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Hij was de schaduw die ons volgde, bezighield en verbond.

Zondagavond 9 juni 2019 was hij zoek. Normaal komt hij rond 
16 uur en soms wat vroeger de aandacht vestigen op zijn 
verworven rechten: een zakje whiskas in zijn rood etensbakje. 
’s Morgens kreeg hij altijd wat droge korrels van dezelfde 
whiskas. Altijd hetzelfde en hij was zeer eenkennig qua merk. 
Hij was bij het ontbijt nog naast mij komen zitten op de mat aan 
tafel, zoals gebruikelijk voor een aai met mijn rechterhand en 
dan een stukje vet van de serrano ham. Hij rook dat volgens 
mij want telkens ik dat op tafel zette, zat hij paraat. Maar ik 
mocht hem geen stukje geven aan tafel omdat ik hem op zijn 
en mijn oude dag op die manier slechte gewoontes zou 
aankweken. Soms wou hij een randje gouda kaas. Ik had altijd 
het idee dat hij dat een beetje deed uit solidariteit met mij: doen 
alsof hij het stukje kaas van baasje ook lekker vond. 
Hij was namelijk een gesneden kater van het gezelligheidstype. 
Hij was zelden of nooit een schootligger noch een bijslaper. 
Hij hield steeds enige distantie, maar was altijd wel graag nabij. 
Hij hield ervan onder de tafel te liggen luisteren naar onze 
stemmen en die van de gasten die op bezoek waren. Soms 
installeerde hij zich op een vrije stoel waar hij op het zwarte leder zeker bij schemerdonker 
onzichtbaar was. Hij kwispelde dan wel met zijn afhangende staart alsof hij genoot van 
onze gesprekken. Wanneer hij zijn naam hoorde of het woord ‘zakje’ dan spitste hij de 
oren en was alert op het vervolg. Hij was steeds discreet nieuwsgierig naar de geur van de 
bezoekers, vooral als die ook katten of honden hadden en een voor hem boeiend 
geurspoor droegen. 

Zondagmiddag was hij nog in mijn kabinet 
geweest, vanuit de tuin want de deuren 
stonden open en het was mooi weer.  Hij 
sprong via zijn vaste stoel op het werkblad 
en liep nog wat heen en weer voor mijn 
laptop om aandacht hengelend. Dan moet ik 
warme lucht in zijn pels blazen en in zijn 
oren fluisteren. Dat had hij erg graag. Ik heb  
hem opgepakt en geknuffeld en weer 
neergezet op zijn stoel want over zijn buik 
kroelen is altijd een riskante bezigheid 
geweest wegens zijn reflexmatige aanvallen 
met klauwen en tanden op de kroelende 
hand en arm. 
Hij is dan weer naar buiten gelopen onder 
het vele gesjirp van de vogelweelde in de 

omgeving.
C. is rond 14:30 uur naar haar zus gereden en zag hem niet naar buiten komen noch in de 
tuin liggen. 
Om 16 uur kwam hij niet zeuren voor zijn whiskas. We hoorden noch zagen hem. De 
kelders doorzocht - want soms verstopt hij zich daar - de slaapkamers onderzocht - want 
hij durfde nog wel eens op de kamer van Z op het zetelbed te dromen van toen hij daar 
nog mooie tijden beleefde wanneer Z nog aan het studeren was. Met zijn goudvis in de 
bokaal, de gitaarmuziek en de vele knuffels. 
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Alle kamers eens te meer 
doorlopen en overal onder en in 
gekeken.
De tuin voor de derde keer 
helemaal afgezocht….nergens was 
Miro nog te bekennen.
We hoorden niets meer van onze 
gesneden huiskater.
Dat was een raar gevoel. 

Maandag - we waren de hele dag 
naar het Singermuseum in Laren - 
was hij ’s morgens noch ’s avonds 
te horen of te zien.

Ook ’s nachts hoorden we hem niet miauwen om zijn ontevredenheid te ventileren.
Zelfs C. merkte op dat zijn korreltjes toch wel opgegeten waren… 
door de merels welzeker. Maar niet door Miro. 
Nu vond ik hem de laatste tijd wel wat raar doen. 
Hij had de gewoonte om plots vanuit het niets een langgerekte pijnkreet te ventileren in de 
tuin, tegen de muur of zomaar op de tuintafel. een beetje zoals zijn baasje bij een 
positieverandering.
Als ik er dan op af kwam, keek hij me steeds verwonderd aan. 
Het was alsof ook hij rheuma pijnen in zijn knoken voelde en het aan de tuin en de wereld 
diende kond te doen. 
Hij had wel meer haarverlies en de laatste dagen was zijn anders altijd mooi verzorgde 
pels wat plukkerig en bruin rond de schoft - maar dat was volgens de kattensites op 
internet van de zon bij zwarte katten zoals hij.
Ook vandaag had ik de hele dag het gevoel dat hij weer zou verschijnen, dat er weer een 
schaduw achter me aan liep of voor mij uit trok op weg naar korrels, een zakje of een aai. 
Anderzijds heb ik toch ook een gevoel van waardering en opluchting. 
Ik was net bezig aan mijn pleidooien voor Ahmet Altan, ‘Ik zal de wereld nooit meer zien. 
Aantekeningen uit de gevangenis’  waarin de schrijver - slachtoffer van Erdogans 
repressailles tegen intellectuele oppositie  - een zeer stoïcijnse houding aanneemt. 

