
 

Pagina 1 van 2 
 

Lees meer over de kat 
 

Basisinfo over de kat 
 

Meer dan zevenduizend jaar geleden werden katten tam gemaakt. Dat gebeurde in de regio waar Turkije 

ligt. Er zijn zelfs aanwijzingen dat katten al meer dan negenduizend jaar geleden weren getemd. De tamme 

kat stamt af van de wilde kat. De huiskat of tamme kat heeft de wetenschappelijke 

naam Felis Catus. De wetenschappelijke naam van de wilde kat is Felis Silvestris. 

Katten houden van luieren en maken een laag zoemgeluid dat spinnen heet. Meestal 

doen ze dat omdat ze tevreden zijn. Ook kan een kat miauwen, grommen, sissen, 

blazen, schreeuwen, piepen, klappertanden, kermen en trillen.  

De meeste katten kunnen goed zien, ook als er weinig licht is. Dat komt deels omdat 

katten hun pupillen, het zwarte gedeelte van het oog, heel wijd open kunnen zetten. 

Zo vangen ze al het licht op dat er nog is als het donker wordt. Maar als het écht donker 

is, zien ze niets meer. Net als mensen. 

De kat heeft bijzondere klauwen. Een kat kan zijn nagels namelijk intrekken en 

uitstrekken. Zo kan de kat heel zachtjes lopen maar ook een prooi beetpakken. Er zijn heel veel soorten 

tamme katten. 
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Katten eten vlees, ze kunnen snel korte stukjes rennen en het zijn goede klimmers. De meeste katten 

houden niet van water, maar ze kunnen wel zwemmen, de Turkse Van is hierop de uitzondering; die houdt 

meestal juist wél van zwemmen. Katten leven het liefst op zichzelf, maar in sommige gebieden komen 

grote groepen voor. Een vrouwtje heet een poes, een baby poesje heet kitten, en het mannetje heet kater. 

Katten worden gemiddeld veertien tot twintig jaar oud. 
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Onze eigen kat, Ruben 
 

Sinds 2017 is Ruben onze nieuwe boerderijkater. Hij is een erg vriendelijke, 

aanhankelijke en speelse kat. Nina, onze vorige kat die aan ouderdom is overleden 

was een pittige tante. Ze kon heel lief zijn en hield van aaien, maar was het soms 

zomaar zat. Ruben heeft daarentegen engelengeduld. Hij wordt niet snel boos en 

haalt eigenlijk nooit uit met zijn pootjes. 

 

Leuke weetjes 
 

Wist je dat… 

…rode katten bijna altijd katers zijn? 

…lapjeskatten bijna altijd poezen zijn? 

…we in Nederland weleens dachten dat een zwarte kat ongeluk brengt? Maar in Engeland dachten ze dat 

juist van een witte kat. 

…katten in heel veel verhalen, folklore en legendes voorkomen? Soms zijn ze slecht en soms juist heel 

goed. 

 


