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Twaalf lieve kippen en
veel dioxine-eitjes
JANTIEN DE BOER

De lol van de kippen is er een beetje
af. Elly: ,,Terwijl... die eitjes die wij
hebben zijn gewoon fantastisch.’’
Vorige week donderdag kwam een
driekoppige delegatie van Frisse
Wind bij het echtpaar Bleeker aan de
deur. Het dioxinegehalte in de ei-
eren was 6,8 pg/g. Elly: ,,Te hoog.’’
Echtgenoot Anne: ,,Normaliter mag
het 2 wezen, geloof ik.’’

Elly: ,,Eigenlijk haalden we er eerst
onze schouders over op.’’ Maar na-
dat het nieuws dit weekend bekend
werd gemaakt, begon het toch te
knagen. Elly: ,,Wij geven vaak eitjes
weg aan ouderen uit de buurt, en aan
leden van de toneelclub. Toen ik over
de dioxinen vertelde, hoopte ik ei-
genlijk dat ze zouden zeggen: ‘Ach,
dat valt wel mee’, maar iedereen
zweeg. Niemand hoeft ze meer.’’

Het echtpaar heeft twaalf kippen
in de achtertuin. Elly genietend: ,,Ik
vind ze zo leuk als ze over het hek de
tuin in vliegen en tegen ons raam
tikken.’’

Bovendien gaat er niks boven een
vers ei van een eigen kip. Elly: ,,Je
krijgt er een gezond gevoel van.’’ En
als hij zin heeft in een gebakken ei,
pikt Anne er meteen drie. ,,Anders
zijn het van die eenhapscrackers.’’

Maar nu zitten er dus teveel dioxi-
nen in. Elly: ,,Ik kan er wel nuchter
over doen, maar misschien ben ik
over tien jaar wel ziek. Misschien
denk ik dan: O jee, had ik die eieren
maar niet gegeten.’’

Eigenlijk weten ze nog steeds niks,
concluderen ze. Frisse Wind heeft de
eieren laten testen, maar wat zegt
dat eigenlijk? Elly: ,,Als ze hier weer
aan de deur kwamen, zou ik niet

MIDLUM - Hadden we maar nooit
meegedaan, zegt Elly Bleeker uit
Midlum. Ze gaf eieren aan de Har-
linger partij Frisse Wind. Nu blijkt
het dioxinegehalte in de eitjes te
hoog.

meer klakkeloos zeggen: ‘neem
maar wat testeitjes mee’.’’ Anne:
,,Meten is weten.’’ Elly: ,,Onze naïvi-
teit is weg.’’

Kort voor de eieren werden getest,
verkaste het Midlumer echtpaar de
kippen naar een afgesloten ren om-
dat ze de moestuin plunderden. Het
voer van de dieren is onderzocht, en
bleek schoon.

Waar komen die dioxinen dan
vandaan, is nu de vraag. Wat kun je

er van krijgen en is de groente uit de
moestuin nu ook ongezond? ,,Mis-
schien is de vervuiling ontstaan
door de brand bij Frisia van twee jaar
geleden’’, denkt Elly. Of is de afval-
oven bij de Harlinger haven de schul-
dige. Elly: ,,Of mogelijk was het hier
altijd al vervuild.’’

Antwoorden krijgen ze niet. Dat
nemen ze Frisse Wind kwalijk. ,,De
informatievoorziening kan veel be-
ter.’’ Anne poseert in de ren. Elly:

,,Och kijk die witte kip. Die is echt
heel lief.’’ Anne: ,,Als het de verkeer-
de kant op gaat, denk ik dat we er he-
lemaal mee ophouden.’’ Hij wil zich
niet nodeloos zorgen maken als er
onverhoopt een kip over het hek
naar het aardappelrek in de tuin
vliegt. ,,Ik wil de vrijheid hebben om
ze te laten waar ik wil.’’ Elly: ,,Dit jaar
hadden we twee kuikentjes. Twee
meisjes gelukkig. Ik moet er niet aan
denken dat ze weg moeten.’’

Anne Bleeker kan de dioxine-eitjes van zijn kippen niet meer eten. FOTO LC/NIELS WESTRA