Het was alsof Miro begrepen had dat voor hem de tijd van gaan was gekomen. 
We hadden zaterdag de meubels voor het appartement verhuisd en daar zaten enkele van 
zijn favoriete camouflagezetels bij. 
De zwart-rode sofa was dé ideale plek voor een dutje met de deur op een kier onder de 
koepel naast mijn kabinet. Hij had in de loop van de 16 jaar bij ons 
een feilloos kleurgevoel ontwikkeld. Hij wist perfect hoe hij 
onzichtbaar was als hij zijn geelgroene ogen dichthield op een 
zwarte achtergrond: de lederen zetels in het salon waren ideaal. 
Maar ook de zwarte sofa en de Z-stoel waar C. zelfs een zwart 
handdoekje opgelegd had om hem een thuiskleur gevoel te 
bezorgen… en om het zitkussen te vrijwaren van zijn haren.
Herhaaldelijk hield hij zich voor ons gecamoufleerd op het zwarte 
leder en een enkele keer is hij lekker blijven liggen tot C. om 05:45 
uur opstond en het alarm afging omdat Miro op de tv zetel lag en 
ook zin had om op te staan. Ooit presteerde hij het op de lederen 
zetel te plassen… en dus niet op de mat of de parket waar het een 
pijnlijk probleem zou geworden zijn. Op het leder konden we het 
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gewoon opnemen en schoonmaken. 
Soms had je het idee dat hij dat allemaal zelf wist. 

Zijn verdwijnen raakt me meer dan ik ooit kon vermoeden. Hij was een blok aan ons en 
mijn been voor de vakanties…. maar ik had aan hem een belangrijke interactieve partner, 
medebewoner van ons huis. Ooit vertelde een oude vriend mij dat hij zijn lach diende te 
smoren telkens hij oude en jonge mensen over hun kat bezig hoorde: ‘Alsof dat beest aan 
meer dan eten geïnteresseerd zou zijn’. 
En ja hoor, Miro was aan veel meer dan eten geïnteresseerd. Hij was aan ons 
geïnteresseerd en wij aan hem. En nu is het altijd stil ondanks de vele vogelgeluiden en 
het constante koeren van de ochtendlijke duiven. 

Des pattes de chat dans l’encre d’un manuscrit médiéval

"Door op een moment dat 
het Montaigne helemaal niet 
uitkwam toch met hem te 
willen spelen, was zijn kat 
degene die hem ingaf wat het 
was om te leven. Ze keken 
elkaar aan, en voor een 
moment overbrugde hij de 
kloof die hen van elkaar 
scheidde, zodat hij zichzelf 
door haar ogen kon zien. Uit 
dat moment – en uit talloze 
soortgelijke momenten – 
kwam zijn hele filosofie voort. 

Daar zijn ze dan, in 
Montaignes bibliotheek. Het 
gekras van zijn pen heeft de 
kat nieuwsgierig gemaakt; 
tastend steekt ze haar poot 
uit naar de voortglijdende 
ganzenveer. Hij kijkt haar aan, 
misschien eventjes geërgerd door de onderbreking. Dan glimlacht hij, laat het veren 
uiteinde van de pen zakken en beweegt het over het papier zodat de kat erachteraan kan. 
Opeens haalt ze uit. De kussentjes onder haar poten smeren de inkt van zijn laatste 
woorden over het papier; er vallen een paar vellen op de grond. We kunnen ze daar laten 
met hun tweeën, voor even stilgezet in het midden van hun leven, met de Essays die nog 
niet zijn uitgeschreven, terwijl wij afscheid nemen en doorgaan met ons eigen leven – met 
de Essays die nog niet zijn uitgelezen."  
Sarah Bakewell, Hoe te leven? – Een leven van Montaigne. 

173. Descartes kan niet werkelijk een blik met een dier uitwisselen. Montaigne kan dat wel, 
en doet het ook. In een beroemde passage mijmerde hij: 'Als ik met mijn kat speel, 
vermaakt ze zich misschien wel meer met mij dan ik met haar.' En hij voegde er in 
een andere versie van de tekst aan toe: 'We houden elkaar wederzijds voor de gek. 
Zoals ik naar eigen goeddunken begin of ophoud, doet zij dat ook.' Hij verplaatst zich 
even gemakkelijk in het perspectief van zijn kat ten aanzien van hem als in zijn eigen 



�  / �4 16
perspectief ten 
opzichte van haar. 
Montaignes kleine 
uitwisseling met 
zijn kat is een van 
de bekoorlijkste 
passages in de 
Essays, en 
bovendien een 
belangrijke. Ze 
illustreert zijn 
overtuiging dat 
alle wezens een 

gemeenschappelijke wereld delen, maar dat 
elk schepsel de wereld op zijn eigen manier waarneemt. 'Je vindt de hele Montaigne in dat 
terloopse zinnetje terug,' merkte een criticus op. De kat van Montaigne is zo beroemd dat 
ze aanleiding heeft gegeven tot een wetenschappelijk artikel en er een lemma aan haar is 
gewijd in de Dictionnaire de Montaigne van Philippe Desan. Al Montaignes talenten in het 
wisselen van perspectief komen naar voren wanneer hij over dieren schrijft. 
175. 
Wij hebben een vaag begrip van wat ze willen, en dat hebben de dieren in ongeveer 
dezelfde mate van ons. Zij vleien, bedreigen en roepen ons; en wij hen. Montaigne kan 
niet naar zijn kat kijken zonder te zien dat zij ook naar hem kijkt, en zich voor te stellen hoe 
hij er in haar ogen uitziet. Dit is interactie tussen onvolmaakte, zich van elkaar 
bewuste individuen van verschillende soorten die zich volgens Descartes nooit kan 
voordoen; die gedachte stoorde hem, net als anderen in zijn eeuw. Het probleem van 
Descartes was dat zijn gehele filosofische structuur een punt van absolute zekerheid 
vereiste, en dat vond hij in de notie van een helder, zuiver bewustzijn. Daarin was geen 
ruimte voor de grensoverschrijdende meerduidigheid van Montaigne, voor diens 
overpeinzingen over een krankzinnige of aan hondsdolheid lijdende Socrates of over de 
superieure zintuigen van een hond. De complicaties waar Montaigne plezier aan beleefde, 

verontrustten Descartes. 
Sarah Bakewell, Hoe te leven? – Een leven van 
Montaigne. 



