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Eindelijk. Het huis
was gevonden, de
grote verbouwingen
waren afgerond. Nu
hoefde Robert van
Willigenburg (47) uit

Driemond alleen nog maar te be-
palen welke van zijn katten een
ander onderkomen moesten krij-
gen en het samenwonen met zijn
vriendin kon beginnen. ,,En dat
werd een probleem,” vertelt hij.
,,Mijn vriendin had twee katten,
ik vier. Het was duidelijk dat er
twee van mij weg moesten en
mijn vriendin wilde bepalen
welke.” Maar Robert vond dat
dus ‘écht niet kunnen’. ,,Katten
zijn voor mij een vanzelfspre-
kendheid. Als je een poes neemt,
maak je een commitment. Je
blijft bij ze tot ze er niet meer
zijn. Zo ben ik ook opgevoed. Ik
vond het heel moeilijk om er
twee weg te doen.”
Te moeilijk. Robert weet nog

hoe hij het huis van zijn vriendin
met slaande deuren verliet. ,,De
volgende dag hebben we de rela-

tie zonder verder drama verbro-
ken. Het kwam niet alleen door
die dieren, maar het was wel de
druppel.”
Zoals Robert, zo zijn er meer.

Veel meer. Wie een (prille) relatie
heeft met een kattengek kan
maar beter zeggen van de dieren
te houden. Pas op met opmerkin-
gen als ‘moet die kat echt op bed
slapen’ en ‘kan dat beest niet een
dagje zonder jou?’ Gevoelige
snaar. Uit Brits onderzoek uit
2011 blijkt dat vier op de vijf
mensen hun huisdier nooit zou-
den wegdoen voor hun partner.
En volgens onderzoek van pers-
bureau Reuters onder 24.000
mensen uit 23 landen, waaronder
Nederland, brengt één op de vijf
huisdierbezitters Valentijnsdag
liever door met zijn of haar vier-
voeter dan met de partner.
Niet verrassend, vindt socio-

loog Bernd Timmerman, gespeci-
aliseerd in de relatie tussen mens
en dier. ,,Je moet het zien als een
natuurlijk beschavingsproces.
Vroeger zagen we dieren niet als

Poes slaapt
in bed, poes

is als een
kind, poes

hoort erbij.
Wie verliefd
wordt op een

kattengek,
moet op z’n
hoede zijn.
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wezens met emoties. We stelden
onszelf voorop. Nu is het juist gek
als we ons huisdier als een meu-
belstuk zouden zien; dieren zijn
onze gezinsleden. Je zorgt voor
ze, hebt er bijna alles voor over.
Net als met kinderen.”
En soms ook ons enige gezins-

lid. Zo woont Ellen Rigter (60) in
Barsingerhorn samen met Prinses
Leila van Scalingo. ,,Ze is een Sia-
mese dame en lijkt op mij: ze is
heel gevoelig. Als ze weer eens
van een geluidje schrikt, dan kij-
ken we elkaar aan en dan weet ze
dat het goed is.” Laatst was
Leila – ‘je mag haar naam afkor-
ten, hoor’ – drie dagen weg. Het
was drie dagen drama; Ellen wist
letterlijk en figuurlijk niet waar
ze het zoeken moest. ,,Ik was
bang dat ze was opgesloten, want
ze zou nooit zomaar weglopen.”
Leila en Ellen zijn elkaars met-

gezellen. ,,Ik zou haar nooit weg-
doen voor een man; we zijn al zo
lang trouw aan elkaar.” En trouw
worden deze kat en eigenaar ie-
dere dag naast elkaar wakker.
,,Sommige mensen denken: bah,
een kat in bed, maar Leila is kort-
harig.” Ellen is heus wel realis-
tisch: een kat kan geen man
vervangen. Het is wel gezellig
thuiskomen, zegt ze. ,,Je mist een
man minder, als je een goede
band hebt met je kat. En relatie-

pro-
blemen
heb je ook
niet. Leila gedráágt zich soms wel
als een man. Als het koud wordt,
kruipt ze onder de deken. Gaat ze
in m’n knieholte liggen – ik noem
dat snoezelen. Net zoals je op
zondagochtend even met je man
knuffelt.”

Samen slapen
Dat Leila en Ellen tegelijk op-
staan en naar bed gaan, is niet
uniek. Uit een Italiaanse weten-
schappelijke studie uit 2013 blijkt
dat huiskatten geneigd zijn om
het leefpatroon van hun eigenaar
over te nemen. Zo was het eet- en
slaappatroon van de onderzochte
katten, die ’s nachts niet naar bui-
ten gingen, al snel gelijk met dat
van het baasje. Toegegeven, het
is een kleine studie – er deden
slechts tien dieren aan mee – en
de onderzoekers beamen dat er
meer onderzoek nodig is, maar
de Amerikaanse kattenexpert
Jane Brunt noemde de resultaten
‘plausibel’. ,,Ik hoor soms dat

Ware liefde
Robert van Willigenburg
kiest voor zijn katten als
het erop aan komt.

