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K a t m e t s l a g ro o m
De woonkamer zit vol visite.
Marit viert haar verjaardag.
Opa en oma zijn er, en vrienden van Marit en Sanne.
Marit is in de keuken en bakt een taart.
Een taart met een dikke laag slagroom erop.
Joeri en Lisa mochten de room kloppen.
De taart staat nu af te koelen op het aanrecht.
‘Kom er nu maar bij zitten, meid,’ roept mama naar
Marit.
‘Het is jouw verjaardag en we zien je bijna niet!’
Marit komt op haar hoge hakken de kamer in.
Ze loopt er voorzichtig op, alsof ze bang is om te vallen.
Joeri weet dat ze eigenlijk bang is op het katje te trappen.
Dat rent al de hele middag door de kamer.
Dan zit het weer onder de bank, dan weer in de vensterbank.
Mama heeft het katje al twee keer uit de gordijnen
geplukt.
‘Ze voelt zich hier goed thuis,’ zegt Lisa.
‘Een beetje te goed,’ vindt mama.
‘Jij hebt een mooi cadeau gekregen,’ zegt oma tegen
Marit.
‘Wat een lief katje!
Hebben jullie al een naam verzonnen?’
Marit haalt haar schouders op.
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‘We dachten aan Zwartje, maar naar die naam luistert
ze niet.’
‘Eigenlijk luistert ze nergens naar,’ geeft mama toe.
‘Wat dacht je van Rakker?’ stelt opa voor.
‘Net als de oude hond van Joeri.’
Joeri schudt zijn hoofd.
Nee, er was maar één Rakker en dat moet zo blijven.
‘We verzinnen wel wat,’ zegt mama.
‘Joeri, ga jij eens samen met Lisa taart snijden.
Jullie lusten vast wel een stukje.’
Joeri balanceert op het keukentrapje en pakt de gebaksbordjes van de bovenste plank.
Lisa zoekt ondertussen taartvorkjes.
‘Hé ...’
Ze stopt opeens met zoeken.
‘Hoor jij dat geluid ook?’
Joeri luistert.
Smek, smek, smek, smek, hoort hij.
Ergens is een klein bekje smakelijk aan het eten.
Maar waar?
‘O, nee! Kijk!’ kreunt Lisa, en wijst naar de taart op tafel.
‘Die stomme kat zit in de taart!’
Joeri springt van het keukentrapje af.
‘Lisa, zeg alsjeblieft dat je een grapje maakt!’
Lisa schudt haar hoofd.
Ze steekt haar hand in de dikke laag slagroom op de taart.
Ze haalt er een ronde klont room uit.
De klont heeft een roze tongetje dat nog steeds ijverig
likt.
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Uit de slagroom steken hier en daar zwarte haartjes.
Lisa giechelt zenuwachtig.
‘Het is net een sneeuwbal.’
Joeri kan er niet om lachen.
Marits taart is totaal bedorven.
‘Ma-ma-marit gaat flippen,’ stamelt hij.
‘Wacht eens … als we nou …’
Lisa zet het katje op de vaatwasser.
Ze heeft een plan.
‘Als we nou snel nieuwe slagroom kloppen en die erop
smeren …’
Maar verder komt ze niet.
Marit steekt haar hoofd om de hoek van de deur.
‘Hoi jongens, lukt het met de taart?’
Dan ziet ze de puinhoop die ooit een taart was.
Lisa gaat snel voor het katje op de vaatwasser staan,
maar het helpt niet meer.
Marit snapt maar al te goed wat er is gebeurd.
‘Mijn taart … dat rotbeest … dat mispunt!’ scheldt ze.
Ze beent met grote stappen naar de vaatwasser.
Ze wijst naar het katje, alsof ze het een standje wil geven.
‘Mispunt, jij bent een mispunt!’ roept ze tegen haar.
‘Prrr!’ spint het katje.
Het likt langs Marits vinger.
‘Moet ze nou weg?’ vraagt Joeri benauwd.
Zijn moeder is ook in de keuken gekomen.
Net als opa en oma.
Ze doen hun best om niet te lachen.
Mama schudt haar hoofd.
‘De kat hoeft niet weg,’ fluistert ze tegen Joeri,
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zodat Marit het niet hoort.
Daarna gaat ze naar Marit.
Die staat nog steeds ‘Mispunt’ te roepen.
Elke keer als ze het doet, zegt het katje ‘prrr’.
Mama legt haar hand op Marits schouder.
‘Kleine katjes zijn nu eenmaal een beetje stout,’ zegt ze.
‘Joeri en Lisa gaan een nieuwe taart kopen.
En dan nemen ze meteen een blikje kattenvoer mee.
Dan blijft dat beest wel van jouw baksels af.’
Ze geeft Joeri de portemonnee en Joeri en Lisa maken
dat ze wegkomen.
‘Pff,’ zucht Joeri als ze in de rij bij de kassa staan.
‘Ik dacht echt dat ze die kat de deur uit zou gooien.’
Lisa luistert niet.
Ze staart naar het plafond met denkrimpels in haar
voorhoofd.
Joeri stompt haar.
‘Ik zei wat!’
‘O, Joeri, ik had opeens een idee.
We hebben een naam voor de kat!’
‘Kreng, Mormel, Rotbeest?’ raadt Joeri.
‘Nee: MissPunt!
Hoorde je niet dat ze telkens spinde als Marit dat zei?
Mispunt!
MissPunt!
Dat is Mevrouw Punt op zijn Engels.
En ze heeft een wit puntje aan haar staart.’
Joeri kijkt Lisa aan.
Ze is een beetje gestoord, maar ze heeft wel goede ideeën.
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En MissPunt is een heel goede naam.
Joeri moet erom lachen.
‘MissPunt is oké!
Dan kan Marit haar elke dag uitschelden: MissPunt,
kom hier!’
‘MissPunt, laat dat!’ gilt Lisa keihard.
‘MissPunt, foei!’ schreeuwt Joeri.
De mensen in de rij kijken op.
‘Nou, nou,’ zegt een mevrouw.
‘Foei, MissPunt, niet zo gillen,’ zegt Lisa tegen Joeri.
Ze lachen zo hard dat ze er buikpijn van krijgen.
Kattendagboek
Ik woon nu toch in een geweldig huis!
Er zijn allemaal hoekjes om in te neuzen.
En van die lange lappen stof waar je in kunt klimmen.
Alleen mag dat niet, geloof ik.
Maar lekker eten dat ze hebben!
Taart met dikke, zoete melk: heerlijk!
Dat gekke mens begon weer te gillen toen ze de taart zag.
Ik vond het wel grappig.
Volgens mij ga ik veel lol met haar hebben.
(Plannetje: morgen spring ik weer op haar hoofd!)

