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Vanaf de zestiende eeuw was de meest voorkomende betekenis van een 

kamerkat een publieke vrouw die in een kamer diensten aanbood die niet 
gezien mochten worden. We hebben zonder het iemand te vragen deze bete-
kenis voor altijd opgeheven, hier en nu tenietgedaan. Het woord kamerkat is 
voortaan weggelegd voor de minzame dieren die het hart van de mens en zijn 
huis hebben veroverd. Onze gedurfde tip voor de woordenboekenmakers: een 
kamerkat (zelfstandig naamwoord • de v(m) • kamerkatten) is een kat waar-
van de leefomgeving een mensenhuis is. Een nieuw en exclusief woord was 
trouwens hoognodig. Want kamerkatten zijn de wereld aan het veroveren. 

Dit boek is geschreven voor het snelgroeiend aantal mensen dat een kat houdt 
in appartementen, vrijstaande huizen of rijtjeshuizen, in steden of gemeenten 
waar het voor katten onveilig is om buiten te leven. En het wil even bruik-
baar zijn voor de bezitters van katten die wel eens een tripje buiten mogen 
maken, een koertje of tuintje hebben, maar toch hoofdzakelijk binnen leven. 
Het boek legt het accent op alles wat je zeker moet weten als je een kamerkat 
in huis hebt. Een kat volgt ons immers niet doodleuk in onze huizen. Ze wil 
dat haar natuurinstincten een goede plek vinden binnen de muren en legt die 
verantwoordelijkheid helemaal in onze handen. Bekijk dit boek maar als het 
contract dat je sluit met je kat om haar te laten binnen leven. In ruil voor jouw 
inspanningen biedt ze je gezelschap, huiselijkheid en inspiratie.

We hebben dit boek geschreven vanuit ons leven met katten en kamerkat-
ten, met Lilo, Nya en Witse en hun voorgangers. Dierenarts Louise Mollaert, 
kattengedragstherapeut Benjamin Jacobs en asielmedewerkster Kim Van-
haele meersch van Zwerfkat in Le(u)ven hebben hun expertise en katten liefde 
gedeeld. Kamerkatteneigenaars Lise, Jan & Caroline, Anneleen & Tine, Jelle & 
Celine en Chloé & Wim hebben hun katten als fotomodellen uitgeleend.

Liesse Ella Van Der Velden
Jos Van Der Velden
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IS EEN KAT BINNEN 
BETER AF DAN BUITEN?
Katten zijn door de mens aangetrokken en gedomesticeerd om ongedierte 

te bestrijden. Ze hebben zich volkomen aangepast aan een leven met de 
mens. Ze zijn meegegroeid met de verstedelijking en zijn de mens gevolgd 
in drukke en rumoerige woongebieden, in rijwoningen en appartementen. 
Naarmate ze dichter bij de mens leefden, zijn ze alsmaar geliefder geworden. 
Katten hebben honden naar de kroon gestoken als favoriete huisdier. Ze heb-
ben het allemaal te danken aan hun voortreffelijke aanpassingsvermogen.

Maar is een kat beter af binnen? Of hoort ze nu eenmaal buiten? Het ultieme 
antwoord bestaat niet. Daarvoor is er te weinig eensgezindheid onder experts 
en wetenschappers. De kwestie is bovendien nooit grondig wetenschappelijk 
onderzocht. Het zal dus een antwoord worden van een beetje dit, een beetje 
dat.

Katten die binnen leven worden gemiddeld een stuk ouder. Ze zullen binnen 
geen slachtoffer worden van het immens drukke verkeer. De kans op katten-
aids of andere ziekten is kleiner. Een gevaarlijke territoriumstrijd met andere 
katten is doorgaans niet nodig. Ze lopen minder kans om achternagezeten te 
worden door honden, noch door menselijke vijanden zoals jagers, stropers of 
kattenhaters. Zeker zwakkere of schuwere katten en ook bepaalde rassen 
hebben binnen een gemakkelijker leven. 

Daartegenover staat dat binnen beperkter is, het is niet de ‘vrije’ natuur met al 
haar ontplooiingsmogelijkheden. Het gebrek aan uitdaging houdt gevaren in: 
gedragsproblemen, chronische stress en lichamelijke ongemakken. Als geen 
ander is een kat binnen afhankelijk van de nukken en grillen van de mens. De 
donzige kitten wordt een kat met poep en overtollig haar. Een kat in huis kan 
belastender zijn – je kan niet even de buitendeur openzetten – en op een dag 
een lastpak worden.



10

IS
 E

EN
 K

A
T 

B
IN

N
EN

 B
ET

ER
 A

F 
D

A
N

 B
U

IT
EN

?

Katten moeten het tussen de mensen doen met een fractie van de oppervlakte 
die ze buiten hebben. Ze nemen vrede met surrogaatjagen, ze volgen het 
bioritme van de mens, ze hebben het paren opgegeven en hun nachtelijke 
uitgaansleven afgebouwd. Het is echter niet omdat katten uiterst fl exibele 
wezens zijn dat hun instincten verdwenen zijn. 

Hun natuurlijke gedrag is jagen, een territorium afbakenen en paren. Vandaar 
dat ze uiterst beweeglijk, alert en nieuwsgierig kunnen zijn. Voor katten die 
tussen mensen leven en hun eten op tijd krijgen, is dat allemaal niet meer van 
levensbelang. Maar de natuurlijke drang is gebleven, al beseffen ze het zelf 
niet. Sommigen menen dat een dier dat nooit buiten geweest is, ook niet weet 
wat het mist. Zo eenvoudig is het niet. Hun instinct zegt hen telkens opnieuw 
dat er iets ontbreekt. Hier ligt het werk voor hun tweevoetige huisgenoten. 
Alles ligt in handen van hun eigenaars.

Nadat Australië in 1995 een uiterst strenge wetgeving afkondigde, de Dog and 
Cat Management Act, werd een overheidsinstantie opgericht om bezitters 
van huisdieren te begeleiden. De Dog and Cat Management Board of South 
Australia heeft op die manier een aantal basisvoorwaarden uitgewerkt om 
katten binnenshuis een goed leven te laten leiden. Genoeg voedsel en water 
zijn vanzelfsprekend, maar dat moeten ook zijn: klimmogelijkheden, krab-
palen, speelgoed, hoge rustplekken, afgesloten schuilplaatsen, een stek met 
uitzicht en vooral liefde en aandacht.

Kim Vanhaelemeer sch, katt enasielmedew er ker :
‘Binnen of buiten? Een simpel antwoord bestaat niet. Bekijk het 
individueel, naargelang je kat of de omgeving waar je woont. Maar 
denk op elk moment aan de basisbehoeften van je kat.’


