
 

 
 

Poezen en katers 

Een knuffelbaar huisdier 

 

Minoes, Tom Poes, Hello Kitty, de je-weet-wel-

kater, Felix en Garfield. Het zijn allemaal 

beroemde katten. Maar de liefste is vast de 

kat die thuis bij jou op schoot ligt! 

 

Egyptenaren 

De eerste huispoes 

vinden we in het oude 

Egypte. De oude 

Egyptenaren waren dol 

op hun katten. Als een kat stierf, scheerden de mensen hun 

wenkbrauwen af om te laten zien hoe verdrietig ze waren. 

Niemand mocht de katten kwaad doen. Als iemand een kat 

doodde, werd hij voor straf zelf ook gedood. De Egyptenaren 

hadden zelfs een kattengodin, Bastet. Zij had het lijf van een 

vrouw en het hoofd van een kat. 

 

De kat naar Europa 

De Grieken kwamen vaak in Egypte om spullen te kopen. Zij 

vonden de katten leuk en namen er een paar mee op hun 

schepen. Zo kwamen de katten naar Europa. De mensen in 

Europa waren blij met deze katten, omdat ze muizen vingen. 

 

Zo leefden de mensen en de katten gelukkig samen. Maar in de Middeleeuwen ging 

het mis. Toen gingen de mensen opeens geloven dat zwarte katten ongeluk 

brachten. Heel veel katten werden 

daarom gedood. 

 

Gelukkig duurde dit niet lang. De mensen 

begrepen dat ze een fout hadden 

gemaakt. Tegenwoordig is de kat weer 

erg geliefd. Honden en parkieten vinden 

we in Nederland nog altijd leuker, maar 

met zijn allen hebben we bijna drie 

miljoen katten als huisdier. 



 

 
 

Met een kat voel je je beter! 

Een kat is goed voor de gezondheid van 

mensen. Meestal worden mensen rustig als 

ze katten aaien. En dat is goed voor je hart. 

Een kat is ook goed tegen de eenzaamheid. 

Het komt daarom steeds vaker voor dat 

mensen in een verzorgingshuis een kat 

mogen houden, want een kat in huis is vaak 

heel gezellig! 

 

Als je allergisch bent voor katten is het 

natuurlijk minder goed voor je gezondheid. 

Misschien kun je dan een ander leuk dier 

kiezen waar je niet van hoeft te niezen, geen 

jeuk van krijgt en niet benauwd van wordt. 

 

Waar moet je aan denken als je een kat neemt? 

Er zijn verschillende soorten katten. Als je een langharige kat neemt, moet je ook 

vaker zijn vacht kammen. Soms wel elke dag! Ook als je een keer geen zin hebt, 

moet je de kat kammen. Een kortharige kat hoeft niet elke dag gekamd te worden. 

Als je niet zo van kammen houdt, is deze kat misschien geschikter voor jou. 

 

Als je pas een kat hebt, is het beter om hem een tijdje binnen te houden. Een kat 

kent de omgeving nog niet zo goed. Hij kan zijn eigen huis dan niet zo snel meer 

terugvinden en verdwalen. Het kan soms wel maanden duren, voordat een kat aan 

zijn omgeving gewend is. Als je vaak niet thuis bent, maar je wilt toch graag een 

kat hebben, dan is het een idee om twee katten te hebben. Een kat vindt het niet 

leuk om alleen te zijn, maar met zijn tweeën, kunnen ze samen spelen. 

 

Een kat is volgroeid als hij 3 jaar is en kan wel 18 jaar oud worden... Je moet dus 

heel lang voor je kat kunnen blijven zorgen. Denk je dat je het over tien jaar nog 

leuk vindt om voor je kat te zorgen? En wat doe je als je op vakantie gaat? Je kan 

de kat niet alleen achterlaten. Daar moet je wel rekening mee houden als je een kat 

neemt. 

 

Meestal krijgt een moederpoes een nestje van vier of vijf jongen. Na twaalf weken 

is een katje klaar om zijn moeder te verlaten. Dan heeft hij de belangrijkste dingen 

over het leven geleerd. Bijvoorbeeld dat hij in de kattenbak moet plassen en 

natuurlijk hoe hij het best een muis kan vangen. 



 

 
 

 

Wat heeft een kat allemaal nodig? 

• Kattenbak 

• Kattenbakvulling 

• Voerbakje 

• Waterbakje 

• Voedsel 

• Slaapmandje of kussen 

• Regelmatig een afspraak bij de dierenarts 

voor inentingen e.d. 

• Krabpaal en speelgoed 

• Borstel en kam 

• Halsbandje met een adreskokertje 

• Kattenluik zodat de kat naar binnen en 

naar buiten kan. 

Miauw, miauw. Wat bedoelt hij nou? 

Konden we de kattentaal maar begrijpen. Een 

kat kan wel op 100 manieren miauwen. Let 

maar eens op: als hij wil eten miauwt hij 

anders dan wanneer hij naar buiten wil. 

 

Onderzoekers zijn al achter een paar dingen 

gekomen:  

• als een kat gelukkig is, knipoogt hij naar 

je. Hij vindt het leuk als je terug knipoogt. Je 

moet nooit naar een kat staren. Dan denkt hij 

dat je geen vriendjes met hem wilt zijn, maar 

wilt vechten; 

• als een kat met de rug naar je toe zit, moet je hem niet storen. Hij zegt: ik 

ben even met iets anders bezig; 

• als een kat zich groter maakt, dan ziet hij iets engs dat hij wil verjagen; 

• als de oren plat staan, dan is de kat heel erg bang; 

• als de oren naar achteren staan, dan is de kat klaar om te vechten; 

• als de staart rechtop staat, dan is de kat blij; 

• als de staart langzaam heen en weer gaat, dan is de kat boos. Ben je hem 

soms aan het pesten?; 

• als de staart snel heen en weer gaat, dan is de kat vrolijk. 



 

 
 

Een kat geeft je graag kopjes. Hij vindt het lekker als jij hem achter zijn oren 

kriebelt of onder zijn bek. Op deze manier geeft hij geurtjes aan je af. Achter zijn 

oren zitten 'geurkliertjes'. Dat zijn een soort parfumflesjes. Als een kat je kopjes 

geeft, komt die geur vrij. De geur gaat een beetje op je vingers en in je kleren 

zitten. Alleen katten kunnen de geur ruiken. Je kat vindt het fijn als je naar hem 

ruikt. Zo hoor je een beetje bij hem. 

 

Omdat de kat je aardig vindt, brengt hij je misschien wel een muis. Hij ziet jou een 

beetje als een grote kat en denkt dat je dus blij bent met een muis. Veel katten 

weten niet meer hoe ze muizen moeten vangen. Ze krijgen genoeg eten van hun 

baasje en hoeven dus niet meer op muizenjacht. Er zijn zelfs katten die vriendjes 

zijn geworden met muizen. Daar kunnen Tom en Jerry nog wel wat van leren! 

 

 

 

 


