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Ik ben Harry Janssen, bankwerker is mijn vak 
maar in Nijmegen waar ik woon kwam ik moeilijk aan de bak 
totdat de firma Bussman mij een baantje bood: 
schoonmaken van centrales~ nou ja, 't was voor mijn brood 

In Dodewaard staat een centrale in het vrije veld 
dat het een kerncentrale is, dat werd me niet verteld 
ze gaven me wat lappen, aceton, en dat was dat 
daarmee moest ik aan de gang in het reaktorvat 

De monteurs daar bleven maar een paar minuten op hun post 
dan. werden ze gekóntroleerd en door een ander afgelost 
maar voor ongeschoolde arbeiders keek men niet zo nauw 
dus ik kreeg twee overalls aan met wat plakband aan elke mouw 

Een maand of twee daarna, ik stond net in het waslokaal 
ineens ging het alarmlicht aan en een bel met veel kabaal 
en toen ik gekontroleerd werd trok men eenbezorgd gezicht 
ik moets nader worden onderzocht,. ik was besmet, wellicht 

Men verwees mij naar de KEMA dus ik moest naar Arnhem toe 
daar hebben ze me onderzocht, dat was een heel gedoe 
nu hoort nog van ons" zeiden ze, uwe bellen U heel vlugu 
ik heb nooit m.eer wat gehoord, dat onderzoek was twee jaar terug 

Intussen heb ik bij een scheepswerf nu een leuke baan 
maar nog steeds ben ik bez.orgd: hoe zal • t met mijn gezondheid gaan? 
en mijn vrouw was in verwachting. dat was negen !laanden angst 
zal er iets met ons kindje zijn?, daarvoo-r zijn wij nog steeds het 

bangst 
~~~ Nog regelmatig zie ik advertenties in de krant ~~~ 
:: maar volgens firma Bussman is er echt niks aan de hand :::: 

als je een baan zoekt biedt zo'n schoonmaakklus je werk en geld 
maar dat. het om kerncentrales gaat; wordt er niet bij verteld 
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