Als kat en muis
Er was eigenlijk geen enkele reden om van een wilde boskat een huisdier te maken. De kat heeft zich min of
meer zelf aan de mensheid opgedrongen toen die zich ging vestigen en voedsel ging verbouwen.
Voedselvoorraden
en afval trokken
muizen en ratten
aan en die waren
een makkelijke
prooi voor de kat.
Bovendien waren
katten in de buurt
van mensen
veiliger voor grote
roofdieren. Langzaam maar zeker werd de kat het huis
binnengehaald en tam gemaakt als gezelschapsdier.
Van poeslief tot kattig
De oude Egyptenaren waren waarschijnlijk de eersten
die, rond 3000 voor Christus katten als huisdier gingen
houden. De kat werd in Egypte gewijd aan de godin
Bastet, de godin van de liefde, afgebeeld als een vrouw
met een poezenkop. Zij werd ook wel Pusht genoemd.
Waarschijnlijk komt het woord ‘poes’, dat bijna overal
hetzelfde wordt uitgesproken, daar vandaan.
De Egyptische katten werden aanbeden als goden en
menig kat eindigde als mummie bij de baas of bazin in
een graftombe. Toen de Romeinen Egypte binnenvielen
was het snel afgelopen met de verering.
Niet iedere kat kwam op zijn pootjes terecht
De eerste tamme huiskatten kwamen met de Romeinse
legers mee naar Europa en begonnen zich te mengen
met de plaatselijke wilde katten.
In de loop der tijden werd er nogal verschillend over
katten gedacht. Als muizenvanger werden katten
eigenlijk overal wel gewaardeerd en als lekker hapje
kwamen ze in China ook op de eettafel terecht. In het
Europa van de middeleeuwen
werden ze gezien als
handlangers van heksen en
duivels en genadeloos vervolgd.
Duizenden katten werden
verbrand, opgehangen of van
hoge torens gegooid.
Katknuppelen was vroeger een
volksvermaak, waarbij met
knuppels naar een aan een lijn
hangende ton geworpen werd. In
de ton bevond zich een kat. Als
de ton uiteindelijk kapot ging, kon
het doodsbange dier ontsnappen.
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Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken

Katachtige roofdieren komen bijna overal ter wereld in de vrije natuur voor. De leeuw, het luipaard, de
cheetah, de jaguar en de tijger behoren tot de grote katachtigen (Phantera). De poema, de lynx en de
Europese wilde kat behoren tot de kleine katachtigen (Feis).
Niet alle katachtigen leven en jagen op dezelfde manier.
Leeuwen leven en jagen in groepen. Zij werken samen om een
prooi te vangen.
Jachtluipaarden en tijgers leven en jagen in hun eentje. Het
jachtluipaard moet het van zijn snelheid hebben en de tijger
besluipt zijn prooi tot heel dichtbij om die te kunnen bespringen.
Bij nacht en ontij

