
Kat en muis samen thuis

Een kat had kennis gemaakt met een muis en haar

zoveel voorgespiegeld over haar grote liefde en

vriendschap, dat de muis er vriendelijk in toestemde,

met haar samen in één huis te wonen en samen 't

huishouden te doen. "Maar voor de winter moeten we

voorraad opdoen, anders lijden we honger," zei de kat.

"Jij, kleine muis, kunt je niet overal heen wagen, want

dan kom je tenslotte nog in een val terecht." De goede

raad werd opgevolgd, en een potje met vet

aangeschaft. Ze wisten niet, waar ze het vet bewaren

zouden; eindelijk, na lange uren nadenken, sprak de

kat: "Ik weet niet waar je het beter zou kunnen

bewaren dan in de kerk, want daar durft niemand iets

weg te nemen; we zetten het onder 't altaar en komen

er niet eerder aan, dan wanneer de nood aan de man

komt." Het potje werd dus in veilige bewaring

gebracht; maar het duurde niet lang, of de kat kreeg er

zo'n trek in, en hij sprak tot de muis: "Wat ik nog

zeggen wou, muisje, mijn nichtje heeft gevraagd of ik

peet wou zijn; ze heeft een zoontje gekregen, wit met

bruine vlekjes, en dat moet ik ten doop houden. Laat

mij vandaag uitgaan, dan kun jij 't huishouden wel

eens alleen doen vandaag." - "Ja, best," gaf de muis ten

antwoord, "ga in Gods naam; en als je wat lekkers

krijgt, denk dan aan me; die heerlijke zoete kandeel,

daar zou ik best wat van willen hebben." Maar 't was

niet waar, de kat had helemaal geen nichtje en was niet

als peet gevraagd. Hij ging rechttoe rechtaan naar de

kerk, sloop naar het potje met vet, begon te likken en

likte er het bovenste vel af. Toen ging hij een

wandeling maken over de daken van de stad, keek

overal eens rond, strekte zich toen heerlijk uit in 't

zonnetje en likte zich z'n snorrebaard zodra hij weer

aan dat vetpotje dacht. Pas toen de avond viel, kwam

hij weer naar huis. "Zo, ben je daar weer," zei de muis,

"je hebt zeker een prettige dag gehad." - "Dat ging

wel," antwoordde de kat. "En wat voor naam heeft het

kind gekregen?" vroeg de muis. "Velaf," zei de kat

droogjes. "Velaf!" zei de muis, "wat is dat een

wonderlijke en rare naam; is die in de familie

gebruikelijk?" - "Hoezo?" zei de kat, "het is niet erger

dan Knabbeldief, zoals jouw familie heet."

Niet lang daarna overkwam het de kat weer, dat hij

zo'n trek kreeg. Hij zei tegen de muis: "Je moet me een

plezier doen en nog eens de huishouding alleen doen

vandaag. Ik ben weer gevraagd om peetoom te zijn, en

het kind heeft een witte ring om zijn hals, dus afslaan

kan ik het niet." De goede muis vond het best, maar de

kat sloop achter de stadsmuur om naar de kerk en at

het vetpotje half leeg. "Niets smaakt beter," zei hij,

"dan wat je alleen eet," en hij was zeer voldaan over

zijn dagtaak. Toen hij thuiskwam, vroeg de muis: "En

hoe was de doopnaam van het kind?" - "Halfop," zei

de kat. "Halfop! Wat je zegt. Die naam heb ik van mijn

levensdagen nog niet gehoord; ik wed, dat hij niet eens

in de kalender staat."

Weldra begon de kat weer te watertanden van honger

naar de lekkernij. "Alle goede dingen bestaan in

drieën," sprak hij weer tot de muis, "nu moet ik weer

peet zijn; en het kind is helemaal zwart met witte

pootjes, verder heeft het geen wit haartje over z'n hele

lijfje, dat komt maar eens in de paar jaar voor, je vindt

toch ook dat ik gaan moet?" - "Velaf, Halfop," zei de

muis, "het zijn zulke bijzondere namen, ik moet er

steeds over peinzen." - "Jij zit maar thuis in je

donkergrijze pelsjas met je lange pruik," sprak de kat,

"en vangt muizenissen; dat komt ervan als je overdag

nooit eens uitgaat." De muis ruimde, toen de kat

afwezig was, het hele huis keurig op, maar de

snoepgrage poes at het hele vetpotje leeg. "Als alles

helemaal schoon op is, dan heeft men pas rust," zei hij

bij zichzelf, en kwam rond en dik pas diep in de nacht

terug. De muis vroeg dadelijk naar de naam van het

petekind. "Die zal je ook wel niet bevallen," zei de kat,

"hij heet Schoonop." - "Schoonop!" riep de muis, "dat

is toch wel de raarste naam die ik gehoord heb,

gelezen heb ik hem zeker nooit. Schoonop! Wat moet

dat betekenen?" Hij schudde z'n kop, rolde zich ineen

en ging slapen.

Sindsdien wilde niemand de kat meer als peetoom

hebben, maar toen het winter geworden was en er

buiten niets meer te vinden was, dacht de muis aan de

inmaak en sprak: "Kom, poes, we zullen eens naar

onze vetpot gaan; wat we opgespaard hadden, dat zal

smaken." - "Jawel," zei de kat, "dat zal smaken, alsof

je je tong uit 't venster steekt." Ze gingen samen op

weg, en toen ze de plaats van hun bestemming hadden

bereikt, stond het potje er wel, maar het was leeg.

"Ach," zei de muis, "nu zie ik wat er gebeurd is, nu

komt alles uit! Dat is ook de ware vriendschap!
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Opgegeten heb je alles, toen je peet moest staan:

Velaf, dan Halfop, dan?" - "Wil je wel eens zwijgen!"

riep de kat, "nog één woord en ik eet je op!"

"Schoonop!" had de arme muis al op de tong.

Nauwelijks had zij het gezegd of de kat sprong op haar

af, pakte haar beet en verslond haar. Zo gaat het in de

wereld.

* * *
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