Eigenschappen
Charmant
vitaal
luidruchtig
sociaal
Kunnen niet goed tegen alleen zijn
veel behoefte aan menselijk gezelschap
Knuffelig

Kenmerken
De siamees is lang en slank. De kop is spits en
heeft de vorm van een gelijkbenige driehoek.
in het verlengde daarvan staan grote oren,
die breed zijn aan de basis. siamezen hebben
amandelvormige, intens blauwe ogen en ze
staan hoog op slanke poten. Hun staart is lang
en loopt uit in een spits puntje.

Gezinskat bij uitstek

DE siamees
Mariella van der Hum draait haar hand er niet voor om. Ze heeft vier kinderen
tussen de vier en twaalf jaar met veel bezigheden buitenshuis. Maar voor haar
vier vrijdozen heeft ze ook nog tijd.
TEKST JOYCE KOSTER FOTOGRAFIE MARK VAN DER HUM

We zitten net voor ons gesprek als Katjong en Ronja
kopjes komen geven. ‘Ja, je moet ertegen kunnen’,
zegt Mariella. ‘Ze lopen de hele dag met je mee,
ze willen aandacht en ik ben de hele dag met ze
aan het kletsen. Ik vind het erg leuk dat het zulke
vrijdozen zijn en dat je echt contact met ze hebt.’
Ze vertelt dat haar voorliefde voor de aanhankelijke Siamees is ontstaan bij een Amsterdamse
vriend zonder kinderen, maar met veel katten.
Ze was eigenlijk meteen verkocht, maar omdat ze
als stewardess weinig thuis was, moest de eerste
aanwinst een poosje bij haar moeder blijven. Toen
ze met haar liefde Mark ging samenwonen kwam

er een ‘gewone kat’ bij. ‘Dan zie je het verschil pas
goed’, zegt Mariella. ‘Een gewone kat ligt als theemuts in de vensterbank en een Siamees mauwt de
hele dag achter je aan. Ik vind dat bijzonder.’ De
eerste Siamees overleed al jong aan een aandoening
die uit het nest was meegekomen. ‘De fokker vond
dat zo sneu voor ons dat we voor ons huwelijk Zazu
cadeau hebben gekregen. Deze seal spotted tabby is
de oudste kat, ons eerste kind.’ Omdat de gewone
kat werd doodgereden en de Siamees die daarvoor
in de plaats kwam hetzelfde lot trof, bleef Zazu
een poosje alleen. Zazu is inmiddels hoogbejaard,
bijna veertien jaar. Een Siamees houdt van gezel-

Siamezen zijn heel leuk
met kinderen. Mariella:
‘Als ik de jongens
’s ochtends wakker maak
lopen ze mee naar boven,
springen ze op het bed
en mauwen. ’s Avonds
op de bank springen ze
meteen op schoot, ook
bij vriendjes. Soms heb
je gewoon vier katten op
schoot. Ze stapelen zich
simpelweg op.’
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Ronja is de leukste
‘Ronja heeft een heel ander
koppie dan de andere katten.
Ze heeft blauwere ogen,
grotere oren. Het is niet zo’n
heel mooie. De perfecte
Oosterse korthaarkop moet
een driehoek zijn van de
punten van de oren tot de kin.
Een gelijkbenige driehoek, en
dat is zij niet helemaal. Maar
van een “mislukte kat” kun je
ook heel veel houden, hoor.’

Irah vindt Ronja de állerliefste.
Waarom? Omdat ze de mooiste
halsband heeft. Die is roze, vandaar
schap dus als ze met meer zijn, is dat leuker voor ze.
Daarom kwam twee jaar geleden Tibbe erbij, een
chocolate point. ‘Tja, en toen kwam van het een het
ander.’ Mariella lacht, onderwijl met Tibbe kroelend.
‘Toen ze krols werd, bedacht ik dat het wel heel
leuk zou zijn een keer een nestje te doen. Het blijft
trekken.’
Geen voorspel

Aldus geschiedde. Mariella ging op zoek naar
een geschikte vader via de Neocatsite. ‘Het is
echt daten, op zoek naar een lekker ding onder de
Oosterse kortharen. Ik heb de kater gekozen met de
grootste oren, ik wilde graag katten met grote oren.
Er is er maar eentje gelukt overigens.’
Tibbe in de reismand en op naar fokker Koosje van
Tutte in Nieuw-Vennep. ‘Het was een hele belevenis.

Ik moest Tibbe achterlaten bij de kater van onze
keuze. Dat gaat niet echt subtiel. Het kenneltje
ging open en die kat dook er meteen bovenop.’ We
krijgen spontaan de slappe lach. ‘Nee, niks voorspel,
meteen tot de daad overgegaan.’
Na een paar dagen kon Tibbe worden opgehaald.
Het was niet gelukt, maar dan krijg je een herkansing. In dit geval kostte de bevruchting met een
zogenoemde twee-kittengarantie 350 euro. Mislukt
de bevruchting de eerste keer, dan mag je terugkomen. De tweede keer werd Tibbe zwanger. ‘We
waren zo blij’, glimt Mariella nu nog. ‘Eentje wilden
we zelf houden. Mijn zwager wilde er wel twee uit
het nestje; we deelden de kosten van het dekken.
En een derde zou naar vrienden gaan.’
Uiteindelijk liep dat overigens anders: Ronja woont
nu bij de familie Van der Hum. Maar goed, er waren
vier kittens vergeven, dat maakte de bevalling wel
extra spannend. Drie kwamen vrij vlot ter wereld;
de vierde liet even op zich wachten. Het kwam dus
allemaal goed.
De bevalling en daarna