‘Als je een
poes neemt, ga je

een verbinding aan.
Je blijft bij ze tot ze
er niet meer zijn.
Toen ik er twee
wegmoest doen,
was dat het einde
van de relatie’
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mensen de katten-
bak in de huiskamer
neerzetten en dat de
kat daar op gaat zit-
ten als zijn baasje ook
op de wc zit.”
Ook Thijs, de ‘jongste

telg’ van Adriënne van
’t Wout (39) uit Amsterdam,

heeft hetzelfde slaapritme als
zijn baasje. Hij slaapt bij haar
in bed. Dan begint-ie de nacht
al spinnend in haar nek en ’s och-
tends als Adriënne wakker wordt,
is het koppie van Thijs op haar
kussen het eerste dat ze ziet. ,,Te
schattig voor woorden,’’ zegt ze
lachend. ,,Dat wordt nog een heel
gevecht als er ooit een man komt.
Thijs gaat niet uit mijn bed. Die
man mag er wel bij.”

Dronken
Haar ex was niet zo’n katten-
mens. ,,Hij stopte mijn andere
kat, Emma, in een plastic tas en
ging ‘spelend’ rondjes met haar
draaien,” vertelt ze. Ze wordt nog
boos als ze eraan denkt. ,,Emma
kwam uit die tas gekropen alsof
ze dronken was. Zo zielig. Zie-
dend was ik. Het is niet daardoor
dat het uit ging, maar het zorgde
er wel voor dat ik hem een stuk
minder aantrekkelijk vond.”
Als Adriënne nu een date heeft,

vraagt ze altijd of de man in
kwestie van katten houdt. Want,
het moge duidelijk zijn: een
kat de deur uit voor een
man? Dat nooit. ,,Ik
adem katten. Is hij geen
kattenmens? Ik zou ’m
dan geen kans meer geven,
denk ik. Misschien geldt
dat andersom trouwens
ook: kattendame klinkt ook
niet heel leuk, toch? Maar ik
kan je vertellen: ik ben een
kattendame mét een schoon
huis en een rijk sociaal
leven.”
Adriënne is dus niet zo’n

‘kattenvrouwtje’ waarover
nogal wat vooroordelen be-
staan: vrijgezel, zorgt vaak
beter voor haar elf troostpoezen
dan voor zichzelf. Ze bestaat vast
wel, zegt socioloog Timmerman,
maar volgens hem is het een fa-
beltje dat het vooral de vrijgezelle
dames zijn die hun kat als gezins-

Kusje miauw
Adriënne in ’t Woud
met Thijs en Emma.
‘Ik adem katten.’

‘Dat wordt
nog een heel
gevecht als er
een ooit eenman
komt. Thijs gaat
niet uit mijn bed.
Diemanmag
er wel bij’
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lid zien. ,,Ook mannen en ge-
trouwde mensen kunnen onvoor-
waardelijk van hun kat houden.”
Kijk maar naar Robert, die zijn

commitment nakomt. Zijn katten
zijn nog steeds bij hem en hij ver-
dient zijn geld deels met zijn fo-
toboeken over katten in Utrecht,
Kat in de stad. En Kroegtijgers in
Amsterdam en Winkelpoezen in
Amsterdam zijn net uit. Hij is in-
middels gelukkig getrouwd met
een vrouw die ‘kattengek’ had
aangevinkt op haar datingprofiel.
Daarvóór verbrak hij ook een
tweede relatie vanwege ‘gedoe om
de katten’. ,,Mijn toenmalige
vriendin was allergisch voor poe-
zen,” vertelt hij. ,,Tot zover geen

probleem; ze kwam gewoon nooit
bij mij. Tot we wilden samenwo-
nen. ‘Oh, ja, die katten’. Maar ze
wegdoen was voor mij geen optie
en we hebben de relatie verbro-
ken, want dit was een teken dat
er al iets niet klopte tussen ons.’’

Intensieve relatie
Robert is dan weliswaar geen
uitzondering, feit is wel dat de
band tussen katten en vrouwen
bijzonder is. Wetenschappers van
de universiteit van Wenen toon-
den drie jaar geleden aan dat
katten over het algemeen een
intensievere relatie aangaan met
vrouwen dan met mannen. ,,Je
ziet dat katten sneller bij vrou-

‘Moet ze écht op

bed slapen?’

