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UITGEVERIJ LUITINGH-SIJTHOFF

Ragdol l

Houd telkens de pagina goed vast met één hand en druk met je andere 
hand zachtjes tegen de hoekpunten. Verwijder het overtollige papier,  

strijk de hoekpunten glad en geef  het boek een mooie plek.



I N L E I D I N G

De mysterieuze kat spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding – ooit vereerd 
als godin, later gehaat als handlanger van heksen. Een oud graf  in Cyprus 

bewijst dat we al sinds 9500 v.c. in harmonie met katten samenleven. Vanwege 
hun jagerscapaciteiten waren ze oorspronkelijk nuttige ongediertebestrijders 
voor dankbare boeren. Tegenwoordig zijn de knuffelbare beestjes de sterren van 
het internet en worden ze in menig huishouden vertroeteld. 

Het blijft mysterie blijft voortduren. Ik ben er gaandeweg achter gekomen 
dat mijn eigen kat, Sheba, een dubbelleven leidt. Binnenshuis is ze een uit de 
kluiten gewassen kitten die me liefdevol aangaapt, buitenshuis is ze haar eigen 
baas: vrij, onafhankelijk. Daar verdwijnen haar gedachten aan tweevoeters als 
sneeuw voor de zon. Katten kunnen in een pootomdraai terugschakelen van 
hun geëvolueerde sociale kant naar hun oergedrag. 

Elke katachtige beschikt in meerdere of  mindere mate over het instinct 
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om te jagen en te doden. Bij hybride rassen zoals de Bengaal en de Savannah 
kan dat vermogen sterk ontwikkeld zijn, waardoor ze een gevaar vormen voor 
andere huiskatten. Wie dit soort rassen in huis wil halen, moet zich terdege 
bewust zijn van wat deze dieren nodig hebben en bereid zijn ze aan te lijnen 
en uit te laten met een tuigje. Bovendien worden exotische kattensoorten 
soms gestolen als ze vrij rondlopen. Van de Siamese kletskous tot de grote 
vriendelijke Maine coon, van de lieftallige Korat tot de vreemde, prachtige 
Lykoi of  Weerwolfkat: elk ras in dit boek is op zijn eigen manier speciaal. 
Toch is het voor de potentiële kattenbezitter aan te raden om eerst stil te staan 
bij de duizenden mooie katten in onze asielen, die staan te popelen om hun 
genegenheid en loyaliteit te tonen aan degene die ze een nieuw thuis schenkt. 
Dat de relatie tussen mens en kat al duizenden jaren wordt onderhouden, mag 
zeker geen verrassing heten.
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GEWICHT: M 6-9 kg – V 4-6 kg
KARAKTER: rust ig en aanhankeli jk
LEVENSVERWACHTING: 12+ jaar

KLEUREN: verschil lende kleuren en patronen

De Britse korthaar heeft een kalme, vriendelijke uitstraling – hij was dan 
ook de inspiratie voor de grijns van de Cheshire Cat in Alice in Wonderland, 

en de sluwe gelaarsde kat uit het gelijknamige sprookje behoort eveneens tot 
dit ras. Zo mogelijk nog beroemder is de cyperse mascotte van kattenvoermerk 
Whiskas. 

Met zijn korte, pluizige vacht, ronde kop en wangen, grote, ronde ogen en 
bolle lichaam lijkt deze kat op een teddybeer. Britse kortharen zijn behoorlijk 
groot en worden liever niet opgetild, maar vleien zich graag neer op het 

B R I T S E  K O R T H A A R
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toetsenbord als het baasje probeert te werken. Ze worden het liefst bij alles 
betrokken en wrijven langs de benen van bezoekers ter begroeting. Ze worden 
langzaam volwassen en blijven tot hun vijfde kittengedrag vertonen, waarna 
ze de neiging hebben om zich te ontpoppen tot luie bankhangers. Vanaf  dat 
moment is het belangrijk om goed op hun gewicht te letten.

Vanwege hun rustige, aanhankelijke karakter is dit een zeer populair ras. 
Tijdens de twee wereldoorlogen namen ze in Europa sterk in aantal af  vanwege 
de enorme voedseltekorten, waarna ze voor uitsterven werden behoed door de 
introductie van rassen zoals de Blauwe Rus.

De Britse korthaar is een van ’s werelds oudste kattenrassen. Volgens experts 
stamt het ras af  van katten die vanuit het oude Egypte in Rome werden 
geïmporteerd. Toen de Romeinen in 43 n.c. Groot-Brittannië binnenvielen, 
namen ze hun katten mee. Die leefden daar als straatkatten en muizenjagers 
in graanschuren tot Harrison Weir – ‘de vader van de kattenliefhebberij’, een 
negentiende-eeuwse dierenliefhebber – de klassieke versie van de typisch Britse 
kat begon te fokken.

Deze kat is de koning van het spinnen. In 2011 werd het hardste kattengespin 
ter wereld geregistreerd bij Smokey, een Britse korthaar die met zijn diepe 
gerommel 67,7 decibel haalde – even lawaaierig als een grasmaaier.



