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het lam gods

God is goed. De zon en de zee heeft Hij ge scha -
pen, de och tend stond met het goud in de

mond, het heer lij ke tin te len in je buik toen je als kind
iets stouts deed, de vol doe ning na dat je een rod del
hebt ver spreid, het le lie tje-van-da len en bo ven al: de
poes. Niet de mens maar de poes is Gods mees ter -
werk, met een maxi mum aan moei lij ke ver bin din gen,
su bliem po li toer werk en een re vo lu ti o nai re ve ring.
Net als bij de ou de gil den heeft zo’n mees ter stuk
maar één doel: een mees ter stuk te zijn. Waar het ver -
der voor dient, is een twee de. Een kost baar klei nood.
Het neus je zon der de zalm. Een poes hoeft niet te
kun nen was sen of strij ken.

Een poes is je vrouw niet, een poes is je maî tres se.
Met een poes voel je je in de he mel. De vraag is of

dat kan. In de he mel zijn geen die ren. Vol gens de
Open ba ring van Jo han nes duldt God op Zijn troon
al leen het Lam. An de re die ren heb ben in de he mel
geen toe gang. Voor dwerg ko nijn tjes, kro ko dil len,
vlin ders of Zuid oost-Azi a ti sche zoet wa ter-ko gel vis -
sen is er geen plaats, zelfs niet voor het ezel tje dat Je -

. 7 .
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zus en Zijn Moe der door de woes tijn heeft ge bracht.
De he mel is als een die ren tuin waar de die ren zelf

bij ge brek aan gel dig toe gangs be wijs niet in mo gen.
Van zul ke die ren tui nen zou den er meer moe ten zijn.

Die ren en plan ten zijn vol gens de Kerk slechts ge-
scha pen als de cor voor het men se lijk to neel. Zo dra
het to neel stuk bij het laat ste oor deel is af ge lo pen,
kun nen de cors en re kwi sie ten voor goed wor den op -
ge doekt.

Zo doen de heb ben we in de he mel geen last van
vlooi en, te ken, ta pijt ke vers, ma la ria mus kie ten, kak -
ker lak ken en hon den. Hond en he mel slui ten el kaar
uit. Maar zon der poes wordt het ook niks. Wat moet
je in een he mel zon der je maî tres se? Of op aar de.

In de bij bel wordt zelfs op aar de al van geen poes
ge rept.

De gek ste bees ten kom je in de bij bel te gen, van
pra ten de slan gen tot men sen eten de wal vis sen, maar
poe zen ho maar. Geen won der dat ons land ont ker ke -
lijkt.

Wie leest er nu een boek waar geen poes in voor -
komt? Of is er een ver taal fout ge maakt, als bij zo veel
bij bel se die ren? Is de poes die wel op aar de maar niet
in de he mel voor komt ver ward met een we zen dat wel
in de he mel leeft maar niet op aar de? Ner gens staat
ge schre ven dat en ge len in wit te soep jur ken rond vlie -
gen op bord kar ton nen vleu gels. Mis schien heb ben
en ge len wel een zach te vacht met een lan ge staart,
spe len ze geen harp maar spin nen ze en heb je be hal -

. 8 .
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ve zwar te en ro de ook lap je sen ge len. Zou den er dan
toch poe zen in de he mel zijn? Mijn he le le ven ben ik
hier be nieuwd naar ge weest.

Ik kon dan ook nau we lijks wach ten met dood gaan.
Mijn laat ste adem blies ik uit met een zucht van

ver lich ting.
Ein de lijk zou ik het best be waar de ge heim van de

he mel ont raad se len. De tocht duur de lan ger dan ik
dacht, maar na een tijd je meen de ik de he mel al te
kun nen rui ken, zo als vroe ger met je moe der in de
dui nen van uit de ver te al de zee. Een laat ste wolk, een
laat ste ne vel flard en daar was ze dan, de he mel poort!
Groot en met veel gou den krul len, zo als ik me al tijd
had voor ge steld. Ge span nen liet ik mijn blik van bo -
ven naar be ne den glij den. En ja hoor, het zat er,
rechts on der in de he mel poort: een prach tig poe zen -
luik je.

