Mijn raskat en ik:
Raskatten hebben een bijzonder uiterlijk en vaak ook een bijzonder karakter. Hoe is het om samen te leven met een raskat?
Onze reporter Marilène Munneke interviewt eigenaren van rasFoto: Kareltje,
de huis- tuin- en keukenkat
waarmee het voor Elles
allemaal begon.

katten om hier achter te komen. Dit keer vraagt ze Elles Nijssen
hoe het is om Blauwe Russen in huis te hebben.

Elles, je hebt Blauwe Russen.
Hoe zijn deze raskatten in je
leven gekomen?
“Via Kareltje, een huis-tuin-en-keukenkater die is komen aanlopen en negen
maanden later overleden is. Karel was
opvallend zachtaardig, aanhankelijk maar
zelfstandig, slim en resoluut, rustig maar
absoluut niet sloom. Een vriend wees erop
dat Karel misschien Blauwe Russenbloed
had. Na zijn dood ben ik gaan googlen op
dit ras en kwam ik op een site waar Zaphir
werd aangeboden. Er stond dat hij ‘al wat
jaartjes oud’ was. Mij maakt dat niets uit.
Zaphir bleek slechts drie jaar te zijn. Het
was liefde op het eerst gezicht. Hij mocht

niet alleen komen te wonen. Daarom wilde
ik er wel een kitten bij. Er werd geadviseerd
om beide kittens uit een nestje van twee te
nemen. Dat zou beter zijn voor de kittens en
voor Zaphir - ik wist toen nog niets van kattengedrag. Het was even slikken, drie katten, maar ik ben er heel blij mee!

Wat vind jij het mooiste aan
je katten?

Foto: Tochka speelt.

“Hun persoonlijkheid.“

Wat vind je het leukste aan je
katten?
“Ik vind alles leuk aan ze!“

Wat doen je katten het liefst?
“Eten zoeken - om ze wat te doen te
geven moeten ze werken voor hun eten spelen, klikkertrainen, vogels en vleermuizen kijken, bromvliegen jagen, klimmen,
elkaar wassen, naar buiten kijken, met elkaar en met mij knuffelen.”

Wat voor karakter hebben je
katten?

Foto: Zaphir wast Tochka.
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“Ze zijn zachtaardig en zelfstandig, maar
wel aanhankelijk. De zelfstandigheid kan
samenhangen met hun ras, maar ook met
het feit dat ze alle drie 16 weken bij moeder
en nestgenootjes zijn geweest, langer dan
de gemiddelde kat. Dat is namelijk bepalend voor een kattenleven en zorgt dat een
kat steviger op zijn pootjes komt te staan.
Verder zijn het actieve types. Ik vind ze erg
slim. Vooral Tochka. Ik zag haar een keer
twee in elkaar verstrengelde kattenhengels
ontwarren. Kippenvel! Verder zijn de katten
naar mij én onderling heel sociaal.“
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de Blauwe Rus

Even voorstellen:
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Beroep:

Door Marilène Munneke.

Hobbies:
Naam katten:
Leeftijd katten:
Ras katten:

Komt dat overeen met de karaktertrekken waar Blauwe
Russen om bekend staan?
“Er is volgens mij nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de eigenschappen van rassen, dus of karakterbeschrijvingen van Russen kloppen weet ik niet. Toen
ik me op de Rus oriënteerde was mij dat nog
niet bekend; ik wist toen nog niets over kattengedrag. Soms lees ik dingen over Russen
die ik onzin vind. Bijvoorbeeld dat je ze goed
in een appartement kunt houden. Katten
zijn roofdieren, hun leven draait om jagen.
In een appartement heb je meestal geen
prooidieren. Ook zijn er vaak niet veel klimmogelijkheden, en een kat moet echt kunnen klimmen! Om een kat van welk ‘merk’
dan ook in een appartement een leuk leven
te geven, moet je zorgen dat hij zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Russen net zozeer
als andere katten. Ook lees ik soms dat Russen rustig zijn. Ik vind mijn katten juist nogal
ondernemend! Soms lees ik dat ze voorzichtig zijn, soms van niet. Mijn katten zijn allesbehalve voorzichtig. Wat wel overeenkomt
met beschrijvingen is dat ze graag op mijn
schouder zitten en niet van lawaai en drukte
houden. Als ik de vaatwasser uitruim begint
Tjanuschka klagelijk te mauwen; Tochka
doet dat als ik nies. Ook hun zachte stem
en zachtaardigheid herken ik goed. Maar
goed, zijn alle katten niet van zichzelf zachtaardig? Als ze dat niet zijn heeft dat vaak te
maken met een naar verleden, onvoldoende
contact met mensen in de eerste drie tot
zeven weken van hun leven, en/of ziekte.