- 7 -

GEWICHT: M 3,2-4,5 kg – V 2,2-3,6 kg
KARAKTER: intel l igent,  sociaal,  aanhankeli jk

LEVENSVERWACHTING: 12-14 jaar
KLEUREN: wit, zwart,  kaneelbruin, e tc.

Ojos azules – Spaans voor ‘blauwe ogen’ – hebben intrigerende saffierblauwe 
ogen en verschillende vachtkleuren. Ze zijn bijzonder zeldzaam, maar 

worden al sinds 1991 erkend als apart ras. Toch is de adembenemende combinatie 
van een kleurrijke vacht en blauwe ogen ook in Australië aangetroffen, waar 
geen Ojos azules geïmporteerd zijn. Waarschijnlijk is het uiterlijk van die katten 
het gevolg van een spontane mutatie in de inheemse populatie. 

In 1984 werd in New Mexico een opmerkelijke kattenkolonie ontdekt. 
Sommige van hen hadden felblauwe ogen. Fokkers ontfermden zich over een 

O J O S  A Z U L E S
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poes met een schildpadvacht die later Cornflower werd genoemd. Zij werd de 
matriarch van het ras toen ze kittens met azuurblauwe ogen kreeg, ook nadat ze 
was gekoppeld aan katers met een normalere oogkleur. Dat was het bewijs dat 
het ging om een genetisch dominante eigenschap. Kittens die twee Ojos azules 
als ouders hadden, kregen echter gezondheidsproblemen, en sindsdien hebben 
weinig fokkers zich aan deze bijzonder mooie katten gewaagd. 

Ze hebben een korte, zachte, zijdeachtige vacht en vaak witte vlekken op hun 
poten, gezicht en staart, wat te maken heeft met dezelfde genen die zorgen voor 
de wonderschone ogen. 

Vanwege hun zeldzaamheid is er weinig bekend over het karakter van de 
Ojos azules. Zij die in hun gezelschap hebben verkeerd, omschrijven ze als 
sociale en aanhankelijke huisgenoten. Zoals de meeste katten worden ze graag 
achter hun oren gekrabd. Ze zijn intelligent, en voorzichtig als het op bezoekers 
aankomt. Hoewel ze actief  zijn, vertonen ze niet snel ondeugend gedrag – ze 
liggen liever languit op het bed van hun menselijke kompaan. Of  de Ojos azules 
ooit sterk in aantal zullen groeien, zodat we meer te weten kunnen komen over 
de persoonlijkheid van deze intrigerende katten, valt te betwijfelen.
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GEWICHT: M 5,4-8,2 kg – V 4,5-6,8 kg
KARAKTER: rust ig,  vriendel i jk,  s t i l
LEVENSVERWACHTING: 13-16 jaar

KLEUREN: meestal cypers met strepen en st ippen

De Pixie-Bob heeft extra tenen, die ook nog eens lang zijn, waardoor 
hij loopt als een wilde katachtige. Door hun dikke wenkbrauwen en 

diepliggende ogen lijkt het alsof  deze katten daadwerkelijk van rode lynxen 
en boerderijkatten afstammen. Toch zijn ze, met hun pluimoren, erg prettig in 
de omgang en vertonen ze soms ronduit hondachtig gedrag. Ze zijn uitermate 
geduldig en toegewijd aan hun gezin, inclusief  kinderen en andere huisdieren. 
Carol Ann Brewer, de oorspronkelijke fokker, beschrijft de Pixie-Bob als ‘deels 
aap’ vanwege zijn intelligentie, nieuwsgierigheid en lenigheid.

P I X I E - B O B
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Deze katten komen uit het noordwesten van de vs en lijken sterk op de rode 
lynx uit die omgeving. Carol redde ooit een klassieke makreel-cyperse kat, een 
mannetje genaamd Keba. Keba was erg groot en had een korte staart; Carol 
geloofde dat hij een kruising was tussen een huiskat en een rode lynx. Hij paarde 
met Maggie, een boerderijkat, en ze kregen een roodbruine kitten met vale 
vlekken, een vrouwtje dat Pixie werd genoemd. Zij werd de matriarch van het 
ras.

Pixie-Bobs hebben een gestreepte vacht, soms met rozetjes, wat zorgt voor 
het lynxachtige uiterlijk. De dikke, wollige vacht kan zowel lang- als kortharig 
zijn en verandert met de seizoenen van kleur. Het contrast in de tekening is het 
scherpst in de zomer.

Je zou deze katachtigen kunnen omschrijven als honden in een kattenjasje. 
Het zijn relaxte beestjes die niet constant vermaakt hoeven te worden. Ze 
zullen eerder piepen en tsjirpen dan miauwen, en hoewel ze even sterk en 
speels zijn als rode lynxen, komen ze toch net zo kalm en vriendelijk over als 
andere kattenrassen. Pixie-Bobs zijn goed trainbaar en volgens sommigen zelfs 
gehoorzaam. Een gehoorzame kat – het kan dus toch.


