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“Het leven is als een flesje melk, je weet nooit 

hoeveel klontjes je onderweg tegenkomt” 

 

Als kleine kitten van vier weken werd ik gered door een 

oude chagrijnige hond. Omdat ons vrouwtje niet wist hoe 

ze zo'n klein hummeltje moest verzorgen, repte ze zich 

naar de dierenarts. Daar ontfermde goedlachse 

dierenartsassistente Martine zich over mij. Nog steeds 

vertelt zij mij wanneer ik voor mijn prikjes kom (echt niet 

fijn), dat ik een knappe vent ben. Maar goed, ik was dus 

gevonden en kreeg eindelijk die dag na mijn vele 

omzwervingen iets behoorlijks te eten. Het flesje melk 

smaakte verrukkelijk. Ik kon er geen genoeg van krijgen 

en genoot van de warme melk die mijn buikje vulde. Die 

avond kreeg ik opnieuw een flesje van dat zalige vocht. 

Wat was dat een tegenvaller!  Slurpte de melk van het 

eerste flesje lekker weg, nu kwam ik nogal eens een klontje 

tegen. Fanatiek kauwend en klauwend, worstelde ik mij 

door het tweede flesje melk heen. Ik krabde gewoon mijn 

kleine kattenneusje open van nijd.  

 

De flesjes melk ben ik inmiddels ontgroeid. Maar wanneer 

ik zit te mijmeren en terugdenk aan mijn eerste flesjes, 

doen die mij nogal eens denken aan mijn eigen leven. De 

goede momenten staan voor mij voor het eerste flesje, en 

de mindere momenten die ik toch ook wel ken, voor het 

tweede. Ik geef u graag een kijkje in mijn bewogen leven. 

 
 



❖ Een bakje vis: lekkere melk 

❖ Rotzooi door mijn eten wat volgens vrouwtje goed 

voor mij is: klontjes 

❖ Lekker op bed liggen in de zon: lekkere melk 

❖ Lekker op bed liggen en een gore pipet in je nek 

krijgen: klontjes 

❖ Gezellig met baasje meelopen voor snoepjes: 

lekkere melk 

❖ Gezellig met baasje meelopen en een schop krijgen 

omdat hij je niet ziet: klontjes 

❖ Heerlijk met mijn poten de plant uitgraven: 

lekkere melk 

❖ Met de plantenspuit in aanraking komen omdat ik 

de plant uitgraaf: klontjes 

 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb een goed 

leven, laat ik dat vooropstellen. Maar ook het leven van 

een rode kater kent zijn ups en downs.  Daarom, wanneer 

ik in een melancholieke bui mijn leven overzie, denk ik 

nog wel eens terug aan mijn eerste flesje melk. En het 

tweede dat echt niet te drinken was. Zo gaat dat in het 

leven... Het is net een flesje melk en je weet nooit hoeveel 

klontjes je onderweg tegenkomt. 
 

 

 
 

 



 
 
 

 


