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Het verhaal van Maus Kätti 

 

Muis Kätti zit voor haar holletje 

in Bürmeringen op het veld. 

“Wat is het leven mooi, denkt ze, 

wat is het goed op aarde!“ 

 

“Alle velden, twee uur in de omtrek, 

zijn van mij, dat is zeker. 

Ik leef eenvoudig en gezond 

van koren en noten.” 

 

“En als ik me eens niet goed voel, 

of als ik er echt genoeg van heb, 

dan trek ik mijn zondagse kleren aan 

en ga naar de badplaats Mondorf.”  

 

Plots spitst ze haar oren en zegt: 

“Ik hoor daar iets ritselen,  

en wat bespeur ik daar 

in die heidestruik?” 

 

“Potvolkoffie, hoe is dat mogelijk? 

Een vreemde muis komt hier snuffelen!“ 

Dan roept ze: “Maar kijk eens daar! 

Nichtje Mim uit de stad Clausen!“ 

 

En Kätti rent zo snel als de wind, 

en ze vliegen in elkaars armen. 

„En vanwaar kom jij, mijn kind, 

was het niet te warm voor jou?“ 

 

We nemen onmiddellijk het smalle pad 

en dan gaan we gezellig binnen. 

Zoals je weet is mijn huisje 

daar beneden bij de beek!“ 

 

Nu zitten ze daar allebei 

bij Kätti in het salon. 

Kätti lacht en is goed gezind, 

maar Mim trekt een snoet. 

 

Ze spreekt niet veel en ze antwoordt nauwelijks. 

Ze kijkt bang om zich heen. 

Ze is bang dat ze haar jurk vuil maakt. 

Ze vindt het er zo klein en lelijk, afschuwelijk! 

 

Ze heeft een chique jurk van Sidonie 

en van ontwerper Lanc aan, 

en een hoed met een vogelnest 
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van vijfhonderd frank. 

 

Kätti bekijkt het ravennest op haar hoofd, 

wat een grappige vogel, maar als ze de prijs hoort, 

valt ze van het verschieten bijna van haar stoel 

“500 frank, meen je dat? 

 

Maar ja, als je modieus gekleed wil zijn,“ 

Zegt Kätti, “moet je altijd meer betalen. 

Ik moest in Remich ook 10 frank afdokken 

voor een paar stomme slippers.” 

 

Door al dat gebabbel vloog de tijd voorbij. 

“Kom laat ons eten maken“ 

zegt Kätti, en ze sleept 

borden vol lekkere gerechten aan. 

 

De soep is van de vorige dag. 

“Ik hoop dat ze nog goed is! 

Ik wist ook niet dat je langs zou komen. 

Het is met een vleugel en een billetje van een mus, lekker!“ 

 

Als tweede gang een kevertje. 

Het is in muggenvet gebraden. 

Het wordt geserveerd op een bord 

en is lekker klaargemaakt. 

 

Als dessert een meidoorntaart 

en gekonfijte pruimpjes. 

Het smaakt niet zo goed bij Mim, 

maar Kätti zegt: “Laat toch niks staan!“ 

 

“Ach laat maar, mijn lief kind“, zegt Mim. 

“Ik moet toegeven, mijn maag 

kan al dat zware eten 

nu echt niet verdragen. 

 

Ik vraag me echt af hoe jij dat  

het hele jaar kan verdragen. 

Kom maar eens op bezoek bij mij in de stad, 

dat is beter voor de maag, je zal nogal smullen.” 

 

Ze vertelt nog over allerlei, 

over taart, slagroom en lekkernij. 

De arme muis, die dat allemaal niet kent, 

geeft bijna over. 

 

En ze belooft dat ze op bezoek komt, 

maar niet voor Martijndag.  

Ze heeft in ieder geval niet genoeg tijd 

tot de nootjes verzameld zijn. 
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Een half jaar later 

toen Mim wou gaan wandelen 

zag ze daar op het voetpad 

ineens nichtje Kätti staan, met een lelijk kapsel. 

 

Ze lacht en loopt naar Kätti toe. 

“Ik ben toch zo blij,“ maar 

bij zichzelf denkt ze „domme koe.“ 

Ja, zo zijn stadsbewoners... 

 

Ze lopen in de tuin heen en weer 

en ze maken een ommetje, 

voor ze door de achterdeur 

daarna het huis binnenglippen. 

 

Ze wachten onder de kast in het huis 

tot iedereen gaat slapen. 

Dan lopen ze heel snel naar buiten 

om daar rond te kijken. 

 

“Wij zijn de baas nu. Loop, Kätti, 

roept Mim „blijf daar toch niet zo staan.“ 

Ze klimt op de zetel en roept 

“Kom naar mijn tuimeling zien!“ 

 

Maar Kätti voelt zich zoals 

arme mensen zich heel vaak voelen. 