Ook huiskatten jagen in hun eentje. De meeste huiskatten vangen vogels en
muizen, roeren in vijvers en goudviskommen en besluipen kanaries en hamsters.
Kortom, zij jagen op alles wat beweegt. Een huiskat is een echte nachtjager en
dat is goed te zien aan de ogen. Om ‘s nachts te kunnen zien, gaan de ogen wijd
open. In het felle zonlicht sluiten ze zich tot spleten.
Met de gevoelige snorharen kan een
huiskat prima zijn weg vinden bij het jagen,
terwijl zijn oren zelfs het kleinste piepje van
een muis opvangen. Het jachtinstinct zit er
zo ingebakken dat ook een goed
doorvoede kat op jacht gaat.
Van theemuts tot sluipmoordenaar
Een Brits onderzoek heeft uitgewezen dat in Groot-Brittannië zo’n 275 miljoen
dieren per jaar de dood vinden tussen de kaken van in totaal negen miljoen
huiskatten. De gemiddelde huiskat maakt 33 slachtoffers per jaar.
Volgens de onderzoekers vormen huiskatten een ernstige bedreiging voor dieren in
het wild. In sommige streken is het zelfs verboden een huiskat ’s nachts buiten te
laten. Een halsbandje met een belletje maakt niet veel verschil in het aantal
slachtoffers.
Veel poespas bij de was
Katten zijn erg nette dieren. Ze maken veel werk van hun wasbeurt en wassen zich van
kop tot teen met hun ruwe tong. Ze draaien zich daarbij in de meest onmogelijke bochten.
Voor het wassen van de kop wordt een voorpootje
natgelikt en als washandje gebruikt. Bij het
schoonlikken van de vacht krijgt het dier haren naar
binnen. Na het eten van gras spuugt de kat de
haarballen uit.
Een ‘je weet wel’ kater
Een poes kan al door de kater gedekt worden als ze zeven maanden oud is.
Gewoonlijk krijgt ze dan na zestig dagen zes tot acht jongen. Als de jongen
ongeveer acht weken oud zijn kunnen ze bij de moeder weg. Een poes kan wel drie
maal per jaar jongen krijgen. Gezinsuitbreiding bij katten kan voorkomen worden
door castratie (van katers) en sterilisatie (van poezen). Zo’n ingreep voorkomt ook
veel kattengejammer en vechtpartijen in de buurt.

