
19. Melk

Anne kon haar oren niet geloven. De juf had aan de

klas gevraagd waar de melk vandaan kwam, en Karel

had gezegd: “van de supermarkt!” Ze dacht eerst

dat hij een grapje maakte, maar nee hoor, hij bleef

volhouden dat het zo was. Had hij dan nooit koeien

in een weiland gezien? En had niemand het hem dan

ooit uitgelegd? Ze vond het maar raar.

Thuis gekomen moest Anne het aan mama kwijt. “Wat jammer” vond mama,

“want melk is een wonder. Wat eten koeien?” “Gras, natuurlijk”, antwoordde

Anne. “En hoe komt het dat koeien daardoor melk kunnen geven? Weet je

dat?” Anne schudde haar hoofd. “Ik weet het”, klonk een stem uit de andere

kamer. Sam, die bezig was met zijn huiswerk, had ge-

hoord waar zij het over hadden. “Een koe heeft vier

magen, en zij moet het gras herkauwen en fijnmalen.

En tenslotte komen de goede delen van het gras in het

bloed terecht en daar maakt de uier dan melk van.”

“Sam, je wordt vast boer!” zei mama.

Later lazen zij in de Bijbel hoe God had beloofd dat het volk Israël naar een

land zou gaan, dat zou ‘overstromen’ van melk en honing (Exodus 3:8). Papa

legde uit dat, toen zij bij dat land kwamen, de stammen Ruben en Gad vroe-

gen of zij aan de rivier de Jordaan mochten blijven wonen. De weilanden

daar waren erg geschikt voor het vele vee dat zij bezaten (Numeri 32:1).

Voordat ze naar bed gingen kregen ze een glas warme melk.

Dat vonden ze lekker. “Waarom drinkt

oma nooit gewone melk?” wilde Anne we-

ten. “Zij is allergisch voor koeienmelk,

dus drinkt ze geitenmelk. Dat is net zo

gezond.” “En weet je, Anne, hoeveel melk

een koe per dag geeft?” Sam wilde laten zien hoeveel

hij wist: “Vijfentwintig liter!” “Vroeger moesten ze dat

allemaal met de hand melken,” zei papa, “maar nu heb-

ben ze melkmachines.” “Ja, dat hebben we bij oom Henk gezien”, herinnerde

Anne zich.

De volgende dag zag Anne Karel weer en vroeg hem: “Weet je nu waar de

melk vandaan komt?” “Jazeker, uit de koelkast!” Maar nu maakte hij wel een

grapje.
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