Ze krijgt van verbazing bijna geen lucht 

wanneer het geluk zo voor haar staat. 

 

Ze bekijkt vol bewondering 

de weelde en de pracht 

de dingen die daar voor haar staan 

goed gebakken en lekker klaargemaakt. 

 

Er was rosbief, hesp en kip, 

zo knapperig en zo mals. 

Mim neemt voor zichzelf al een abrikoos, 

Ach, hoe speciaal allemaal. 

 

Ze zegt tegen Kätti: „Neem maar gerust, 

ik blijf het niet herhalen!’ 

“Doe maar langzaam, Mim“ zegt Kätti verlegen, 

en ze knabbelt aan spek en frietjes. 

 

Maar langzaamaan kreeg ze ook goesting… 

Ze eet wel voor zes  

en ze drinkt de hespenbouillon 

om zichzelf te belonen. 
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Ze kauwt en spreekt met volle mond, 

ze vertelt dat er een muizenman 

verliefd is op haar, 

een weduwnaar die haar aanbidt. 

 

Een knappe man, niet heel jong, 

maar hij heeft wel iets en hij ziet er goed uit. 

Maar toch vindt ze die brave Mätt 

niet meer zo aantrekkelijk. 

 

“Een boer,“ klaagt ze „toch maar liever niet. 

Ik trek nu naar de stad 

en blijf mijn leven lang alleen 

en smul me altijd vol.“ 

 

Mim lacht: “Dat zou wat nieuws zijn! 

Jij je oude leventje opgeven!” 

“Slechts eenmaal in het jaar bloeit mei!“ 

zingt Kätti opgetogen. 

 

Ondertussen in de tuin 

kwam kater Tun met zijn katje aangeslopen. 

Hij kwam iedere avond, uit de achterbuurt, 

naar Clausen om zijn schatje te bezoeken. 

 

Ze horen dan een groot lawaai 

en met grote boze ogen  

kruipen ze achter elkaar 

langs het kelderraam naar binnen. 

 

Ze sluipen dan langs de keldertrap, 

zo langzaam dat ze hun hart voelen kloppen. 

En dan verder door de achterdeur, 

de kater altijd als eerste. 

 

Ze blijven bij de kleerkast staan 

En dan zegt kater Tun tegen het katje 

“Nu moet je op je tippen lopen 

en je adem inhouden. 

 

De muisjes worden alsmaar vrolijker 

en gaan uit de bol. 

Ze hebben geen idee wat 

er dadelijk zal gebeuren. 

 

Plots komt er iets aangevlogen, 

zwart en grijs, in een grote sprong. 

En Mim roept: “Het is Tun! 

Kom, Kätti, loop weg!“ 

 

Maar het was al te laat, 
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en Kätti zou gevangen zijn 

als de sleutel niet van de tafel was gekletterd 

toen het katje naar haar sprong. 

 

Toen was er een groot lawaai 

en kater Tun denkt: “Dit komt niet goed!“ 

Ze hebben hun biezen gepakt 

en Kätti en Mim zijn terug alleen. 

 

Wanneer alles rustig is 

en blijkt dat er niemand wakker geworden is, 

kijkt Mim rond om te zien waar Kätti is. 

Ze ligt voor haar, bewusteloos! 

 

En wanneer ze weer bijkomt, 

hallucineert het arme kind 

en ze zegt tegen Mim: “Mijn lieve vriend, 

o, Mätt, ik was zo blind!“ 

 

Mim aait haar en zegt: “Klein muisje toch…” 

tot ze weer kan rechtstaan 

en dan zegt ze tegen haar: “Maak je maar 

geen zorgen, het is niet erg! 

 

Zo gaat het nu eenmaal in de stad. 

Hou daarom je ogen altijd goed open. 

In het begin was ik ook geschokt, 

maar dat is het leven hier. 

 

Kom laat ons verder gaan eten!“ 

“Oh nee, in geen geval! 

Waar heb je mijn paraplu staan? 

En mijn korf en mijn sjaal? 

 

Ik ga weer naar huis, zo’n leven zou mijn dood worden. 

Dat is hier toch geen leven. 

Moet men voor ieder stukje brood 

hier duizend angsten doorstaan? 

 

Tevredenheid is nog het beste, 

beter dan gebak en een volle mond. 

Het wordt al licht, het is tijd om te vertrekken. 

Tot ziens en hou je goed!“ 

 

En Kätti is mevrouw Mätti geworden. 

Ze hebben een huis gebouwd. 

En als ze nog niet gestorven zijn, 

dan leven ze nu nog, lang en gelukkig. 