2

Een egotripper in groepsverband
Net zoals de meeste wilde katachtigen zijn onze huiskatten van oorsprong egoïsten. Ze
zijn alleen uit op eigen welzijn en veiligheid. Ze leven van nature niet in groepen zoals
leeuwen die samen jagen, samen eten, samen slapen, elkaar likken en op elkaars
jongen letten. Alleen als er genoeg voedsel aanwezig is, willen huiskatten wel met
andere katten samenleven. Als ze elkaar kopjes geven, loopt de kat die lager in rang is
onder de kin van de ander door. Een huiskat heeft er geen moeite mee alleen thuis te
blijven als het gezin met vakantie gaat, mits iemand af en toe de voerbak vult en het
dier wat aandacht geeft.
Maak dat de kat wijs!
Veel mensen denken dat ze een kat houden, maar katten denken daar heel
anders over. Katten gaan gewoon hun eigen gang. Je kunt ze niet of nauwelijks
opvoeden. Het maakt eigenlijk niet zo veel uit of je ze een naam geeft, ze luisteren
toch niet. Ze zijn wel bereid een paar aanpassingen te doen, maar daar blijft het
meestal bij. Katten zijn gewoontedieren, waardoor ze precies weten wanneer het
etenstijd is en waar de lekkerste hapjes te halen zijn. Ze willen ook best wel van
de kanaries afblijven…. als ze met de plantenspuit hebben kennisgemaakt!
Kattenpraat
Een heel kwaaie kat legt de oren in de nek, zwaait driftig met een dikke staart en blaast met opgetrokken
lippen. Een kaarsrecht opgestoken staart betekent dat alles in orde is. Net als zijn wilde soortgenoten bakent
een kat zijn eigen terrein af met behulp van geurklieren. Door kopjes te geven, ergens aan te krabben of
ergens tegen aan te plassen laat hij een geurig visitekaartje achter.
Huiskatten die vanachter een raam een prooi zien, beginnen vaak te klappertanden en te mekkeren.
Waarschijnlijk doen ze dat van opwinding. Katten spinnen niet alleen als ze het naar hun zin hebben. Ook
gestresste dieren spinnen. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het geluid gemaakt wordt.
Katten zijn handige hoogvliegers
Katten zijn lenig en snel. Door de soepele spieren, de flexibele ruggengraat en
schouders zijn het echte evenwichtskunstenaars. Een kat kan langs een boom
kaarsrecht naar boven klimmen. Bij een val van bijvoorbeeld de vierde verdieping van
een flat, kan hij binnen 60 cm zijn hele lichaam 180 graden draaien om vervolgens
heelhuids op zijn pootjes op de grond te belanden. Een val van de vijfde tot de tiende
verdieping is daarentegen meestal fataal, omdat de schok dan te groot is om op te vangen. Als een kat van
nog grotere hoogte valt, doet zijn uitgespreide lichaam eerst dienst als een parachute en maakt hij weer wel
een goede kans om te overleven.
Heeft een kat negen levens?
Men zegt wel eens dat een kat negen levens heeft vanwege zijn
verbazingwekkende vermogen om te overleven. Dit bijgeloof komt
waarschijnlijk uit Egypte, waar het getal negen een magische betekenis had.
e
In Europa dacht men in de 17 eeuw dat een heks zich negen keer in een kat
kon veranderen. Katten kunnen twaalf jaar en nog wel veel ouder worden.
Mis poes!
Een zgn. ‘oversprongreactie’ heeft niets te maken met de lenigheid van een
kat, maar wel met een mislukte actie. Een kat wil namelijk absoluut niet voor
schut staan. Als iets niet naar wens is verlopen, bijvoorbeeld als een muis is
ontsnapt, gaan de meeste katten plotseling iets heel anders doen. Ze gaan
zich ineens wassen of kijken heel geïnteresseerd een andere kant op.
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Katten van stand
Onze huiskatten stammen af van wilde katten. De Europese kortharige huiskat stamt waarschijnlijk af van
Afrikaanse wilde katten en de langharige angorakatten komen oorspronkelijk uit Azië. Er zijn ongeveer 30
verschillende kattenrassen. In 1871 vond in Londen de eerste kattententoonstelling ter wereld plaats.
De Europese korthaar
De Europese korthaar is een kat die afstamt van de katten die
tweeduizend jaar geleden door de Romeinen naar Noord-Europa
werden meegenomen.
Het ras is erg sterk en heeft zich goed aangepast aan de ongunstige
weersomstandigheden in Europa. Door veel mensen wordt de
Europese korthaar gezien als een ‘huis-tuin-en -keukenkat’
De Noorse Boskat
Rond het jaar 1000 bevoeren de Noormannen handelsroutes naar het
Byzantijnse rijk in het Oosten en namen katten mee terug.
Waarschijnlijk is de Noorse Boskat terug te voeren op langharige
Turkse katten.
De harde Noorse winters bevorderden de haargroei van deze typische
boerderijkat. Noorse fokkers zien hun ras graag als een kleine lynx. De
Noorse boskat is een grote kat die zijn territorium fel kan verdedigen.
Hij is afstandelijk tegen vreemden.
De Manx
Het meest opvallende aan de Manx is het ontbreken van de staart. Er
zijn ook exemplaren met een heel kort staartje of een lange staart met
een knik. De Manx beweegt zich voort als een konijn. Het ras is
ontstaan op het eiland Man in de Ierse zee.
De staartloosheid is een erfelijke afwijking die in het wild geen stand
zou houden. In afgezonderde groepen, zoals op een eiland, krijgen
dieren met deze erfelijke eigenschap wel een kans om te overleven en
zich als ras verder te ontwikkelen. De Manx-factor heeft echter ook een
gevaarlijke kant: bij sommige combinaties worden de jongen dood
geboren of sterven korte tijd na de geboorte.
De Scottish Fold
De Scottish Fold is een langharige kat met gevouwen oren. Het is een
tamelijk jong ras. De Scottish Folds zijn allemaal terug te voeren op
Susie, een kortharige, witte boerderijkat met gevouwen oren, die in
1961 in Schotland geboren werd. Het is een zeer zeldzaam ras dat in
allerlei kleuren voorkomt.
De Britse Korthaar
De Britse Korthaar is ontstaan uit de boerderij-, straat- en huiskatten in
Engeland. Het was de meest geshowde kat op de eerste Engelse
tentoonstellingen.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was het ras bijna uitgestorven. De
vacht is dicht en kortharig. Ondanks zijn grote, ronde, onschuldig
kijkende ogen, kan de Britse Korthaar een felle jager zijn.
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De Abessijn