Hij is hier in 2003 of zo aangekomen als onze tweede 
kat. 
In Beerse hadden we een rosse - eveneens 
gecastreerde  - kater uit een nest van de poes van H. 
Dat was een vinnig beest dat wegens de ligging van 
ons huis aan de rand van een bos en met vele 
andere katten in het katten-hotel van de buurt 
behoorlijk zijn mannetje kon staan. ‘Tijger’ was een 
goeie keeper want muizen die hij ving en die zich 
doodstil hielden om zijn aandacht te misleiden, 

gooide hij op tegen het raam waarna hij ze met een karper-sprong weer opving. Alleen de 
egels waren geen partij voor hem, zelfs de kleintjes niet als hun moeder zijn etensbakje 
omkeerde om ook hen van zijn korreltjes te laten genieten. Dan maakte hij veel misbaar 
maar hij durfde er niet aankomen wegens bijzonder pijnlijk. 
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Wanneer we verhuisden naar een tijdelijk appartement te Turnhout achter de praktijk, 
mocht hij logeren bij een vriendin van M. Daar is hij bij de eerste kans verdwenen en een 
jaar of wat later werd hij in goeden doen gespot door M&H die op de fiets langs de Lilse 
Bergen passeerden waar menig Beersenaar zijn overtollige kippen of katten dumpte. Als 
zij hem riep, reageerde hij duidelijk op haar. 
Maar dat was het dan.

Miro kwam uit een nieuwe nest van H’s kat en was helemaal zwart met blauwe oogjes. Hij 
verhing zich bijna in zijn gewenningskooitje met de speelgoedjes die aan touwen 
vastgemaakt als inspiratie voor zijn speels gedrag bedoeld waren. 
Wellicht was hij veel te vroeg gespeend want jarenlang was zijn grootste vreugde in een 
nestje opgerold aan zijn staart liggen zuigen, zodat die ros verkleurde van zijn maagzuur. 
In die periode had hij ook wel eens een zwarte keukenhanddoek opgevouwen op de mat 
waar hij dan tegenaan ging liggen, alsof hij gezelschap zocht van een zwarte soortgenoot. 

'Over het verlangen naar geborgenheid bij mens en dier heeft 
de bioloog Midas Dekkers geschreven in zijn boek De 
thigmofiel. 
Thigmofilie is de tegenhanger van claustrofobie; het is de 
liefde voor de kleine ruimte, voor een vaste plaats waar men 
zich goed voelt en waar men eigenlijk niet weg wil. Er zijn 
thigmofiele dieren, zoals de kat, de mol en de kakkerlak, 
maar ook de homo sapiens behoort tot de soort die zich 
graag schuilhoudt in een warm hol, een eigen kamer, een 
bed onder dikke dekens. Bij thigmofilie is de wereld 
ingekrompen tot de kleinst mogelijke intieme ruimte. Met 
discretie heeft het fenomeen an sich niet zoveel te maken: de 

thigmofiel verschuilt zich en wil liever niet 
buiten komen, terwijl discretie juist de kunst is van het bewegen tussen 
binnen en buiten.’ Peter Venmans, Discretie.

Miro leek mij eerder discreet want hij bewoog graag op zijn ritme naar 
binnen en buiten en binnen en buiten. Daartoe tikte hij met zijn nagels 
op het raam of op de deur tot we voor hem opendeden. Wou hij naar 
buiten ging een pootje met een mauw of een klauw met een grauw 
gepaard om te laten weten dat hij het pand wou verlaten.

Miro was een typisch randbeest. Een dier uit de overgangszone tussen 
het woud en de savanne. Zoals het oerinstinct van mensen ons graag 
samen met enkele anderen doet positioneren met rugdekking onder een 
veilig terras- of bladerdak met uitzicht over de vlakte of de omgeving, zo 
ook positioneert een solitaire kat zich op de rand met uitzicht over de 
omgeving. 
Miro zat altijd op de rand van de mat, van de dorpel, van de tafel, van 
het tuinpad of het terras… 
Zelden ging hij op straat - althans bij de open poort. Hij staarde wel eens 
geïnteresseerd heen en weer op de stoep in de hoop een rasgenoot te 
zien of een hond… Dat was om 05 uur ’s ochtends als ik mijn auto 
buiten reed voor de tocht naar Rotterdam bijzonder spannend. Want als 
ik hem niet terug binnenkreeg, diende ik de poort te sluiten en zat hij op 
straat. Gelukkig heeft dat nooit echte problemen gegeven. Hij vond de 
straat in de vroegste uren wel spannend maar verder ging zijn aandacht 
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ook niet. 

Hij heeft wel een tijdje op de vensterbank vooraan 
rechtop tegen het raam gestaan om tussen de potten 
vrouwentongen over de matte raamfolie heen te kijken 
naar de kinderen die op straat passeerden op weg naar 
school. Dat heeft hem zeker een paar seizoenen 
geboeid. 
In de namiddag vleide hij zich graag op de zwarte poef 
voor de tv in de zon of onder de zetel op de rode mat 
waar het in de winter lekker warm was. 
Ook de CV elementen in de erker vond hij een plezier 
om zijn intussen toch wel omvangrijk lijf over heen te 
draperen en zo te genieten van de weldoende warmte. 

