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Zwarte katten worden nog altijd gelinkt aan ongeluk en kwaad. Dat heeft alles te maken 
met een middeleeuws verhaal, waarin vrouwen, die beschuldigd werden van hekserij, 

vaak een straatkat in huis namen. Er werd gezegd dat zij 
een duistere band hadden met de dieren. Het 
beschuldigen van onheil door katten en meer specifiek de 
zwarte heeft te maken met het geloof en de 
lichtgelovigheid van de eenvoudige mens…  
In de middeleeuwen en zeker toen de pest uitbrak waren 
er mensen, meestal alleenstaande en verdrukte vrouwen, 
die zich ver van de bewoonde wereld gingen vestigen. Ze 
woonden in vaak ontoegankelijke moerassen en bossen. 
Ze leefden er van wat ze konden vinden in de natuur, 
dronken ongetwijfeld liters brandnetelsoep en gebruikten 
veel verse kruiden. Ook die mensen hadden echter 
behoefte aan enig sociaal contact en een beetje liefde. 
Een hond was niet onmiddellijk een goede optie, want die 
zou hun aanwezigheid verraden bij ongewenst bezoek, 
een bezoek dat rechtstreeks hun dood kon, betekenen. 
Daarom dat veel van die vrouwen er katten op nahielden, 

ze leerden dat katten bij het minste onheil zich verscholen en zeer goed hoorden wat er in 
de ruime omgeving zich afspeelde, de katten werden hun bondgenoten. 
Toen iedereen in de dorpen en steden stierf aan de pest kwamen sommige vluchtende 
stadsbewoners meer en meer in bossen terecht. De vrouwen die daar leefden ontfermden 
zich vaak over hen. Ze werden er minder of helemaal niet ziek en al vlug was er de 
ondankbaarheid van … de mens. De roddel ging zijn gang en de vrouwen kregen een 
naam “heksen”. Het was een ultieme poging om het falen van een “gelovig” beleid goed 
te praten. De vrouwen werden opgespoord vervolgens tot bekentenissen gedwongen, 
verdronken en ook levende verbrandingen kwamen eraan te pas. Hun katten waren mede 
de oorzaak, want over katten hebben ook de macho gezanten van de gezagsdragers … 
geen controle. In die tijd waren het allemaal domme mensen kunnen we nu stellen maar 
helaas zijn er nu nog gevolgen en vandaag anno 
2020 zijn er nog mensen die denken dat zwarte 
katten onheil voortbrengen. Vaak opgegroeid in 
een katholiek nest, zetten ze gewoon de 
overlevering verder. Omwille van dit simplistisch 
redeneren, kan men vandaag de dag nog steeds 
de meeste zwarte katten aantreffen in asielen. En 
ja wees nu eerlijk: hoe ziet een zwarte kat eruit op 
jouw “Instagram”…  
Komt er nog eens bij dat de “zwarte genen” bij 
katten dominant zijn en er dus meer zwarte katten 
geboren worden in de natuur. Nochtans beste 
Instagrammers, zwarte katten hebben vaak 
mooie ogen en een foto van een zwarte kat met 
rood strikje… zal wellicht als “Di Rupo Cat” 
scoren in ons land, alhoewel… 

 
 

De katman vertelt 


