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“Wanneer je droomt over vogels maar je 

vindt brokjes in je bak, dan kauw je erop en 

denk je… ze zijn best lekker eigenlijk” 

 

Het is een regenachtige dag. Ik zit voor het raam en kijk 

geboeid naar de regendruppels die natte sporen over het 

glas trekken. Plotseling wordt mijn aandacht getrokken 

door een paar pluizige dingen die door de lucht fladderen. 

Ze trekken zich maar weinig aan van het natte weer en 

vliegen van boom naar boom. Persoonlijk heb ik het niet 

zo op water. Wanneer ik mijn dagelijkse bad neem, 

gebruik ik mijn tong en pootjes.  Ik begrijp werkelijk niets 

van de fascinatie van mensen (en af en toe een in mijn 

ogen domme hond) voor water.  Het is ook nergens voor 

nodig want zeg nu zelf, zie ik er niet keurig uit? 

 

Maar ik dwaal af. Daar heb ik nog wel eens last van. Enfin, 

ik druk mijn pootjes tegen het raam en miauw zacht. Ook 

begin ik te kauwen en beeld mij in dat ik een van die 

drukke fladderaars kan proeven. “Mmmmm.” De aanblik 

van vrouwtje die juist de kamer binnenkomt, verstoort 

mijn droom ruw. Want die pluizige dingen die vogels 

heten, daar mag ik van vrouwtje niet aankomen. Mijn 

kattenmaatje Oude Rinus kan erover meepraten.  
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Toen hij eens met zo’n levend ding thuiskwam om het vol 

trots aan vrouwtje te laten zien, werd ze lichtelijk 

hysterisch. Ze wist hem met geweld zijn schat te 

ontfutselen. Tot Rinus zijn grote afschuw kwam er zelfs 

een plantenspuit aan te pas. Pluizig ding koos de blauwe 

lucht en Rinus kon zijn natte pak likken. De oude man 

heeft het er liever niet over.  In zijn dromen ziet hij nog 

steeds die waterstraal op hem afkomen.   

 

Iedere ochtend zie ik vrouwtje met een bakje de tuin 

ingaan. Ze praat tegen die pluizige dingen, rammelt met 

het voer en die irritante fladderaars vliegen druk heen en 

weer terwijl ik voor joker zit achter het glas. Persoonlijk 

heb ik ze het liefst in mijn voerbak. Maar helaas, ik moet 

het doen met de brokjes die ze mij voorschotelt (en het 

bakje vis, maar ik ben nu bezig met mijn klaagzang en heb 

het erg zwaar). Over voerbak gesproken… wat als er nu 

door een wonder zo’n fladderding in is beland? Ik besluit 

een kijkje te nemen.  
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Beteuterd staar ik naar mijn bakje met een flinke lading 

brokjes. Geen fladderding. Ik verkeer in tweestrijd. Zal ik 

dan toch maar een hapje nemen? Vlug, voordat een van de 

andere katten mijn eten inpikt neem ik een brokje in mijn 

bek. En nog een, en nog een… “Mmm, ze zijn best lekker 

eigenlijk en helemaal zo slecht nog niet.”  Ik eet totdat 

mijn buikje vol zit. Tevreden plof ik neer op de meest 

geliefde stoel in huis die toevallig vrij is. Voldaan sluit ik 

mijn oogjes. Tijd voor een slaapje…. Misschien droom ik 

vandaag wel over vogels... 
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