Niemand kende onze gewoontes beter dan Miro,  en die 
wist er ook heel goed op in te spelen. Hij wist wanneer 
we aanstalten zouden maken om te slapen want dan 
maakte hij zijn voorkeur duidelijk voor buiten of de 
kelder. 
Edoch vaak kwam hij op zijn aanvankelijke keuze terug. 
Maar uit de kelder kon hij niet weg en van buiten kon hij 
rond 4 uur nog wel zeuren om weer binnen te mogen. 

In mijn kabinet lag hij bij voorkeur op zijn stoel naast mij 
binnen aai-bereik, of op de oude onderzoekstafel naar 

mij te kijken tot hij in slaap viel. Ten gepaste tijde kwam hij dan aangesprongen voor 
aandacht of eten.
Toen hij nog jonger was trok hij er vooral in de zomernachten vaak op uit. Via de stammen  
van de lindebomen klom hij tot op de hoge tuinmuur en van daaruit trok hij op stap … 
maar we hebben nooit geweten hoe ver of waarheen. 
Hij had een goed geïsoleerd, warm en zacht hok met luifel, maar dat was niet echt zijn 
ding. Hooguit bij felle kou en sneeuw trok hij zich daar buiten in terug. 
Een tijdlang had hij de gewoonte om in de zomer muisstil tot op de vensterbank van ons 
slaapkamerraam te sluipen, zich daar te installeren en dan uit volle borst te miauwen, vlak 
bij mijn nog slapende oren. Dat was telkens hard ontwaken. Maar nooit mocht hij langs het 
dakterras binnen of hij bleef deze strategie verfijnen.
Een enkele keer zag ik zijn zwart pootje in volle zomernacht door het open raam onder de 
luxaflex door komen om in onze slaapkamer binnen te dringen. Toen ik luid bestraffend zijn 
naam riep, trok hij terug en verdween naar het terras om via een linde weer af te dalen 
naar de tuin.
Gelukkig hebben we dat slaapkamerbezoek uit zijn kop kunnen houden. 
Toch bleef hij regelmatig de kamers boven van binnenuit verkennen op zoek naar de 
kinderen.
Ook een gesprek via skype op de laptop met een van de kinderen die zijn naam riepen, 
was een verrassend ritueel. Hij ging dan telkens weer achter het scherm kijken of die daar 
in levende lijve aanwezig waren. 

Van meetaf had hij uiteraard hun volle aandacht. 
Voor hen was hij een speelkameraad en voor mij een leuke begroeting als ik vanuit 
Rotterdam weer thuis kwam en nog niemand anders paraat was om mij op te vangen.
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Hij hoorde zo scherp of hij voelde ons zo goed aan 
dat hij vaak reeds bij nacht en ontij aan de poort 
van de carport klaarstond als we ze openden.

Miro was een behoorlijk nieuwsgierige kat maar hij 
hield niet van sneeuw en nat gras waar hij telkens 
op hoge poten probeerde doorheen te lopen. 
Hij zocht in de tuin plekje waar hij ongestoord kon 
luieren. In de avondzon op de tijm in de 
plantenbak of de lavendel, zodat hij echt naar tijm 
en lavendel rook. Hij had geen vlooienbandje en 
heeft op een enkele teek na nooit ongedierte in 
zijn pels gehad. 

De zondagochtenden waren voor hem een feest 
als de kinderen nog thuis waren. Hij kroop dan in 
de mouw van Z’s kamerjas en kon van daaruit het 
ontbijt volgen. Later kwam hij op de stoel aan de 
kopse kant zitten om onze rituelen te bekijken. Hij 
probeerde wel eens om ook op de tafel te gaan 
liggen, maar dat hebben we hem kunnen afleren, 
behalve bij visgerechten. Dan was hij niet te 
houden. 

Een enkele keer hebben we hem met een ladder uit een boom moeten halen want hij 
durfde er wel in maar niet meer uit als nog kleine poes. 
Bij een andere gelegenheid was hij weer voor een paar dagen verdwenen, maar we 
hoorden hem ’s nachts miauwen. Toch was hij nergens te vinden, tot het geluid van achter 
de scheidingsmuur bleek te komen.
M is hem dan doorheen de Wirwar-kroeg uit de tuin 
aldaar gaan ophalen en is met hem op haar arm 
opnieuw door het café naar huis gekomen.