Fokker Koos Hendriks meldde Mariella dat ze
de bevalling op 7 april kon verwachten. Stomver-
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Een must voor iedere
kattenliefhebber!
Als mijn kat kon praten...
• Een unieke cursus lichaamstaal voor iedere kattenbezitter
• Voor een beter begrip van het gedrag van katten
• Met adviezen hoe u katten slechte gewoontes kunt aﬂeren
• Geeft inzicht in de relatie tussen katten en hun baasjes

Voor een optimale relatie is het van groot belang dat u het gedrag van uw
lievelingsdier goed begrijpt. Een kat kan zich niet uitdrukken door middel van
taal, maar hij kan wel met zijn gedrag tot uitdrukking brengen wat hij wil en
wel of niet prettig vindt. In dit boek leert u zijn taal te verstaan, waardoor veel
misverstanden en problemen voorkomen kunnen worden.
Auteur: B. Fogle ISBN: 9789052107042

Prijs: € 17,95
nieuwe parasiet
Op de dag dat Ronja naar haar echte gezin ging, kreeg ze diarree. Ze druppelde
ontlasting. Het bleek een Tritrimochonas foetus te zijn. Dat is een parasiet die
pas kort in Nederland voorkomt onder Oosterse kortharen. Er zijn geen medicijnen tegen, ze moeten eroverheen groeien. Ergens tussen het eerste en tweede
jaar is het afweersysteem sterk genoeg om die parasiet te lijf te gaan.

Wat denkt mijn kat?

Thuis met uw kat

Deze succestitel is geschreven door
erkende specialisten. Ze maken
in aansprekende foto’s en heldere
tekstjes duidelijk wat het dier voor
bedoelingen heeft met zijn nonverbale gedrag. Een leerzaam en
vermakelijk boek voor iedereen die
een kat bezit!

Deze handzame, fleurige gids mag
in geen enkel kattenhuis ontbreken.
Alle benodigde informatie voor het
(be)houden van een gezonde en
levenslustige kat is erin te vinden.
En nog veel meer: rassen, gedrag,
spelletjes, noem maar op. De
vrolijke uitstraling en vertederende
foto’s maken dit boek helemaal af!

Auteur: G. Bailey
ISBN: 9789052107332
Prijs: € 16,95

Verkrijgbaar via de boekhandel, warenhuis
of via de webwinkel. www.tirion.nl

Auteur: I. Lauer
ISBN: 9789052107554
Prijs: € 19,95

baasd was ze. ‘Ik heb vier kinderen gekregen, dus
ik dacht dat ik er ook een beetje verstand van had.
Tibbe ging zondag 6 april in de bevallingsdoos
liggen. Die maandag kwam ik thuis van boodschappen doen en toen hing de eerste kitten er al
half uit. Ik heb ze alle vier ter wereld geholpen. Irah
(toen drie jaar) was helemaal gebiologeerd. Die zat
ernaast met tissues, vuilniszakken en een handdoek. Ik was goed voorbereid op de kattenbevalling.
Op You Tube had ik ﬁ lmpjes gevonden van bevallende Siamezen. Ik had ﬂosdraad om de naveltjes
mee af te binden. Bij de eerste twee kittens wist
Tibbe niet wat ze moest doen, dus heb ik de vliesjes
eraf gehaald, ze drooggewreven en gezorgd dat ze
gingen ademen. Bij de derde pakte ze dat zelf op. De
eerste kwam in een stuit. Misschien heeft ze daar
wel veel pijn van gehad. Dat kun je niet zo goed
zien aan een kat, vind ik. Ze hijgde wel heel erg. De
eerste drie kwamen heel snel, drie kwartier later
kwam de vierde. Als ze net geboren zijn, zijn ze heel
lelijk. Ik vond ze overigens wel meteen heel mooi.
Het zijn toch “mijn” kinderen. De eerste weken ben
je daar heel druk mee. Ik had ze met watervaste
stift gemerkt, zodat ik ze uit elkaar kon houden.
Je moet ze elke dag wegen, ik had een heel schema

gemaakt. Af en toe belde ik met de fokker, want als
er eentje drie dagen niet was aangekomen, was ik
toch licht in paniek.’
een slopenD WeeKenD

Alles ging goed tot het pinksterweekend. De
jongens moesten twee dagen honkballen tijdens
het pinkstertoernooi. Omdat er dan buitenlandse
teams zijn, had Mariella twee Tjechische logés en
Mark was aan het werk. De kittens dronken niet
meer bij de moeder en maakten een zieke indruk.
De vervangende dierenarts schoot schromelijk te
kort en Mariella racete elke twee uur van toernooiveld naar huis, Irah in de buggy. Een slopend
weekend. De eigen dierenarts constateerde na het
weekend een bacteriële darminfectie bij alle kittens.
Ze kregen medicijnen. ‘Ik moest ze elke twee uur
vocht toedienen totdat ze weer bij Tibbe zouden
gaan drinken. Ja, dat was wel heftig: vier kinderen,
een pinkstertoernooi. Ze schudt haar haar naar
achteren en zegt laconiek. ‘Ach, we hebben het
overleefd.’

Ook een siamees?
Kijk dan eens ter oriëntatie op de website van SOK (Stichting Oosterse
Korthaar, rasclub voor Siamezen, Balinezen, Oosterse Korthaar, Mandarins
en Thai): www.sokvanneocat.nl
Fokker Koosje van Tutte vindt u op www.catterykoosjevantutte.nl
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