‘Ik benmeer een
hondenmens.’

‘Je kunt een kat toch
niks leren?’

‘Kan dat beest
niet een dagje
zonder jou?’

7 dingen
diejeniettegen
eenkattengek
moetzeggen

‘Ik ben allergisch
voor katten.’

‘Je zit

helemaal

onder de

haren.’

‘Moet die

kattenbak

echt in de

kamer

staan?’
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wen op schoot springen dan bij
mannen,” zegt ook Timmerman.
,,Mannen lopen krachtiger, heb-
ben een zwaardere stem, zijn gro-
ter. Vrouwen zijn vaak zorgzamer,
hebben meer aandacht en com-
passie en zoeken meer interactie
met hun kat.”
Kattengedragsdeskundige José

Dieker krijgt in haar praktijk
vaak stellen met een kat die ge-
dragsproblemen vertoont. ,,Soms
moeten er dan aanpassingen
worden gedaan aan het huis: een
kattenluikje, een extra kattenbak.
Je ziet dat vrouwen vaak veel
verder willen gaan voor hun kat.
Mannen trekken eerder een
grens: tot hier en niet verder.”
Als Adriënne van ’t Wout naar

zichzelf kijkt, kan ze dat beamen.
,,Zoals andere vrouwen van mijn
leeftijd over hun kroost praten,
zo praten mijn beste vriendinnen
en ik over onze katten. ‘Wat die
van mij nu weer heeft gedaan!’”

Lagere hartslag
We worden gelukkiger van kat-
ten, zegt Timmerman. En gezon-
der. ,,Als je een spinnende kat op
schoot hebt, daalt je bloeddruk,
krijg je een lagere hartslag en
verdwijnt je stress.’’ Maar een

relatie tussen huisdier en baasje
kan ook ongezond zijn. Dan ver-
geten mensen hun vrienden of fa-
milie en gaan alleen op in hun
huisdier. Volgens Dieker kan die
ongezonde band ook worden
veroorzaakt door het gedrag van
de kat. ,,Soms zie je een overdre-
ven sterke band ontstaan als
kittens te vroeg bij hun moeder
zijn weggehaald,’’ legt ze uit.
,,Deze katten lopen dan de hele
dag achter hun baasje aan en
worden dwingend als ze even niet
bij hun baasje kunnen zijn. Over-
dreven miauwen, kopjes geven.’’
De baasjes kunnen het als prettig
ervaren dat de kat hen achterna
loopt, zelfs tot in de wc of de bad-
kamer en ze doen alles om te
voorkomen dat er een smekende
kat miauwend aan de deur staat
te krabben.
,,Uiteindelijk gaat het soms zo

ver dat de kat alles bepaalt
wat er gebeurt. Wil hij
spelen? Dan mag hij
spelen", zegt Dieker.
,,Hij laat zich niet
meer zonder protes-
teren van schoot af
zetten en dwingt
contact af door op
de laptop of krant te

gaan liggen of door pontificaal
voor de tv te gaan zitten.’’ De kat
wordt op zijn wenken bediend
door een eigenaar die dit met alle
liefde en goede bedoelingen doet.
De eigenaar realiseert zich vaak

pas dat er een ongezonde relatie
is ontstaan als de kat agressief
wordt als hij z’n zin niet krijgt.
Socioloog Timmerman bena-

drukt dat ook het baasje ‘te ver’
kan gaan. ,,Om maar even terug
te komen op het kattenvrouwtje
met elf katten: zij heeft ongetwij-
feld een groot hart. Ze kan het
leed van dieren niet aan en
neemt ze daarom in huis. Heel
lief. Maar het moet niet ten koste
gaan van het welzijn van de die-
ren of van haarzelf.”
Hij vindt het moeilijk te oorde-

len over wat gezond is en wat
niet. ,,Er is niets op tegen om een
goede, leuke band met je kat te
hebben. Het zou juist gek zijn om
je kat slechts als meubilair te be-
handelen. Dieren zijn onze beste
vrienden.”
En een beste vriend is altijd

trouw en eerlijk. Ellen: ,,Mocht ik
een man ontmoeten, dan merk ik
snel of hij geschikt is. Als Leila
spinnend bij hem op schoot
kruipt, weet ik dat het goed is.” ■

Beste vriendin
Ellen Rigter zal nooit afstand
doen van haar siamees Prinses
Leila van Scalingo.

‘Zoals andere
vrouwen vanmijn

leeftijd over hun kroost
praten, zo pratenmijn
beste vriendinnen en ik
over onze katten’


