
1606

1871

1692

1911

1914

1966

2001

2018

1939

1995

2006

In de toneelstukken 
van Shakespeare worden 
katten meer dan veertig 
keer genoemd, maar zelden 
in gunstige zin.

De eerste 
kattententoonstelling 
ter wereld, in het 
Crystal Palace in Londen.

De heksenprocessen van 
Salem, in Amerika. Slecht 
nieuws voor katten.

In Groot-Brittannië 
wordt de wet op de 
bescherming van 
dieren aangenomen.

Katten dienen in de 
loopgraven van de Eerste 
Wereldoorlog.

In de Verenigde Staten 
wordt de dierenwel-
zijnswet aangenomen.

Geboorte van het eerste 
gekloonde huisdier ter 
wereld: een kat genaamd CC   
(afkorting van Copy Cat).

Wereldwijd zijn er vijfhon-
derd miljoen katten (en hun 
aantal neemt toe). Het is 
belangrijker dan ooit om 
katten te steriliseren en  
te castreren.

Begin van de Tweede 
Wereldoorlog. Katten 
dragen hun steentje bij.

Voor het eerst worden in de 
Verenigde Staten meer 
katten dan honden als 
huisdier gehouden. Engeland 
volgt niet veel later.

Nieuwe wetten in de Verenigde  
Staten bepalen dat tijdens rampen 
huisdieren samen met hun eigena-
ren gered moeten worden. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt de 
dierenwelzijnswet aangenomen, 
zodat het voortaan verboden is 
om katten letsel toe te brengen.





REBELSE
KATTEN!
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Ooit had elk theater zijn eigen kat. Theaterkatten vingen muizen en zouden 
geluk brengen, vooral zwarte katten. Er waren zelfs acteurs die hun eigen 
zwarte kat de kleedkamer in smokkelden om zich te verzekeren van een 

succesvol optreden!

De beroemdste theaterkat was een stevige cyperse kater genaamd Beerbohm. 
Bijna twintig jaar van zijn lange leven bracht hij door in het tegenwoordige 

Gielgud Theatre in het West End van Londen.

Beerbohm had zo zijn lievelingetjes onder de acteurs. Die overlaadde hij met 
aandacht, hij kronkelde zich rond hun enkels en deed dutjes in hun kleedkamer. 
En minstens één keer tijdens de loop van een toneelstuk trippelde hij midden in 

de voorstelling het toneel op! Maar wat wil je ook: met zo’n malle naam als 
Beerbohm was hij voorbestemd tot een leven in de spotlights.

Zoals de meeste katten was ook Beerbohm wel eens ondeugend. Ooit 
knauwde hij in de kostuumkamer de veren van een paar hoeden. Ook 

verscheurde hij eens een verzameling opgezette vogels in de rekwisietenkast. 
Maar zijn grootste wandaad? Die keer dat hij een met zand bedekt toneel als 
een gigantische kattenbak gebruikte. Het publiek ging uit zijn dak. De acteurs 

vonden het minder leuk.

Beerbohms beste maatje was Fleur, de poes van het buurtheater. Hij ging vaak 
bij haar op bezoek, dan schoot hij tussen de Londense zwarte taxi’s en rode 

dubbeldekkers door om bij haar te komen.

Uiteindelijk trok dit theatrale kattenbeest zich terug op het platteland, bij een 
van de toneeltimmerlieden, voor een leven vrij van drama. Er hangt nog altijd 

een portret van hem op een ereplaats in de foyer van het Gielgud.
 

1975–1995
Engeland

Theaterkat steelt de show
BEERBOHM
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DWAAS (EN DOM) KATTENBIJGELOOF

Zoals Beerbohm maar al te goed wist, zijn toneelspelers vaak 
superbijgelovig als het om het welslagen van een voorstelling gaat. 
Zo zijn er maar weinig acteurs die in het theater ‘Macbeth’ durven te 

zeggen; in plaats daarvan hebben ze het over ‘Het Schotse stuk’. 
Ook fluiten in een theater is taboe, en je mag een acteur nooit 

succes wensen. Zeg maar ‘toitoitoi’!

Katten geven kennelijk meer aanleiding tot bijgeloof dan ongeacht 
welk ander dier, en dat geldt vooral voor zwarte katten. Hier volgen 

een paar staaltjes kattenbijgeloof 
(allemaal onzin natuurlijk):
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Als een kat zichzelf likt, komt er bezoek.

Een niezende kat betekent geluk.

Een vrouw met een zwarte kat vindt moeiteloos een echtgenoot.

Een kat die je pad kruist, betekent ongeluk of geluk, afhankelijk van waar je 
woont.

Stop een kattensnorhaar in je portemonnee en het geld stroomt binnen.

Als je geld voor een kat neertelt, wordt hij nooit een goede muizenvanger.

Een witte haar bij een zwarte kat betekent geluk.

Een kat die via het raam een nieuw huis binnen gaat, zal nooit weglopen.

Een driekleurige kat beschermt je tegen koorts en brand.
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Op een koude avond in Londen vond James, een aan lagerwal geraakte 
straatmuzikant, een gewonde, uitgehongerde kater. Hij gaf hem wat te eten, 

bracht hem naar een dierenarts en spendeerde het weinige geld dat hij had aan 
medicijnen voor het arme beest. Hij noemde de vriendelijke rode kater Bob.

Eenmaal hersteld weigerde Bob te vertrekken. Waar James ook ging, Bob 
vergezelde hem. Hij liftte mee op James’ schouder en nam zelfs samen met 
hem de bus en de metro. Terwijl James op straathoeken gitaar speelde en 

zong, zat Bob heel rustig op de gitaarkoffer en liet de wereld aan zich 
voorbijtrekken. Soms gaf hij James een high five met zijn poot, tot groot 

vermaak van het publiek.

Algauw bleven forenzen even staan om iets tegen Bob te zeggen en een foto 
van hem te maken. Online verschenen er filmpjes en foto’s van het stel. Toen 
een literair agent de beelden zag, bedacht ze dat er van het hartverwarmende 

verhaal wellicht een mooi boek viel te maken.

Ze kreeg gelijk. Bob de straatkat werd wereldwijd een bestseller, en James 
schreef vervolgens nog een paar boeken over zijn geliefde kat.

Maar het hoogtepunt van Bobs kattenroem was nog niet bereikt. Dat kwam 
toen er van het boek een Hollywoodfilm werd gemaakt: A Street Cat Named 

Bob. Aanvankelijk wilde de regisseur Bob-lookalikes gebruiken – zes speciaal 
getrainde kattenacteurs – maar daar dacht Bob anders over. Tijdens de 
opname van een bepaalde scène stal hij de show, en vanaf dat moment 

speelde hij zo vaak mogelijk zichzelf.

Tijdens de rodeloperpremière werd Bob voorgesteld aan een koninklijke fan: 
Kate, de hertogin van Cambridge. Niet slecht voor een voormalige zwerfkat!

 
Geboren rond 2007

Engeland

Een straatkat in Hollywood
BOB