Wat hebben Blauwe Russen
nodig?
“Hetzelfde als alle andere katten: voldoende mogelijkheden om natuurlijk gedrag
zoals jagen en prooizoeken te vertonen, het
gezelschap van andere katten (liefst familie),
kwalitatief goed eten waarvoor bij voorkeur
gewerkt moet worden (voedselverrijking),
voldoende klimmogelijkheden, voldoende
kattenbakken, voldoende hoge en lage
slaapplaatsen en voldoende waterbakken.
Voldoende is het aantal katten dat je hebt
plus één. Verder een goed klimmeubel, veel
speelgoed, dagelijks veel spelen en, als de kat
het wil, knuffelen. En natuurlijk een jaarlijks
bezoek aan de dierenarts voor een check-up
en entingen. Ook als je twijfelt over de gezondheid, of de kat ineens opvallend ander
gedrag vertoont, moet je naar de dierenarts.”

Elles Nijssen.
44 jaar.
Amsterdam
kattengedragstherapeut
en communicatieadviseur
(katten) fotograferen, yoga,
hardlopen
Zaphir (vader), Tochka (dochter)
en Tjanuschka (dochter)
Zaphir 6 jaar, dochters 2½ jaar.
Blauwe Russen

Jij gaat niet met je katten naar
kattenshows. Waarom niet?
“Ik doe alleen dingen met en voor mijn
katten die ze leuk vinden. En hoe je het ook
wendt of keert: een kattenshow is misschien leuk voor mensen, maar niet voor
katten. Er zijn wel katten die er tegen kunnen, maar op shows zie je veel gestresste
en angstige dieren. Voor een territoriaal dier
dat niet van direct oogcontact houdt is het
geen pretje om uit zijn territorium gehaald
te worden en de hele dag in een onbekende
ruimte in een klein kooitje te zitten waar allerlei mensen hem recht in de ogen kijken,
en waar hij bovendien de angstgeur van andere katten ruikt. Ik zeg dit niet om mensen
die naar kattenshows gaan af te branden; ik
denk dat veel mensen eenvoudigweg niet
beseffen hoe vervelend zo’n show voor een

Foto: Tjanuschka.
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Foto: Zaphir eet een visje.

Wat zijn je tips voor mensen
die één of meer Blauwe Russen in huis willen nemen?

kat kan zijn. Zaphir is toen hij nog niet bij
mij woonde 31 keer naar shows geweest.
Hij is toen ‘Europees Kampioen’ geworden,
een hoge titel geloof ik. De shows hebben
een belangrijk aandeel gehad in het ontwikkelen van angstklachten, waar hij inmiddels
gelukkig vanaf is door kattengedragstherapie. Verder vind ik het totaal onbelangrijk of
andere mensen mijn katten mooi vinden. Al
klinkt dat misschien raar voor iemand met
prachtige raskatten. Goed in je velletje zitten is toch veel belangrijker dan mooi zijn?
Ik snap wel dat shows een bepaalde functie
vervullen. En natuurlijk moeten er rasstandaarden zijn. Maar zou de keuring van katten
niet anders kunnen? Kunnen keurmeesters
niet aan huis komen? ”

