
~derland telt twee kerncentrales, in Borssele en in Dodewaard. 
r' ,[) J J ~aet1~ _r.ret dat kernenergie een gevaarlijke manier van 
~ ~n~rg~e opwekken is , en dat die kerncentrales dus eigenlijk 

I -;:: ~5:(o!;t;~ =~~~;:G:ï t~~!~:L.:~;~~-~~~~:;;!~!e~:;ing 
--l "-'Mew~, zbda~e~ -Zo.J ~~JwJJ~q_t $ebeurde voor 

de eerste keer in oktober 1980. Het was weliswaar geen effektieve 
blokkade, maar de politieke uitwerking was wel groot . Enkele 
dagen voor de aktie ging het gerucht dat de autoriteiten 
van plan waren om eventueel het gebied rond de kerncentrale 
onder water te zetten door de dijk van de rivier de Waal door 
te steken. Dat zou gebeuren indien de centrale zelf 'bedreigd ' 
zou worden. Nl kenden wij een liedje uit de 16e eeuw over een 
watersnoodramp in Zaltbommel en wat daar allemaal gebeurde zou 
je je ook voor kunnen stellen als die kerncentrale in het water 
zou komen te staan . 

melodie: trad. 
tekst: Rapal j e Het sprookje van Dodewaard 
1980 
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WlJ gaan u in dit lied verhalen 
't gebeurde in een uiterwaard 
met een grote kerncentrale 
aan de rand van Dodewaard 
om bezetting te voorkomen 
had de ME een dijk doorboord 
de Waal begon toen woest te stromen 
spoelde de koepel uit de poort 
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dreef op de planken voor hun kop 
maar zette om te blijven leven 
toen de kerncentrale stop 
de direkteur kwam aangedreven 
op een vat afval met een deuk 
op een bord had hij geschreven 
deze akties zijn NIET LEUK~ 

op een bus met lekke banden 
zaten twintig man ME 
de knuppels trillend in de handen 
dreven zij toen naar de zee 
op een vlot van houten planken 
zat een grote herdershond 
zo erbarmelijk te janken 
omdat ie geen terroristen vond 

•t was afschuwelijk te aanschouwen 
hoe beroofd van zijn toepet 
Van Agt, de handen vroom gevouwen 
toch nog gered werd met een net 
Geertsema die belde snel z'n maatje 
van de Esso en de Shell 
al hadden zij nog zoveel praatjes 
uit was nu hun smerig spel 

maar mensen laat u niet misleiden 
al klonk dit liedje nog zo lief 
•t worden hele zware tijden 
samen strijden, blijf aktief~ 

Refr": 
want temidden van de hekken 
en de palen 
draait nog steeds die grote 
kerncentrale 
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