De Abessijn is afkomstig uit Noord-Afrika. Na de Abessijnse Oorlog in 1868
werd het waarschijnlijk duizenden jaren oude ras vanuit Abessinië, nu
Ethiopië, ingevoerd in Engeland. Aan het begin van de eeuw was het ras bijna
uitgestorven, maar in de jaren 30 van de vorige eeuw begon men weer met de
fokkerij.
De kop van de Abessijn is wigvormig. De vacht lijkt bijna doorzichtig, met
donkere puntjes op een lichtere ondervacht. Iedere haar heeft verschillende
donkere ringetjes, die gelijkmatig verspreid zijn. Het is een kat die veel
aandacht opeist.
De Siamees
De Siamees is Isabelkleurig met donkere oren, voeten en staart, afkomstig uit
Centraal Azië. In Thailand werden deze katten door boeddhistische monniken
e
en het koningshuis vereerd. In de tweede helft van de 19 eeuw werd het ras
in Engeland bekend.
De eerste Siamezen waren vaak scheel en hadden een knikstaart. Siamezen
zijn slank, lang, hebben dunne poten en een lange kop met schuine ogen en
een fijne snuit.
Siamezen zijn vrolijk van karakter en ‘kletserig’. Ze miauwen bijna
voortdurend, maar kunnen ook vreselijk krijsen. Men zegt dat Siamezen zich
meer aan de mensen hechten dan andere katten.
De Perzische kat

De eerste voorouders van de Perzische Langhaar werden in 1620 vanuit
Perzië geïmporteerd in Italië en in dezelfde tijd vanuit Turkije in Frankrijk. Het
waren echte statussymbolen. De Perzische kat, zoals we die nu kennen, is
e
ontstaan in de 19 eeuw in Groot Brittannië.
Het is een langharige salonheld die veel verzorging nodig heeft en heel rustig
van karakter is.
De Heilige Birmaan
De Heilige Birmaan stamt volgens overlevering af van de tempelkatten in
Birma. In legendes wordt de Heilige Birmaan in verband gebracht met de witte
kat Sinh. Sinh leefde in een tempel, die gewijd was aan Tsoen-Kyan-Kse, een
gouden godin met ogen van saffier. Toen de tempel werd aangevallen, nam
Sinh de kleuren van de godin aan en zette hij de monniken aan tot verzet.
De Heilige Birmaan is een vriendelijke kat, maar gereserveerd tegen
vreemden.
De Burmees

Het Burmese ras begon met de poes Wong Mau, een bruine tempelkat uit
Rangoon in Birma, die in 1930 door de marine werd meegenomen naar de
Verenigde Staten. Ze werd gekruist met een Siamees. De Amerikaanse
Burmezen werden na de Tweede Wereldoorlog geïmporteerd in Europa.
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Hoe zeg je dat ook al weer?

Dat is niet voor de poes
Dat is niet gemakkelijk
Als de katten muizen, mauwen ze niet
Als iemand smakelijk zit te eten, heeft hij geen
tijd om te praten
Een kat in de zak kopen
Bedrogen worden
Eerste gewin is kattengespin
De eerste winst gaat weer verloren
De kat de bel aanbinden
Een misstand aan de kaak stellen
Leven als kat en hond
Altijd ruzie hebben
Zij is geen katje om zonder handschoenen
aan te pakken
Ze weet zich te weren
Een kat in het nauw maakt rare sprongen
Wie in nood zit, doet soms rare dingen
Als de kat van huis is, dansen de muizen op
tafel
Als de leiding ontbreekt, doet iedereen wat hij zelf wil
De kat op het spek binden
Iemand in verleiding brengen
Als een kat in een vreemd pakhuis
Zich niet thuisvoelen
Maak dat de kat wijs!
Daar geloof ik niets van
Dat is geen kattedrek
Dat is niet mis
Hij ziet er uit als een verzopen kat
Hij ziet er miserabel uit