Waar moet je op letten als je
een Blauwe Rus koopt?
“Dat je naar een goede fokker gaat.
Vraag ook hoe de dekkater leeft. Volgens de
wet mag een dekkater gehouden worden
in een ruimte van zes vierkante meter. Je
wilt er toch niet mede schuldig aan zijn dat
voor jouw leuke kittens een sociaal dier in
eenzame opsluiting moet leven op zes vierkante meter? Koop nooit bij een handelaar.
Er worden raskatten uit Oostbloklanden geimporteerd die onder erbarmelijke omstandigheden gefokt zijn, en via internet worden
aangeboden voor minder geld dan een fokker vraagt. In zo’n geval ben je misschien
honderd euro minder kwijt maar ben je wel
schuldig aan dierenleed. De site www.russischblauw.info waarschuwt hier ook voor. “
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“Katten zijn sociale dieren. Neem dus
meerdere katten die elkaar al kennen en
goed met elkaar overweg kunnen. Geef de
katten toegang tot alle ruimtes in huis. Doe
aan voedselverrijking (zie Majesteit 56),
speel dagelijks een half uur. En verdiep je
in kattengedrag! Helaas wordt er veel onzin over katten geschreven. Goede boeken
zijn die van kattengedragsdeskundige Vicky
Halls, vooral Kattengeheimen. Je vindt ook
veel goede informatie op de site van het
Kattengedragsadviesbureau, waar ik werk:
www.kattengedragstherapie.nl. Wij geven
katvriendelijke informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het natuurlijke
gedrag van katten.“

Wat is volgens jou het grootste
misverstand over raskatten?
“Dat ze het beter hebben dan huis-tuinen-keukenkatten. Dat hoeft helemaal niet! Er
zijn hele goede fokkers die het welzijn van hun
dieren zeer serieus nemen, maar er zijn helaas
ook minder goede. Katten in een cattery kunnen een fijn leven hebben, maar het hoeft
niet! Veel dekkaters leven bijvoorbeeld alleen.
Soms leven er zo veel dieren in een cattery,
en zijn daar zo vaak veranderingen dat er veel
stress is. Katten zijn immers gewoontedieren.
Als dieren die niet meer interessant zijn voor
de fok worden weggedaan, er vervolgens snel
weer nieuwe dieren bij komen, er erg vaak
nestjes zijn, dan levert dat stress op.
Een voorbeeld van een raskat die bepaald
geen leuk leven heeft gehad is mijn Zaphir. Zijn
vader komt uit Japan, zijn moeder uit Wenen.
Chique jongen dus. Maar hij is geboren in een
klein appartement zonder buitenruimte waar
drie mensen, twee grote honden en inclusief

kittens ongeveer twintig katten leefden. Met
zestien weken is hij naar Nederland gehaald.
Een week later zat hij al mooi te zijn op een
kattenshow. Dat heeft hij nog 30 keer moeten
doen, terwijl hij bang was. Ook was hij dekkater. Hij leefde wel bij de andere katten, maar
zat ook regelmatig alleen in zijn ‘dekkamertje’.
Degene bij wie hij toen woonde denkt nu trouwens heel anders over dit soort dingen, ze zou
het nooit meer doen.
Raskatten worden steeds meer gedumpt in
het asiel, onder andere vanwege de bewerkelijke vachtverzorging van sommige rassen.
Tot slot zijn er ook rassen waar je qua diervriendelijkheid grote vraagtekens bij kunt zetten. De Resolution on the Breeding of Pet Animals (Raad van Europa, 1995) heeft zich dan
ook uitgesproken tegen het fokken van dieren
met eigenschappen die welzijnsondermijnend
zijn, zoals een platte neus of kaal zijn.“

En wat is het grootste misverstand over katten in het algemeen?
“Dat het solitaire dieren zijn. Alle wetenschappers die kattengedrag bestuderen zijn
het er al jaren over eens dat katten sociaal
zijn. Toch houdt het idee dat katten solitair zijn
stand. Zelfs sommige dierenartsen en docenten aan opleidingen voor mensen die met dieren leren werken beweren dat nog. Terwijl al
in 1982 de wetenschapper Roger Tabor in zijn
beroemde boek The wild life of the domestic
cat over kattenkolonies schreef! Daarna zijn
er vele wetenschappelijke werken verschenen die de ingewikkelde sociale structuren
van katten beschrijven. De voorvader van de
kat, de Afrikaanse wilde kat, leeft solitair. De
huiskat is een solitaire jager, maar hij leeft als
er voldoende voedsel is bij voorkeur toch écht
bij andere katten. Kijk ook maar eens naar de
foto’s van mijn katten. Zouden solitaire dieren
zo bij elkaar liggen?“
Meer lezen over de Blauwe Rus? Kijk dan
op www.stichtingblauwerus.nl of zie Majesteit 6.

Foto: De katten samen in een eenpersoonsmandje. Van links naar rechts Zaphir,
Tochka en Tjanuschka.
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