Wellicht hield hij in zijn glorieperiode wel vaker 
nachtelijke uitstappen en strooptochten. 
Hij was alleszins ook een ferme vechter. Toen de 
Wirwar nog een eigen zwarte kater had, waren 
gevechten tussen hen schering en inslag. 
Miro hield er franje oren aan over: gescheurde 
oorschelpen als tekenen van geleverde strijd.
Een keer vlogen ze mekaar achterna in onze tuin in 
het schemerdonker. 
We konden niet uitmaken wie Miro en wie de 
indringer was en dus was het stelletje razende 
katten niet te scheiden. 
Het is er toen toch op uitgedraaid dat de andere het slagveld verliet. 
Kattinnen kwamen wel eens langs. Hij was wel zeer geïnteresseerd en kon als de beste 
krijsen van verlangen, maar er is nooit iets van voortgekomen wegens gecastreerd.
Twee keer heeft hij een ferm hoofdletsel overgehouden aan een gevecht met een andere 
kat. De eerste keer was een plek van 3 cm2 uit zijn scalp gescheurd. Daar plakte hij met 
zijn voorpoot opgebraakt maagzuur op om het bloeden te stoppen en de plek te 
ontsmetten. 
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Dat is na een paar maanden mooi dichtgegroeid en weer behaard geraakt. 
Een jaar of wat later was het weer zover maar nu werd het een abces dat hij gewillig liet 
opensnijden en bedekken met betadine zalf. Die hij er nadien met zijn voorpoot af 
probeerde te vegen. 
Hij is een paar keer ferm ziek geweest en heeft een jaar of wat haarballen opgegeven. 
Pillen in zijn bek krijgen was onbegonnen werk, en behoorlijk gevaarlijk voor je handen en 
onderarmen. 
Een jaar of wat geleden kreeg hij een soort mond en klauwzeer: speekselvloed, geen 
verzorgde pels meer, blaren op zijn bek en tong, fors vermageren. Hij verborg zich dan 
onder de buxushaag waar hij in stilte lag te lijden met hoge koorts. 
Zelfs drinken ging hem niet af. 
Ik mocht er mee naar een veearts komen, kreeg hem in zo’n plastic box met traliedeurtje  
en zetten hem al voor de auto klaar. 
Toen ik terug kwam van het sluiten der 
keukendeur was hij weg: hij was ziek en zwak er 
toch in geslaagd het deurtje eruit te breken. 
Wellicht herkende hij die box van zijn castratie -
bezoek aan de dierenarts destijds. Nooit was hij 
nog met die transportbox te benaderen. Ik heb het 
onderste deel dan maar omgevormd tot een 
gezellige nest met een oud tapijt waar hij wel 
graag in lag te soezen in de waskelder. 
De veearts wou een speciale stalen kooi leveren. 
Ik heb het nog wat uitgesteld en Miro is na een 
week of wat spontaan genezen. Hij was trouwens 
voor een dikke week niet of nauwelijks nog 
benaderbaar.

Een groot probleem was altijd wel de vakantie. 
Vermits hij niet mee kon en niet voor transport in 
aanmerking kwam, werd er altijd een oppas gezocht: 
tante A of nonkel B met hun kleindochter, R met S of 
K, L & L hebben ons altijd uit de nood geholpen. 
Maar ook wij en zij worden oud en dat werd toch 
telkens weer een ferme last. 
Als we na een paar weken terug thuis kwamen, was 
hij de eerste dagen zeer afstandelijk en leek hij wel 
boos. Hij negeerde ons een dag of wat eer hij ons 
weer toeliet in zijn knuffelcirkel. Later werd dat 
minder. Dan was hij zichtbaar enthousiast wanner 
we weer thuis waren en het gewone leventje zijn 
gang zou gaan. 
Hij kende nog een fenomenale opflakkering een paar 

jaar geleden toen er plots een kleine grijze kattin verscheen, vanuit het niets in onze tuin!
Hij was bijzonder geïnteresseerd in haar maar wij hadden er geen zin in. Hij pronkte tegen 
de acaciaboom om zijn krachtposes aan haar te showen, hij liep de hele tijd achter haar 
gat aan en was alleen nog maar in de nieuwe bezoekster geïnteresseerd. 
Die liet hij zelfs rustig en galant uit zijn bakje eten. 
Maar wij wilden er vanaf: dus hij binnen en zij buiten tot we haar met korrels in de 
transportbox kregen waarna ik haar in vrijheid heb gesteld aan een kapel in een 
boerengehucht, waar ze als een pijl uit een boog het bos inschoot eens ik het deurtje van 
de box openzette. 
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Ze is niet meer teruggekomen en Miro heeft er ook niets meer over gezegd.

Miro was namelijk een echte babbelaar. Hij communiceerde graag en veel met zeurende, 
mauwende of ronkende geluiden. 
N deed hem altijd na omdat hij ook bij haar probeerde om eten te zeuren.
Hij was ook behoorlijk leep. In zijn gloriejaren verzon hij allerlei trucks om een tweede 
zakje te krijgen. De kinderen hadden hem geleerd dat hij op het opstaptrapje aan de kast 
met zijn eten moest zitten om een zakje te krijgen. Dat deed hij dan ook telkens wanneer 
hij eraan dacht. Maar vaak was het te vroeg of had hij er al een gehad. 
Het gebeurde dat hij al bediend was door C. en dat ikzelf thuiskwam, waarna hij opnieuw 
op dat stoeltje ging zitten mauwen wanneer ik alleen in de keuken was, waarna ik te 
goeder trouw op zijn verzoek in wou gaan. Kwam C. de keuken binnen, dan schoot hij 
weg, de kelder in of naar buiten omdat hij wist dat er wat zwaaide. 

Wanneer de kinderen het huis uit waren, had hij nog vaak van die dagen dat hij de trap op 
probeerde te komen naar boven om te kijken of M en Zniet thuis waren. Dat eindigde dan 
in een teleurstelling, maar dan viel hij wel eens in slaap op het bed van Z.  

In de tuin heeft hij altijd veel aandacht gehad voor 
de vissen in de vijver maar hij ving ze nooit. Hij 
beschouwde ze een beetje als zijn vissen. Een 
jonge stadsduif die eens 
te traag was, vrat hij op 
met huid en haar, 
ondanks korrels en 
zakjes. 
We vonden enkel nog de 
vleugels. Of de hele 
carport zat onder de 
pluimen. 
De merels die in de 
klimop broedden, waren 
een verhaal apart. Hij liet 
ze doen. Zowel vader en 

moeder als de kleintjes. Ieder jaar weer. Zij kwamen uit zijn 
bakje Whiskas korreltjes pikken voor hun kroost en hij liet hen 
meestal begaan met één oog open, toezicht houdend.
As ze probeerden uit te vliegen, moesten ze op de tuinbanken 
starten en dan lag hij daar vanop de tuintafel naar te kijken. 

