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Bijzonderheden: Geschreven naar aanleiding van artikel in de brochure over Eurochemic

 in Mol: ‘Opwerking van kernsplijtstof’. Het artikel gaat over jodium129: 
“met een halfwaardetijd van 16 miljoen jaar volgt het de ‘melkweg’ in de 

bio-cyclus: gras-koe-mens. Jodium wordt geconcentreerd in de schildklier 
en stelt kwetsbare groepen zoals jonge kinderen voor een 

levensgroot probleem.”

Er was een boer met zestig koeien 
zestig koeien had die boer
een wei erbij voor zestig koeien 
voor zestig koeien van die boer

en in de wei graasden de koeien 
rood- en zwartbont, in het gras 
en naast die wei met zestig koeien 
een fabriek met reukloos gas 

een gaswolk waaide naar beneden 
een gaswolk waaide langs de grond 
de koeien graasden zeer tevreden 
met giftig gras hun buiken rond 

later molk de boer z’n koeien 
tot de laatste druppel leeg 
en de fabriek naast al die koeien 
de fabriek van ’t gas …. die zweeg 

van melk uit al die zestig uiers 
verkocht per liter en per fles 
als kaas en yoghurt en als boter 
…  stierven er niet meer dan zes 

de koeien loeiden ook in de doodsnood 
maar ’t was hun straf: het was hun schuld 
en de fabriek naast al die koeien
die zweeg nog steeds … die had geduld 

een andere boer had honderd koeien 
honderd koeien had die man 
details zal ik niet meer verknoeien 
d'r gingen er nog dertig an 

de dood nam ras ook deze dieren 
met zich mee: het was hun schuld 
en de fabriek naast al die koeien 
die had nog immer … veel geduld 

de hele streek had duizend dieren 
volmaakt gefokt, de uiers strak! 
men wist niet dat in ’t vocht der klieren 
iets zat dat lichaamscellen brak

zo brachten al die duizend koeien
de mens om zeep, het kind in ’t graf 
de fabriek liet z’n sirene loeien
.. "het is volbracht, .. het werk is af"


