
49. Eieren

“Wat eten we vandaag?” Sam had trek. “Spiegelei met ham, broccoli en

frietjes.” “Lekker!” Later in de keuken kon Sam zijn ogen niet geloven. “Die

eieren zijn groot! Waar komen ze vandaan?” “Even raden,” zei mama. “Van

een boerderij?” “Ja, die van oom Teun. Pa heeft ze meegebracht.” “Maar

waarom zijn ze zo groot?” “Oom Teun laat de kippen rondscharrelen; hij wil

niets met hokken te maken hebben. Zo worden ze groot en gezond.”

Anne lustte ook wel ei, maar alleen de dooier. Het witte deel vond ze maar

niets; “er zit geen smaak aan,” zei ze. Mama probeerde haar uit te leggen

waarom dat witte nodig was. “Waar komen kuikens vandaan?” vroeg ze. “Uit

het ei natuurlijk”, dat snapte Anne ook wel. “Nou, het eiwit beschermt de

dooier en zorgt voor extra voeding. Zo kan het kleine kuikentje goed groei-

en.” “Maar er zit geen kuikentje in mijn ei, toch?” “Nee, schat, maak je maar

geen zorgen.”

Tijdens het eten had Sam nog een vraag: “Hoe

komt het dat sommige kippen witte eieren leggen

en anderen bruine?” Mama moest even nadenken.

“Ik weet het niet, maar het heeft iets met het

ras te maken, denk ik. En ik heb gehoord dat een

kip met lichtroze oorlellen meestal witte eieren

legt, en die met donkere oorlellen bruine eieren.

Maar wat belangrijker is, is dat de eierschaal

sterk genoeg is om het embryo, of dooier, goed

te beschermen.”

Een week later mochten Sam en Anne naar oom Teun. Natuurlijk liet hij hen

eieren rapen. “Weten jullie hoeveel eieren een kip in één jaar legt?” vroeg

hij. “Vijf honderd?” probeerde Anne. Sam dacht dat het er veel minder wa-

ren. “Twee honderd, misschien?” “Jullie zijn niet ver uit de buurt; gemiddeld

ongeveer drie honderd.”

Toen ze weer naar huis gingen, mochten ze nog een doosje eieren meenemen.

Mama was er blij mee. “Dan maak ik vanavond roerei,” zei ze. Papa had een

vraag: “Weet je welke vogel het grootste ei legt?” Ja, de struisvogel, dat

wisten ze wel. “Maar wat zegt de Bijbel daarover?” Ze moesten het in het

boek Job opzoeken. Daarin vonden ze dat de struisvogelmoeder niet goed

voor haar eieren zorgt. (Job 39:16-20). “Aan grootheid zonder wijsheid heb

je niets”, vond papa.
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