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Hallo poes

Zo, daar zit je dan met je kat. 
Misschien heb je zo’n schattig  
klein kitten, misschien zijn  
jullie al jaren bij elkaar.  
Waarschijnlijk zit hij graag  
op je schoot, op je toetsenbord  
of op de piano. Jij zult je kat 
superlief vinden. En een beetje 
raar. En dat klopt. Een kat is 
best een beetje raar. 

Mensen die niet 
van katten houden, 

komen in een 
volgend leven als 

muizen terug 
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Katten kunnen heel goed slapen 
Katten slapen 2/3 van de dag.

Katten kunnen spieren herstellen
Het gespin van katten kan blessures  

aan pezen en spieren helpen helen.

Katten hebben een goede neus
Een kat kan tachtig miljoen geuren  

onderscheiden, een mens vijf miljoen. 

Katten zijn snel
Katten kunnen maar liefst 48 kilometer 

per uur rennen. 

Gekke katten

Hoe gek katten echt zijn? 

Katten kunnen je beter maken
Kattengespin zou kunnen helpen 

tegen zwellingen, kortademigheid 

en ontstekingen. Kattenbezitters 

zouden 40 procent minder kans 

hebben op een hartaanval.

Katten kunnen praten
Honden kunnen ongeveer tien  

geluiden maken, katten kunnen 

meer dan honderd verschillende 

geluiden maken. 

Katten proeven geen zoet
Katten hebben geen smaakpapillen 

voor zoete smaken. 

Katten zijn uniek
Elke kat heeft zijn eigen pootafdruk 

en geribbeld patroon op de neus. 
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Wilde vaderen

Poezen staan dichter bij hun wilde voorvaderen dan honden bij 

de wolf. Alle nu levende huiskatten stammen af van de wilde kat 

Felis silvestris lybica, een kattensoort die voorkwam in Noord- 

Afrika en Zuidwest-Azië. Zo’n 9.000 jaar geleden kwamen katten 

waarschijnlijk in het leven van de mensen, toen boeren in Azië 

hun graan gingen opslaan. Dat trok knaagdieren aan, en dat trok 

weer katten aan. De boeren vonden het fijn dat de katten de 

knaagdieren verjoegen en de katten vonden het fijn dat ze een 

veilig onderdak kregen.

In tegenstelling tot honden, domesticeerden katten zichzelf.  

Ze besloten zelf op bepaalde plaatsen te blijven waar ze het  

prettig vonden. Honden daarentegen zijn duizenden jaren gefokt 

om bevelen van mensen op te volgen. Zo luisteren honden trouw 

naar hun baas, en weet iedere katteneigenaar dat katten alleen  

luisteren als ze daar zin in hebben. Recent onderzoek laat zien dat 

slechts tien procent van de onderzochte katten reageerde op zijn 

naam met gezwaai van de staart of met gemiauw, de andere kat-

ten draaiden slechts hun hoofd of soms alleen hun oren. Ze horen 

je dus wel, maar voelen zich niet altijd geroepen ook te reageren.

Ik hoor je wel, 
maar ik  

luister niet
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Bij de Egyptenaren 

stond de kat symbool 

voor vruchtbaarheid  

en werd hij enorm 

goed behandeld. 

De Romeinen namen  

katten vervolgens mee 

naar Europa, vooral om 

knaagdieren te verjagen.  

Bij de Romeinen stond de 

kat symbool voor vrijheid.

Wij houden katten tegenwoordig vooral voor de  

gezelligheid. Dat ze af en toe een muis vangen, is mooi 

meegenomen. Inmiddels zijn er meer gedomesticeerde 

katten dan honden in de wereld.

In de negentiende eeuw 

werden de eerste kattenshows 

gehouden en werden katten  

meer als huisdieren gezien. 

In de vroege middel- 

eeuwen werd een 

kat gezien als sym-

bool van het kwaad.

De wilde kat (Felis sylvetris lybica) is de voorouder  
van onze huiskat. Zo'n 9.000 jaar geleden vestigde  
deze kattensoort zich in de buurt van mensen.

Geschiedenis

De Egyptenaren

De Romeinen

De
 m

iddeleeuwen
De 19e eeuw

te

genwoordig
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Kat en hond

Je hebt echte kattenliefhebbers en echte hondenliefhebbers. 

En -zo blijkt uit onderzoek- er zijn echte kattenlanden en echte 

hondenlanden. Nederland en België zijn kattenlanden. In het 

zuiden en zuidwesten van de Verenigde Staten is dan weer de 

hond favoriet. Volgens onderzoekers heeft dat te maken met de  

bevolkingsdichtheid in steden. Katten zijn makkelijker in steden 

te houden dan honden, die meer leefruimte nodig hebben.

Moeder of kat?

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of poezen de mens 

zien als een grotere soort, een familielid of een surrogaat- 

moeder. Er zijn theorieën die zeggen dat ze de mens zien  

als een familielid. Ze likken je immers. Andere theorieën gaan  

ervan uit dat ze je als surrogaatmoeder zien. In het wild mauwen  

ze namelijk alleen tegen hun moeder. Ook zijn er theorieën die  

ervan uitgaan dat poezen ons zien als andere poezen. Ze passen  

hun sociale gedrag namelijk niet aan 

ons aan, iets wat honden wel doen.
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Huiskat

Het DNA van huiskatten verschilt nauwelijks van dat van zijn 

wilde voorvader. Wel zijn er verschillen gevonden in de kleur 

van de vacht, angstreflexen en het gedeelte dat reageert op 

beloning. Katten die niet zo bang waren voor mensen, bleven 

bij de mensen wonen. Ze paarden met elkaar, en zo ontstond 

een ras dat minder angstreflexen heeft dan de wilde soort.  

Ook het centrum voor beloning bij onze huiskat is beter  

ontwikkeld dan dat van de wilde kat. Dat heeft waarschijnlijk  

te maken met het feit dat katten van de boeren eten kregen  

als beloning voor het wegjagen van de knaagdieren.

Sommige onderzoekers zeggen daarom dat onze huiskat half 

gedomesticeerd is. Laat je een kat vrij in het wild, dan kan hij 

gewoon overleven. 
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Zo word je 
een kattenvriend

Een kattenvriend word je niet zomaar, daar moet je wel 
iets voor doen. Volg de stappen en word dikke maatjes 
met je kat.

Tip 1 
Een kat vindt het fijn om onder z’n 

kinnetje geaaid te worden en boven op 

z’n koppie. Als je een kat nog niet zo 

goed kent, moet je ’m niet over z’n hele 

lichaam aaien. Dat is too much. Zie ook 

pagina 24: workshop Zo aai je een kat.

Tip 2
Als je een kat vasthoudt, ondersteun 

dan z’n pootjes, zodat die niet maar een 

beetje bungelen. Als de kat weg wil, laat 

hem dan gaan. En natuurlijk houd je hem 

niet te stevig vast.

Tip 3
Als je een kat op de grond zet, zorg er 

dan voor dat z’n pootjes de vloer raken. 

Zo weet de kat dat hij je kan vertrouwen 

en dat je hem niet laat vallen.

Tip 4
Geef hem te eten. Af en toe een katten-

snack kan ook. Poezen houden veel van 

mensen die eten geven.

workshop


