan.
Heeft u geen konserven in uw kast, 
is ’t beter dat u voor alles past.
Enkel luchtdichte waar is toegestaan, 
al het andere moet u maar laten gaan.

Sluit u zich in huis of garage in, 
tesamen met uw dieren en het hele gezin.
Neem gerust de tijd en speel domino 
en luister goed naar de radio.
Of u kijkt naar televisie, ook heel goed, 
maar raak niet in paniek, bij al wat u doet.

De adviezen zijn voor de bevolking 
van de betreffende gemeentes uit de regio 
van de kerncentrales van het Rampenplan.
Opgelet, dit gaat allen aan, 
dit geheime plan is nu publiek,
maar is dit nu ons toekomstperspectief?

Er is alle reden tot opwinding,
de gevaren wachten op beëindiging.
Ze bedreigen ons allemaal. 
Wie weet al hoe lang?
De ramp van het plan 
is misschien al aan de gang!

Waarom wordt dit rampenplan niet uitgetest?
Bij kerncentrales, vóór ons de chaos rest.
De brandweer oefent metterdaad,
elke maand giert de sirene door de straat.
De reden is dat men dan inziet, 
dat een ieder wordt bedreigt in dit gebied.

En vanuit 
de Bescherming Bevolkingspost
wordt op ieder die schuilen wil 
een schot gelost,
En de mensen, na die ervaring, 
wat zullen ze schrikken:
Dat zij daar 
allen de moord kunnen stikken!