Fenomenaal was ook zijn vermogen tot mauerschau of 
teichoskopie. Hij ging dan op de hoek van die tuintafel zitten met zijn neus naar de muur 
en de rug naar de ramen. Zo kon hij eindeloos voor zich uit zitten staren, nadenkend over 
het leven en de wereld. Hij liet zich dan door niets of niemand afleiden. 

Miro was voor ons een speciale kat die graag aandacht had, genoot van aaien en 
oorknuffels. Borstelen was een matig plezier maar zijn oren schoonmaken was voor hem 
een groot genot. 
Het is nu alsof hij waardig afscheid heeft genomen om elders in zijn eentje te sterven door 
niets of niemand gestoord. 
Dat is een wijze beslissing en voor ons ook een goeie zaak wegens makkelijker heen en 
weer tussen T en A en op vakanties. 
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Het is nog steeds niet makkelijk hem te missen. 
Ik passeer zijn stoel en neig met mijn hand 
naar zijn hoofd of krauwel onder zijn kin - dan 
deed hij altijd zijn ogen dicht van genot. 
Of ik zie hem in een watervlek op het tuinpad, 
of in een donkere vlek in de Japanse 
kardinaalsmuts…maar hij is er niet. 
Hij is nog wel eens vaker weggebleven, in zijn 
gloriejaren een paar dagen na mekaar zelfs, 
maar nu is hij oud en versleten. 
Toen gebeurde het dat hij midden in de nacht 
begon te mauwen om te laten weten dat hij 
weer thuis was. Dan konden we uit bed om 
hem in de waskelder te laten waar hij zich 
graag installeerde 
tussen de was 
met de geur van 
de kinderen of 
onszelf. We 
dienden goed op 
te letten om de 
was in de smalle 

manden te steken zodat hij er niet op kon liggen wegens de 
haren die hij achterliet. 
Op mijn bureau liggen er nu nog van die zwarte haren … en 
komen er geen meer bij. 

Merkwaardig is ook hoe ik mijn eigen gevoelens in zo’n kat 
projecteer. Ik ben daar zo empathisch mee dat ik me allerlei 
voorstellingen maak van waar hij zit en hoe hij zich nu voelt. 
Maar deze keer had ik meteen het gevoel dat hij voorgoed 
verdwenen was, dat het een definitief afscheid was alsof hij 
voelde dat hij niet mee naar A zou gaan. 
Miro was een leuke poes waar de kinderen en wijzelf veel lol 
mee hebben gehad en die het hier ook een heel lang leven 
goed heeft gehad.
Dan hoop je zelf ook de moed te hebben om afscheid te nemen van iedereen en er een 
einde aan te maken wegens aan het einde van je Latijn. 
Waardig uit het leven stappen, zonder gezeur, gejengel en gejeremieer. 

Vroeger alleen in de winter, maar de laatste jaren ook in het voor en najaar, wou hij ’s 
nachts in de kelder en dan speelde hij steevast een spelletje met C. en mij. 
Bij haar kroop hij onder de trap en wou hij niet in zijn slaapplaats in de waskelder. 
C. verjoeg hem dan met een bezem onder de trap uit. Later lokte ze hem met een beetje 
korrels in zijn etensbakje waarna hij enthousiast de trap afliep de waskelder in, zijn 
korreltjes achterna. 
Mijn strategie was anders: ik ging altijd op de oude bank zitten naast zijn kussen en 
roffelde met mijn nagels een ritme op de kunststof bekleding waar hij dan op af kwam, 
langs achter op het kussen sprong en dan om oor- en kopgekriebel vroeg.
Als ik dan wegging bleef hij mooi recht op zijn kussen naar mij zitten kijken tot ik het licht 
uitdeed en de deur sloot. 
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Wanneer hij in de buurt van de kelderdeur was, viel hij steevast aan op de deur die sloot. 
Als een soort behendigheidsoefening voor het slapengaan. Deed je daar aan mee dan 
kwam hij ten volle tot actie. 
De kinderen hadden hem ook geleerd op het gazon met hen achtervolgings- en 
aanvalspelletjes te spelen. Dat zat er diep in want als hij op het gras lag en je passeerde 
daar sloeg hij onmiddellijk toe. Op mijn blote benen wel heel zachtjes en zonder nagels, 
als wou hij mijn door erysipeel gekwetste huid sparen. Vaak voelde ik hem nog net langs 
mijn kuiten strelen, zonder zijn nagels in mijn broek. 
Wanneer C. op een tuinbed lag te lezen ging hij onder haar liggen in de schaduw. Hij wou 
er graag bijzijn. 
Miro was een gezelligheidsbeestje en daar hebben wij zelf ook veel aan gehad. Hij was 
een beetje de verbindende factor van ons gezin. Iedereen was enthousiast voor hem en hij 
voor ons allemaal. Hij was een geschenk voor de kinderen en werd in die 16 jaar een 
maatje voor ons allemaal, zelfs voor C. die van huis uit een eerder utilitaire visie op katten 
had. Een kat diende immers muizen te vangen, duiven weg te houden en de tuin vrij te 
maken van ongedierte.
Hij hield ook rekening met onze toestand. 
Toen ik op het einde van mijn wekenlange  krab-, voeg- en schilderwerken in de kelder op 
een keer de laatste traptrede miste en mijn enkel verstuikte met helse pijn zodat ik een 
luide schreeuw liet en jammerend op de vloer lag te verzinnen hoe ik recht zou komen en 
de werken nog kon afmaken, kwam hij nieuwsgierig op kousenvoetjes van de trap kijken 
naar mijn leed. Hij troost me daar met zijn natte 
neus tegen mijn hand zodat ik hem de nodige 
aandacht zou schenken om de pijn wat te 
vergeten. Ik moest ervan lachen. 
Miro was op zijn best een ontstresser, een soort 
zekerheid en routine in huis en tuin die je gerust 
kon stellen. 
Ik heb nu voor het eerst alleen de coniferen 
geschoren en opgeruimd en daarna het gras 
afgereden. Het lawaai van elektrische apparaten 
vond hij vreselijk en dan kroop hij meestal onder 
de trap. Hij associeerde H. zelfs vaak met het 
lawaai van boren en kappen zodat hij nog maar 
bij zijn verschijning de rust van de kelder opzocht 
tot het weer stil was. 
Eens het machine-lawaai gestopt kwam hij kijken 
en steevast naast mij op de tuinbank zitten terwijl 
ik de elektriciteitskabel op de haspel draaide. We zaten dan naast elkaar de resultaten van 
het werk te overschouwen. Dat vonden we allebei leuk. 