God is goed. Maar gek is Hij niet. Je dacht toch ze -
ker niet dat Hij el ke keer weer die he le poort open -
deed? 

. 9 .
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de brom pot 

De mooi ste uit vin ding van de ne gen tien de
eeuw is het troe tel dier. Voor die tijd kon den

die ren ook wel eens een aai of knuf fel krij gen, maar
dat was dan een bij baan voor ze. Poe zen en hon den
wa ren er in de eer ste plaats om mui zen te van gen en
scha pen te hoe den. In de ne gen tien de eeuw pas kon -
den ze zich ge heel aan het hou den-van en van-ge hou -
den-wor den wij den.

L’a mour pour l’a mour. Het koes te ren van huis die -
ren was een bur ger deugd ge wor den, zo geen bur ger -
plicht.

Een poes werd, in de taal van die da gen, een ‘ma -
chi ne à ai mer’. Zo on eer bie dig als het lijkt om je poes
een ma chi ne te noe men, zo toe pas se lijk is het. Als je
goed luis tert, kun je de ma chi ne zelfs ho ren lo pen.
Hoe meer je poes lief heeft en lief wordt ge had, des te
har der spint hij.

Het is een ver ruk ke lijk ge hoor, goed ge o lied, een
warm bad van ge luid, be smet te lijk ge luk. Al wie oren
heeft hij ho re. Lang niet al le ma chi nes zijn om lief te
heb ben. De mees te sto ten je met her rie af. Straal ja -

. 10 .
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gers gie ren, stof zui gers jan ken, vracht au to’s grom -
men. Zelfs een rijn aak maakt van daag de dag la waai.
Waar is de tijd dat hij ge noeg lijk door het wa ter pok -
te? Als jon gens hin gen we over de brug gen als er een
sle per aan kwam met een sliert vracht schui ten. Ta -
bak ta bak ta bak tabak. Een lang zaam lo per was dat.
Niet de boot, maar zijn mo tor. Nog niet over zijn toe -
ren ge jaagd. Heer lijk rus tig werd je daar ook zelf van.
Te gen woor dig zit ten de sle pers zon der sleep, de pak -
hui zen zon der pak en de ma chi ne ka mers vol ge huil.
Schip pers be scher men zich met oor dop jes te gen hun
ei gen mo to ren.

Met wee moed den ken ze aan hun ou de kar re tje.
Zo’n ou de mo tor, zei er een, daar kon je mee pra -

ten.
Mo to ren zijn na tuur lijk niet om mee te pra ten.
Wer ken moe ten ze, voort stu wen, van Rot ter dam

naar Ba zel en van Ba zel weer naar Rot ter dam. Maar
ze zijn er wel, troe tel mo to ren. In scheep vaart mu sea,
op ma ri tie me eve ne men ten en op bra de rie ën zie je er
soms een staan, zo ’n vrij ge stel de: een los se mo tor die
op zijn ge mak wat staat te stam pen en te ro ken, glim -
mend van de olie, de klep pen op en neer, het vlieg wiel
vro lijk in de rond te, een drom men sen er om heen als
ooit rond om een beer die dans te. Om vijf uur, wan -
neer het volk luwt, wordt de mo tor in ge la den en naar
huis ge re den, nog na gloei end van de mooie dag. In de
schuur wordt hij zorg vul dig toe ge dekt, de trou we
Krom hout, de lie ve Lis ter, de bra ve Brons. Een ma -

. 11 .
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chi ne à ai mer. Bij ons thuis had den we niet zo’n mo -
tor. Niet eens een boot. Maar het ge luk van het ge luid
ken de ik al.

Ik had een brom tol. Had je de ze blik ken reu zen -
hom mel met en ke le sla gen van de drijf stang op gang
ge bracht, dan werd je be loond met het so no re ge -
zoem van een be keer de si re ne. Brom men was het
eni ge waar een brom tol voor dien de, maar dat was
ge noeg.