Een kat zingt ’s avonds te Bolnes
duetten met een zangeres.
Bij elke mi van die mevrouw
geeft dan die kat een mooie au.
Een mooie, zachte, zuivere,
waarvan zij zelf moet huiveren.
Want katten zijn, vooral in maart,
bijzonder fijn bekattesnaard.
Trijntje Fop

Wist je dat…











veel kattenbezitters niet weten dat hun kat op meerdere adressen woont? Soms komen zij daar bij
toeval achter.
katten spitsmuizen wel vangen, maar niet opeten? Spitsmuizen zijn geen knaagdieren. Zij eten
insecten. Ze hebben geurklieren die geweldig stinken. Katten lusten daarom geen spitsmuizen.
kattenvlooien ook op honden zitten? Echte hondenvlooien zijn heel zeldzaam.
het smalle looppad voor mannequins catwalk genoemd wordt? Waarschijnlijk omdat katten met
gemak over een smalle plank kunnen lopen.
witte katten met blauwe ogen vaak doof zijn, de meerkleurige, zgn. lapjeskatten, altijd poezen zijn en
dat geheel rode katten bijna altijd mannetjes zijn?
dat grote katachtigen (leeuw, tijger etc.) wel kunnen brullen, maar niet achter elkaar door kunnen
spinnen? De kleine katachtigen kunnen wel achter elkaar door
spinnen, maar niet brullen.
dat leeuwen en tijgers wel gekruist kunnen worden, maar dat de
jongen daarvan niet vruchtbaar zijn? Dat is bij de kruising
paard/ezel ook zo.
er een kattenras is dat geen haar heeft? Het ras heet Sphynx
en is afkomstig uit Canada.
de lichaamstemperatuur van een kat hoger is dan die van een
mens? En dat hij daarom zo lekker warm is voor op schoot?
katten zo goed kunnen horen dat ze elektriciteit door de draden
horen gaan?

6

De Ongelooflijke Reis over
twee honden en een kat die een
lange reis naar huis maken

Minous, over een juffrouw
die af en toe in een kat verandert
Een kat uit het asiel
Jaarlijks komen in Nederland ruim 45.000 katten in dierenasielen terecht.
Talloze dieren worden op straat gezet en aan hun lot overgelaten. Kom eens
kijken in een asiel maar denk eerst even na over het volgende voor je een kat
gaat halen:
Kun je genoeg tijd besteden aan een kat. Kun je het wel betalen? Een kat kost
ongeveer 400 euro per jaar. Wie gaat de komende jaren de kattenbak schoon
maken? Zijn de kinderen groot genoeg om het katje niet als een levend stuk
speelgoed te zien? Heb je ruimte voor huisdieren? Ben je niet bang dat ze iets
stuk gaan maken? Wie past er op de kat als je op vakantie gaat? Als je over
deze vragen hebt nagedacht, ga dan eens in een asiel kijken. Daar zitten grote
en kleine, oude en jonge, mooie en lelijke, lieve en stoute katten geduldig te
wachten op een baasje.
In tegenstelling tot wat veel mensen nog altijd denken, heeft een dier uit het
asiel veel voordelen. Je geeft een dakloos dier weer een eigen, veilig plekje. Je
hebt nergens zo’n grote keus als in het asiel. Er is vaak al veel bekend over het
karakter en de gezondheid van een dier, zodat een goede match tussen jou en
dier gemaakt kan worden. Alle dieren zijn geënt, gechipt, ontvlooid en
ontwormd en nagekeken door de dierenarts. Je draagt niet bij aan het
overschot van katten. Je krijgt een deskundig advies over de keuze van een huisdier.
Ook op internet kun je zoeken naar de kat van je dromen. Stichting Dierenasiels & Internet
www.dierenasiels.com
Stichting Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gevonden en vermiste huisdieren registreert.
www.amivedi.nl
.
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Bouwplaat kat
Op dikker papier plakken of kopiëren
Vouwen =
Knippen =
Nummers =

…………………….
------------------------plakken

info@cnme.nl
www.cnme.nl
pw/2003/2011/2016
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