Onze Frits laat regelmatig een diepe indruk achter
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Wij zijn sinds ruim een jaar de trotse eigenaars van een kater. Hij heet Frits. Die naam hebben
wij hem niet gegeven, zo heette hij al toen we hem uit het asiel haalden.
Frits was moeilijk te plaatsen. Hij heeft namelijk zo zijn eigenaardigheden maar ach …
hebben we die niet allemaal?
Frits kan de aanwezigheid van andere katachtigen niet waarderen. Wij vinden dat niet erg.
Sinds Frits bij ons woont durven de buurkatten zich niet meer te vertonen. Hij verdedigt onze
tuin of zijn leven ervan af hangt. Als een collega kater of poes zich ook maar in de buurt durft
te wagen dan krijgen ze met Frits te maken en dat gaat er soms hardhandig aan toe. Nee, met
Frits valt niet te spotten. Waarschijnlijk lopen er enkele katten met wat pijnlijke souvenirs
rond. Tja, zoals de titel al zegt laat Frits regelmatig een diepe indruk achter.
Frits is een kat met een verleden. Hij heeft een tijd op straat gezworven en stond in het begin
stijf van de stress. We vermoeden dat hij vroeger mishandeld is. Wanneer je met je hand te
dichtbij komt dan volgt hij je aandachtig en als hij het niet vertrouwt, dan heb je een haal te
pakken. Dat kan zeer pijnlijk zijn. Vooral onze dochter heeft dat al een paar keer
ondervonden.
Frits bepaalt zelf wat hij wel en niet wil. ’s Avonds komt hij vaak op schoot liggen. Dat vindt
hij heerlijk. Hij spint er vrolijk op los. En dan ineens, dan heeft hij er genoeg van. Dan springt
hij van je schoot en gaat hij in zijn mandje liggen. Probeer hem maar niet tegen te houden of
hem te aaien als hij op schoot ligt te slapen want ook dan laat hij op niet mis te verstane wijze
weten wat hij daarvan vindt. Als je snel genoeg bent valt de schade mee. Wie te traag is loopt
een paar dagen met rode striemen op zijn of haar hand rond. Het is waar, Frits laat regelmatig
een diepe indruk achter.
Wie na bovenstaand gelezen te hebben denkt dat Frits een gevaarlijk, meedogenloos monster
is heeft het mis. Frits is de goedheid zelve. Hij heeft alleen een eigen willetje, een speciale
gebruiksaanwijzing. Als je zijn lichaamstaal leert begrijpen en je aan zijn regels houdt dan
heb je aan Frits een schat van een kater. Hij is enkel op zijn privacy en rust gesteld. Weet u, ik
geef hem geen ongelijk.
Frits kan uren achter elkaar slapen. Dan ligt hij lekker opgerold op de bank of op bed en spint
duidelijk hoorbaar. Je zou er zo naast gaan liggen. Als hij wakker wordt dan rekt hij zich eens
lekker uit, loopt een stukje om daar opnieuw zijn kattenlichaam neer te vleien. Dat is een
vertederend gezicht. Ja, Frits laat regelmatig een diepe indruk achter maar dan wel in
meerdere opzichten.