Een brom tol is de kleu ter troost bij uit stek.
In mid dels kan ik zon der tol. Be hal ve twee olie mo -

to ren heb ik liefst vier poe zen. Poe zen lij ken niet op
tol len maar ze wer ken het zelf de. Met re gel ma ti ge ha -
len zet je je poes aan, eerst voor zich tig over het kop je,
dan steeds lan ger strij kend over de rug, tot heel de
poes snort en bromt en gonst van al le lief de die hij
daar van bin nen maakt. La plus bel le ma chi ne à ai mer.

En dat je daar ma chi nist van mag zijn.

. 12 .
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de post poes

Kat ten zijn uit zui gers. Wat ze niet krij gen, ne men
12ze en ze ge ven er niets voor te rug. Paar den

dra ven, hon den wa ken en kip pen leg gen, maar een
kat doet wei nig voor de kost. Toch zijn er poe zen in
vas te dienst. In En ge land na tuur lijk.

Daar hou den ze, te gen een vas te ver goe ding, de
post kan to ren vrij van mui zen. Dat doen ze al sinds
1868, toen, na een proef tijd, drie poe zen wer den aan -
ge steld op het Lon den se Mo ney Or der Of fice. Ze vin -
gen er de mui zen die de for mu lie ren op aten en de rat -
ten die zich door de ju te post zak ken heen knaag den.

Maar al is een poes een post bo de van na tu re aan -
zien lijk na der dan een hond, er volg de een ein de loos
ge hak ke tak over de sa la ri ë ring van de aai ba re amb te -
na ren.

Zo hield Mr. Wad man in 1875 vol dat een six pen ce
per week voor het on der houd van de post poes te
Sout hamp ton echt te wei nig was. Al leen al de ex tra
slij ta ge van zijn schoe nen zou ‘een kwart van dit be -
drag op slok ken’ en als hij er na af trek van al le kos ten
al iets aan over hield, ‘zou dat am per vol doen de zijn

. 13 .
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om hem te com pen se ren voor het ver lies aan waar -
dig heid bij het op straat rond de len van kat ten voer in
Ha rer Ma jes teits uni form’. Der ge lij ke ar gu men ten
kets ten ech ter af op de me ning van ho ger hand dat
‘een kat zijn be staan be ter recht vaar digt als hij ten
de le op zijn ei gen in span nin gen is aan ge we ze n’. In de
ja ren vijf tig nog was het sa la ris ‘a shil ling a week and
all the mi ce you can catch’. In Ne der land zijn kat ten
hoog uit on be zol digd amb te naar.

Er mo gen hier toch geen etens wa ren wor den ver -
stuurd die mui zen aan zou den kun nen trek ken en on -
ze post ze gels zijn zo te proe ven niet te vre ten. Bo ven -
dien heeft een kat ook een na deel. Al van gen al le
Ne der land se kat ten bij el kaar mis schien wel tien mil -
joen mui zen per jaar, ze bren gen ook zo’n tien mil -
joen vo gel tjes om zeep, of wel een vijf de van on ze he le
avi fau na, en mui zen met veer tjes er aan, die mo gen
nu juist weer niet dood van ons, ten zij het ek sters zijn
na tuur lijk, maar leg dat een poes eens uit. Naast mui -
zen val len wor den dan ook veel poe zen val len ver -
kocht.

Meer eten ge ven, zou dat niet hel pen te gen al dat
on ge wens te vo gel van gen? Nee, na tuur lijk niet, even -
min als min der eten ge ven de En gel se poe zen met
meer ij ver ach ter de mui zen aan joeg. Het een heeft
niets te ma ken met het an der; de drang om te ja gen
staat los van de etens drang. Poe zen zo vol ge ge ten dat
al leen hun staart je er nog uit steekt, sle pen zich met
hun laat ste krach ten ach ter een muis aan om, na hun

. 14 .
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