
Ooit de film gezien van Merrill Streep, Sophie's Choice? Nu als je

een paar veranderingen aanbrengt en in een andere tijd denkt,

dan komt het voor mij een beetje in deze richting. Dit klinkt mis-

schien vreemd voor mensen die totaal geen band met een dier

hebben, maar voor mij is het een heel moeilijke keuze.

Ik moet kiezen tussen mijn twee jongens oftewel mijn twee

katers, Carlo en Alexander. Kleintjes worden groot en dat geldt

ook voor Carlo en Alexander. Ik zal beginnen bij het begin. Het

verhaal begint bij Carlo, onze eerste Boy waar alles mee begon.

Wat is hij toch lief, wat een karakter en dat voor een dier. Mijn

kleine bolletje wol dat uit groeit tot een mooie grote jongen.

Alles kun je met hem doen het is een grote knuffelbeer. Dat was

ook de reden dat wij besloten nog een kater erbij te nemen, het

neefje van Carlo, Alexander.

Carlo en Alexander schelen ruim anderhalf jaar met elkaar. Toen

Alex bij ons kwam met 13 weken zag Carlo hem als een speelka-

meraadje. Waar Alex was, was Carlo. De twee waren onafscheide-

lijk. Uren kon Carlo kijken naar Alex als hij met een muis door de

kamer holde. Hij waakte zelfs over hem als Alex naar buiten ging,

zat Carlo hoog boven op de tafel en keek zo door de tuin naar

Alex. Samen slapen en samen eten, wat een stel! Nu wil het dat

ik benaderd werd door een Franse Cattery met de vraag of Carlo

ook uitdekkingen deed. Nooit over nagedacht. Ja, werd er gezegd

u hebt toch twee open katers? Zo kwam het dat Carlo vorig jaar

maart zijn eerste dekking deed, hij was toen bijna twee jaar oud

en Alexander vijf maanden.

Na deze dekking nog steeds niets aan de hand, totdat Alexander

bijna een jaar oud was. Alex zijn urine kreeg een katerlucht en

wilde ook wel eens wat zijn grote oom een keer gedaan had. Het

begon zo vorig jaar september eerst nog niet zo hevig. Carlo

"pestte" Alexander. Het spelen werd wilder en wilder en op een

keer joeg Carlo Alexander naar boven de zolder op. Ik holde dan

achter ze aan, maar ja ze zijn sneller boven dan ik. Carlo had

Alexander al gegrepen en vocht met hem dat de haren overal op

zolder lagen, hele plukken. Alex was dan zo bang dat hij achter

de wasmachine kroop en er niet achter vandaan dorst te ko-

men. Ik moest dan helemaal plat op mijn buik om hem erachter

vandaan halen. Een keer was het zo erg dat Alex letterlijk in zijn

broek gepoept had.

We probeerden van alles, door ze alle twee gelijk te behandelen.

Carlo op de schoot van mijn man en Alex op zijn kussen naast

mij op de bank. Als we dan tv zaten te kijken of de krant zaten te

lezen dan sloop Carlo achter de bank langs en sprong van uit het

niets boven op Alex. Je kon het niet eens volgen zo snel ging het.

De conclusie is dat ze niet meer samen konden en we ze moesten

scheiden hoe erg we dit ook vinden, want ze zijn ons alle even

lief. In de tussentijd waren er twee kleine dametjes bijgekomen,

Claire en Rhysella. Wij wilden ook wel eens een nestje van ons

zelf en het wonder meemaken van de geboorte van die kleine

wezentjes. Dit veroorzaakt natuurlijk ook concurrentie tussen de

twee. Carlo heeft ondertussen nog twee buitendekkingen gedaan

en komt dus aan zijn trekken.
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Alex is onder tussen ook geslachtsrijp en wil ook wel eens net

als zijn grote Oom een vrouwtje voor zichzelf hebben. Helaas zijn

mijn meisjes daar in mijn ogen nog te klein voor. Alex heeft het

nakijken. Het gevolg hiervan is dat Alex erg onrustig is en overdag

en 's avonds loopt te roepen wat zijn postuur niet ten goede komt.

Terwijl Carlo uitgroeit tot een heel grote zware jongen, valt Alex

alLeen maar af. Het beste van het beste krijgt hij te eten maar hij

eet niet veel meer uit zichzelf. Bijna elke avond ga ik daarom op

mijn knieën zitten om hem te voeren en klets hele verhalen tegen

hem. Zijn bakje gaat dan schoon leeg. 's Nachts slaapt hij op bed

en dan hoor ik hem ook eten, dus er komt genoeg naar binnen daar

ligt het niet aan. Nu zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat

wij in het bezit zijn van een aardig groot huis. We kunnen dus Alex

en CarLo wisselen zonder dat ze elkaar hoeven te zien. Carlo in de

katten kamer en in de buitenren. (De meisjes in de meisjeskamer

en in de gescheiden buitenren) Alexander door het hele huis en als

we thuis zijn heerlijk in de tuin aan het spelen met Freya mijn Lilac

Point Persje van tien jaar. Dan het hele verhaal weer andersom,

Alex boven en in de ren en Carlo beneden.

Maar wee 0 wee als Carlo Alexander ziet, dan gaat er een soort

knopje bij hem om en verandert mijn knuffelbeer in een duivel met

klauwen. Als de meisjes beneden en in de tuin zijn en de jongens

zijn boven en ze kunnen elkaar zien in de ren dan durft Alex niet

naar buiten en Carlo klimt in het gaas. Carlo is heer en meester,

hij is de baas en duldt geen andere kater in zijn huis. Hij was ten

slotte de eerste!
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Dit is niet vol te houden. Nu wil het dat ik het type ben van aLLe

dieren om mij heen, niemand apart. Ik hou van aLLemaal en ze zijn

voor mij allemaal het zelfde. Hoe graag ik dat zou willen, dit gaat

absoluut niet meer.

Ook neem ik aLtijd een dier voor het leven, maar we kunnen dit niet

zo'n zestien jaar volhouden. Ook voor het dier is dit geen doen. Nu

moet ik wel zeggen dat Alex het niet slecht heeft.

Menig kind heeft het nog niet zo goed als de katten bij jullie, hoor'

ik heel veel mensen zeggen die bij ons op bezoek zijn geweest.

Maar wil ik dit wel zo? De tijd zou het uitmaken. Als Carlo over een

jaar wordt gecastreerd, misschien gaat de knop dan eindelijk weer

om en ziet hij dan weer in Alex zijn speelkameraadje van eerst.

Als dit niet zo mag zijn, moet ik kiezen tussen mijn twee jongens!

ALLetwee anders van karakter, maar wat houd ik ziels veel van hen.

Alex kijkt mij met zijn oogjes aan en begrijpt totaal niet wat er bo-

ven zijn hoofd hangt. Voor mij geLdt eigenlijk het zelfde punt van

emotie: de deur dicht te doen voor zijn neus nu mag jij niet naar

beneden nu is de beurt aan iemand anders. Nee, dat kan ik niet en

wil ik niet. Zou ik dan echt Marga's Choice moeten doen na volgend

jaar, verschrikkelijk. Mijn vraag is hoe doen anderen dit? Ik zie zo

vaak op websites van andere Cattery's dat men meerdere dekkaters

heeft. Allemaal apart in het huis of in een kooi in een kamer of

buiten.? Nee, dit kan IK niet.

Marga Straver