Hij had ook ’s ochtends een merkwaardig vast rituaal als we beiden thuis waren. Na het 
ontbijt en de opruim las ik in de kantelzetel doorgaans mijn kranten op iPad. Dan kwam hij 
om kopjes zeuren, maar zelden sprong hij zelf op mijn schoot. Ik moest hem in één 
zwierbeweging met mijn rechterhand van de grond tillen en op mijn schoot wentelen. Dat 
draaien en keren door de lucht vond hij blijkbaar leuk. Dan lag hij even te bekomen en 
keek hij mij aan. Als ik bleef terugkijken, ging hij rechtzitten en begon hij naar buiten te 
kijken alsof er in de tuin belangrijke zaken te bestuderen waren. Als ik hem tot oogcontact 
dwong - hij zag overigens steeds slechter van dichtbij, hoorde minder goed en rook niet zo 
scherp meer maar voelde nog wel goed met zijn intussen spierwitte snorharen - vouwde 
hij zijn voorpoot met ingetrokken nagels op mijn voorhoofd of neus. Als ik volhardde, 
probeerde hij op het raamtablet te springen, maar als ik hem met mijn linkerhand vasthield 
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sloeg hij met zijn klauw naar mijn hand waardoor ik schrok, hem loste en hij op de 
vensterbank sprong. Dat herhaalde zich ongeveer om het half uur.  
En dan wou hij de tuin in.
In mijn kabinet ging hij graag op de hoge onderzoekstafel liggen of op het erker-
raamtablet, hoog genoeg om alles ook buiten te kunnen overzien. Soms zat hij dan naar 
mij te staren zonder te reageren. Alsof hij sliep, droomde of weer een mauerschau 
beleefde. 

Half maart heb ik nog iets eigenaardigs aan de hand gehad met Miro. 
Zoals gebruikelijk ging hij - als ik aan het werk was in mijn kabinet - op een stoel liggen 
kijken naast mij. Dan maakte hij zijn toilet, draaide en keerde een paar keer en krolde zich 
in elkaar voor een dutje. Tussendoor mocht ik hem dan eens over zijn kop krauwen, of aan 
zijn oren frullen en indien ik dat naliet sprong hij op tafel om hinderlijk heen en weer te 
lopen voor en over mijn klavier voor bijkomende aandacht. Of tegen etenstijd en zo. 
Deze keer was het echter helemaal anders: ik aaide hem in zijn stoel naast mij over zijn 
kop terwijl hij aan zich wat aan het wassen was en sloeg hij zoals wel meer gebeurde zijn 
rechter klauw naar mijn arm en hand. Hij haakte in mijn mouw en ik maakte hem los en gaf 
een corrigerend tikje. 

Dat doe ik altijd, waarop hij nu met beide klauwen 
vooruit mijn arm aanviel en hij met veel nagels 
vastzat in mijn mouw. Ik maakte hem weer los 
maar zijn laatste nagel bleef wat hangen en 
terwijl ik die losmaakte sprong hij achteruit met 
zijn rug tegen de rugleuning van de stoel 
rechtopstaand op zijn achterste poten en met zijn 
bovenste klauwen wijd uitgestrekt klaar voor de 
aanval terwijl hij een bizar diep grommend en 
zeer dreigend geluid maakte. Dat had ik van hem 
nog nooit meegemaakt. 
Dit was allesbehalve speels en absoluut niet 
correlerend met de graad van pijn van zijn nagel 
in mijn trui gehaakt.  Ik ben ooit op zijn staart 
gaan staan en toen maakte hij ook enorm 
misbaar maar schoot hij als een speer weg in 
plaats van aan te vallen of te dreigen.
Die nacht dacht ik aan J. die decennia geleden 
plots door hun kindvriendelijke golden retriever in 
de zitkuil werd aangevallen met ferme 
aangezichtsletsels tot gevolg. Volgens de 
dierenarts vertoonde het brave beest door een 
hersentumor deze gedragswijziging … een 
volgens hem gekende afwijking bij dat soort 
honden.
Ik snapte toen ook niet hoe dat zo plots kon 

zonder andere afwijkingen bij een hersentumor. 
Maar ja, veeartsenij is een nog geheel ander kaliber artsenijkunde dan geneeskunde voor 
mensen. 
Nadien deed Miro weer normaal zoals vroeger, maar voelde ik me nog niet echt gerust in 
mijn omgang met hem. Ik heb in Rotterdam ooit een lieve mevrouw op consultatie 
gekregen die haar Snoesje wou helpen dat met haar nagels in het rooster van de CV was 
blijven hangen. 
Nou, dat heeft deze mevrouw nog lang geheugd. 
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Ze was toegetakeld van haar schouders tot haar vingers. Gelukkig had ze het razende 
poesje van haar aangezicht weg kunnen houden. In haar haast om Snoesje te helpen was 
ze vergeten een grote handdoek over de kat te gooien eer ze haar oppakte en losmaakte.

