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Inhoud 6 Een leeuw in huis
 Hoelang leven katten en mensen al samen?

8 Langharig, kortharig, zonderharig
 Hoeveel verschillende katten zijn er?

10 Teken aan de wand
 Heeft een kat een territorium?

12 Zo spreek je Kats
 Wat betekent ‘miauw’?

14 Voelsprieten
 Waarom heeft een kat snorharen?

16 Je neus achterna
 Waarom heeft een kat een natte neus?

18 Heksen en voortekenen
 Brengt een kat ongeluk?

20 Dit ziet een kat
 Kan een kat in het donker zien?

22	 Knuffelkatten
 Vindt een kat het fijn om geaaid te worden?

24 Watervrees
 Waarom heeft een kat een hekel aan water?

26 De kat krabt de krullen van de trap
 Waarom krabt een kat aan dingen?

28 Onverwoestbaar
 Heeft een kat negen levens?

30 Kattig humeur
 Negeert mijn kat me?

32 Hemelse wezens
 Waar werden katten aanbeden?

34 Hooggeëerde katten
 Kan een kat over de wereld heersen?

36 Jachtinstinct
 Waarom brengt mijn kat mij dode dieren?

38 Familiezaken
 Waar krijgt een poes het liefst haar kittens?

40 Schoonmaakwoede
 Waarom likt een kat aan zijn kont?

42 Kattenonderhoud
 Hoe kun je je kat gezond houden?

44 Kattenwoordenlijst
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Een leeuw in huis
Hoelang leven katten en mensen al samen?
Mensen houden inmiddels meer dan 3.500 jaar 
katten als huisdier. Maar al 9.000 jaar geleden 
begonnen katten in de buurt van mensen te leven. 
Er zijn wetenschappers die beweren dat er 1 miljard 
huiskatten op de wereld zijn – dat is één kat voor 
elke acht mensen.

Een groot nest 
De huiskat is slechts 
één van wel veertig 
kattensoorten, maar 
allemaal – groot of klein, 
wild of tam – vormen  
ze een familie.

Katten en hun huismensen 
Waarschijnlijk waren het niet 
mensen die katten als huisdier 
namen, maar gingen de katten  
zelf bij mensen wonen (en bij  
hun lekkere maaltijden).

Een wilde aard 
Huiskatten lijken nog erg op de 
wilde dieren die ze 9.000 jaar 
geleden waren. Daardoor kunnen  
ze veel beter voor zichzelf zorgen 
dan honden. 



8 9

Langharig, kortharig, zonderharig
Hoeveel verschillende katten zijn er?
Hoewel alle huiskatten één soort vormen, kunnen ze 
er totaal anders uitzien. Maar 2% van de katten zijn 
‘raszuiver’, omdat katten hun eigen partner zoeken. De 
meeste katten bestaan uit een mix van allerlei rassen. 
Sommige kattenexperts zeggen dat er veertig rassen 
bestaan, andere onderscheiden er meer dan tachtig.

Korte staarten 
De Manx en de 
langharige Cymric 
hebben geen staart 
– of slechts een kort 
stompje. De Japanse 
Stompstaartkat heeft een 
kort, pluizig staartje dat 
eruitziet als een pompon.

Lange staarten 
Cygnus Regulus Powers, een 
zilveren Maine Coon, heeft 
de langste staart van de 
wereld: bijna 45 cm.

Zonder dekentje 
De Sphynx is helemaal kaal  
of heeft alleen maar heel fijne 

haartjes. Omdat hij nauwelijks 
vacht heeft, verliest zijn lijf 

snel warmte. (Hij voelt dus 
lekker warm aan als je 

hem vasthoudt.)

Kat in de krullen 
In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw vonden mensen het hip 
om veel krulletjes te hebben. De 
LaPerm is naar zijn krullende vacht 
genoemd, die op een permanentje 
lijkt. Hij ziet er niet alleen fantastisch 
uit, maar is ook erg knuffelig.


