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Op LP ’Kernenergie Nee bedankt!’

(gesproken woord)
heel, heel lang geleden werd er in een land hier ver vandaan een prinsesje geboren. De ouders waren
vreselijk blij met het prinsesje, want ze hadden er lang op moeten wachten. De kinderen die ze tot 
dan hadden gehad waren allemaal dood gegaan of hadden allerlei afwijkingen. Het prinsesje dat nu 
geboren was, was helemaal goed; voor zover ze dat tenminste op dat moment konden zien.

Ze gaven dan ook een groot feest. En op dat feest nodigden ze negen feeën uit. De tiende fee werd 
niet uitgenodigd, want het was geen goeie, maar een slechte fee.

hei ho, het dumpen doe je zo, in de lucht in zee of in de grond, dan slaap je weer gezond. hei 
ho, hei ho, het dumpen doe je zo

De negen goeie feeën gingen één voor één naar de wieg met een wens en een kado. De eerste fee 
wenste haar toe dat er tijdens haar leven geen kerncentrale meer zou ontploffen en ze gaf haar een 
privé schuilkeldertje met alles er op en er aan. De tweede fee wenste haar toe dat het radioactief 
gehalte van de lucht niet verder zou toenemen en ze gaf haar een anti-stralingspak. De derde fee, die 
niet erg origineel maar wel praktisch was, gaf haar ook een anti-stralingspak, maar dan een paar 
maten groter omdat babies zo snel groeien. Enfin, ze wensten haar allemaal iets goeds; dat haar haar 
niet uit zou vallen voor haar vijftiende, en haar tanden niet voor haar twintigste. En dat ze niet zou 
doodgaan aan kanker voor haar vijfentwintigste.
En ze gaven haar allemaal iets waarvan ze dachten dat het zou kunnen helpen

hei ho, het dumpen doe je zo, in de lucht in zee of in de grond, dan slaap je weer gezond, hei 
ho, hei ho, het dumpen doe je zo

De ministers kwamen ook kijken en ze zeiden zie je wel, al dat gezeik over stralingsgevaar, er is 
helemaal niets aan de hand. Dit is al de tiende gezonde baby dit jaar. En ze besloten ter plekke om de
subsidie voor opvanghuizen voor gehandicapte kinderen te verminderen.

Maar de boze fee, die er van gehoord had, was natuurlijk nog veel bozer geworden omdat ze niet 
was uitgenodigd. Dus kwam ze toch. Ze ging naar de wieg en ze zei: je hebt nu veel kado's gehad 
om je te beschermen, maar op een dag zul je er genoeg van krijgen. Je zult uit je schuilkelder komen
zonder stralingspak; je zult naar buiten lopen in je blootje en je zult, dwars over het land waar het 
kernafval ligt, naar zee lopen en gaan zwemmen. 

Taraldadal, we dumpen overal. Misschien loopt het wel fout een keer. Dat zien we dan wel 
weer. Taraldadal, we dumpen overal

Maar gelukkig. Gelukkig was er één goeie fee over gebleven die nog geen wens had gedaan. Door 
het gedrang in de schuilkelder waar het feestje gegeven werd, had ze nog niet eerder kans gezien om
bij de wieg te komen. Maar nu was ze er toch eindelijk aangeland. En ze zei: je zult al die dingen 
wel willen, naar buiten komen zonder stralingspak en naar zee lopen en gaan zwemmen. Maar je 
zult het niet doen, je zult dan ook niet doodgaan, maar langzaam gek worden.