Wanneer ik de laatste jaren naar de carport ging, zat hij vaak klaar op de sokkel aan de 
vijver zodat ik niet echt moest bukken om hem te aaien. Dat vond hij geweldig als 
afscheid. Zeker als ik hem onder de kin krabbelde, want dan sloot hij zijn ogen van genot.

We zullen hem missen en de mooie herinneringen koesteren.
Maar we vinden het mooi en moedig als hij op zo’n manier uit ons en zijn leven is 
verdwenen. Het blijft telkens weer opduiken op de plekken waar ik hem na al die jaren 
verwacht… en hij waar nu niet meer is. 
M. wist bij haar bezoek gisteren onmiddellijk dat hij 
een plekje gezocht had om te sterven. 
Ik heb er vrede mee want het is ook voor ons een 
mooi voorbeeld. Maar anderzijds steekt het ook wel 
een beetje dat hij zelf, zonder ons te kennen, 
autonoom vertrokken is op stap of voor altijd weg uit 
ons leven. 
Enfin dat hoop ik nu iedere dag meer want het geeft 
ons meer vrijheid in de vakanties en met onze stek te 
A.

Merkwaardig dat zo’n verdwenen kat zoveel 
herinneringen oproept aan het levenseinde van mijn 
moeder die ook van iedereen afscheid nam en 
euthanasie vroeg om van haar lijden verlost te 
worden. De kostbaarste les voor haar kinderen en 
kleinkinderen over hoe je kan omgaan met leven, 
lijden en sterven zonder misbaar en vreselijke scènes 
waarin de betrokkenen elkaar vaak gijzelen en die 
nadien verschrikkelijk blijven wegen op de 
nabestaanden. Sterven moet je toch, dan kan je het 
beter waardig doen met een mooi afscheid voor wie 
verder leeft. 
Nog merkwaardiger is het fenomeen dat hij door 
precies nu de dag na de gedeeltelijke verhuis naar A. 
is weggegaan, mijn afscheid van ons huis mee heeft aangewakkerd. Hij behoorde voor mij 
tot het huis en de tuin. Wanneer ik hier voor het eerst binnen was gekomen met de sleutel 
van de notaris die het een half uur te koop had staan, belde ik op het dakterras mijn 
geliefde en vroeg om ’s avonds langs te komen met de kinderen, want dat ik eindelijk een 
huis in T. had gevonden waar ze aangenaam konden leven en waar ik zou kunnen 
sterven.
Dat laatste kan intussen bijna 20 jaar later niet echt meer zoals toen gedroomd wegens 
intussen een heel leven doorworsteld met vallen en opstaan. Verhuizen naar A. wordt 
nakender en Miro is me dus voorgegaan in het weggaan. 

Of zoals Amélie Nothomb schreef in Nostalgie van het Geluk:

 ‘Japanners denken veel aan het verleden, maar voor hen is dat een onuitputtelijke bron 
van geluk. Natsukashii betekent dat je gelukzalig terugblikt op aangename herinneringen 
die je steeds opnieuw en naar eigen believen kunt ophalen. Zo is het verleden ook nooit 
helemaal voorbij. Dat is veel intelligenter dan hoe wij in het Westen omgaan met wat 
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achter ons ligt. Bij ons is het verleden iets wat tot droefenis inspireert. Want ofwel was het 
verleden zelf ongelukkig en daar kun je alleen maar wanhopig van worden. Ofwel was het 
verleden gelukkig en ook dat maakt ons somber want het is voorbij. Dat is idioot, want zo 
zijn we altijd ongelukkig.’ 

Uit de boom gekeken kat – Victor J. 
Brunclair 
9 november 2014 

!  

Uit de boom gekeken kat. 

Strijk hoog je keizerknevel  
en snor snor aldoor bij de pijp 
snorren spinnen 
snorrepijp 
spinnewiel. 
Tijdsimbool ben jij: 
voor je janboel die heet de chaos der eeuw 
past je postuur: een hoge rug en een geeuw. 
Zolang heb je in je staart gebeten 
dat hij krult vol sier nu, en een vraagteken poneert van gewicht 
aan het eindpunt van alle heimwee en geloven. 
Raaskal raak je ronkmotief 
in de muziekschool voor stom- en doven. 
Victor J. Brunclair, De Kat 1925 

http://www.janvanduppen.be/?p=2606
http://www.janvanduppen.be/?p=2606
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cit. in “Dansen op een vulkaan. Victor J. Brunclair, schrijver in een 
bewogen tijd” van Dieter Vandenbroucke 

  

 !  



�  / �16 16
Michel Foucault en de kat in Rue de Vaugirard 
295

Sceptici hebben altijd geloofd dat beesten een 
ziel hebben en Foucault gaf tegenover mij op 
over de kat die om beurten de appartementen 
van Rue de Vaurigard 285 (sic) bezocht: ‘Hij 
begrijpt alles!’

Paul Veyne, Foucault, de denker, de mens. Uitg. 
Klement/Pelckmans 2010 – (90)



