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Cato is een Kattenmeisje. Wanneer ze over haar bovenlip 
wrijft, komen haar snorharen tevoorschijn, haar 
staart, haar vacht… en verandert ze in een kat. Als 
kat Cato met haar pootje achter haar oor krabt, 
wordt ze weer een gewoon meisje. Ook wanneer 
ze schrikt van de donder of een ander geluid, 
verandert ze meteen terug in een meisje. En dat is 
nog niet alles: de 10-jarige Cato kan met alle dieren 

praten!

Harko is Cato’s hond. Eigenlijk is hij een jongen van 
tien die  kan veranderen in een hond. Hij woonde in 
een weeshuis, maar ontsnapte in hondengedaante en 
besliste op dat  moment om voor altijd een hond te 
blijven. Harko woont bij Cato thuis. Hij is lui en houdt 
van lekker eten. 
Voor hondenbrokken haalt hij zijn neus op. Geef hem 
maar pizza of frietjes!

Freya is een oude vrouw uit het dorp. Omdat ze zoveel katten 
heeft, noemen mensen haar ook wel ‘de gekke 
kattenvrouw’, maar Freya is lief en vangt veel 

dieren in haar huis op. Ze is de enige die weet 
dat Cato een Kattenmeisje is. Ze is bang 
dat wetenschappers erachter komen dat er 
DierenMensen bestaan en dat ze hen dan 

gebruiken voor experimenten.

Kattenmeisje-1-Groene Klauwen.indd   3 09-03-20   15:26



Asli, een Turks meisje, is de bestie van Cato. Ze houdt 
van katten, maar ze is er allergisch voor. Daarom gaat 
ze nooit de dierenartspraktijk binnen. Toch moet Asli 
vaak niezen wanneer ze bij Cato is. Zij denkt dat het 
komt door de katten in de praktijk, maar eigenlijk 

is ze allergisch voor Cato zelf. Cato durft Asli niet te 
vertellen dat ze een Kattenmeisje is omdat haar vriendin 

een flapuit is. 

Elize is de moeder van Cato. Ze is dierenarts. In de 
praktijk van haar mama kan Cato luisteren naar de 
dieren en hun problemen. Haar ouders zijn gescheiden. 

Soms komt haar vader Patrick Cato en Harko ophalen om 
bij hem in de stad te logeren. Patrick is een

stand-upcomedian. Hij heeft een 
goudvis, Orka, die van droge humor 
houdt. Orka denkt dat hij een 
betere komiek is dan Patrick en 
vindt zijn grappen maar flauw.

Rudolf is een taxidermist, hij zet dode dieren op. Hij is 
verliefd op Elize. Cato hoopt dat haar mama nooit valt 
voor deze creep. Rudolf weet dat er DierenMensen 
bestaan en hij wil er een vangen om te verkopen 
aan de wetenschap. Cato is bang van Rudolf omdat 
hij ooit heeft gezien dat ze van kat in een meisje 
veranderde. Gelukkig was het donker en weet hij niet 
dat Cato het Kattenmeisje is waarnaar hij op zoek is.
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Olivier-Roderik-Jan is Asli’s hamster. Eigenlijk heet hij 
Stinkie, maar die naam vindt hij beneden zijn stand. 
Hij was immers ooit het huisdier van een baron. Hij 
wordt nog het liefst aangesproken met ‘meneer de 
baron’. Stinkie is een meester in ontsnappingen, geen 
enkel kooitje is veilig voor hem. Hij is excentriek, maar 
hij staat altijd klaar voor Cato.

Pixy is een vrouwelijk roodborstje dat in de tuin 
leeft en heel graag zingt. Ze is altijd overal 
van op de hoogte. Pixy kan helpen als er iets 
moet worden afgeluisterd of bij klusjes hoog 
in de lucht, want zowel Cato als Harko heeft 

hoogtevrees.

Ozzy is de pony van meneer Jeuris, 
Cato’s buurman. Wanneer Cato 
daar zin in heeft, mag ze op hem 
paardrijden. Ozzy is verstandig en 
wijs en hij geeft Cato regelmatig 
goede raad. Meneer Jeuris heeft 

ook een hond, Hulk, een valse 
pitbullterriër in een kooi. Hij is 
zowat het enige dier dat niets van Cato moet hebben.

Dusty is een eekhoorntje dat in het bos woont. Dusty ziet 
overal complotten en is altijd op zijn hoede. Hij is ook 
een grote believer: monsters, aliens, spoken, vliegende 
kaasschotels… ja, hij gelooft er allemaal in. 
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‘Een wafel met slagroom voor je hond?’
Asli keek me aan alsof ik gek was geworden, maar ze 
weet natuurlijk niet dat Harko geen gewone hond is. 
Asli is mijn beste vriendin, trouwens.
‘En straks krijgt hij nog een hotdog met mosterd, 
ketchup en zuurkool!’ grijnsde ik.
Asli schudde het hoofd. ‘Ik snap niet dat Harko nooit 
ziek wordt.’
‘Hij heeft een sterke maag,’ antwoordde ik.
Ik haakte mijn arm in die van Asli en snoof de heer
lijke geuren op die ons tegemoet waaiden van de 
eetkraampjes op de jaarmarkt.
‘Ik lust ook wel iets lekkers,’ zei ik.
‘Ik ook,’ gaf Asli toe. ‘Ik krijg zelf zin in een wafel als 
ik Harko zo zie smullen.’
De zwartwitte bordercollie likte met zijn tong de 
slagroom op die aan zijn muil hing. Toen hij 
daarmee klaar was, liep hij meteen naar het kraampje 
waar hamburgers en hotdogs werden verkocht. 
Harko trok zo hard aan de leiband dat ik hem 
nauwelijks kon bijhouden. Bij het hotdogkraampje 

1. Allergisch voor je beste vriendin
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begon hij te janken, alsof hij in jaren niets te eten had 
gekregen en bijna stierf van de honger.
‘Wat mag het zijn?’ vroeg de verkoper vriendelijk.
‘Een hotdog alstublieft, met mosterd, ketchup en 
zuurkool.’
‘En voor mij een hamburger met ketchup en ui. Graag 
veel ui als het kan,’ zei Asli.
De verkoper lachte zijn tanden bloot. ‘Natuurlijk kan 
dat.’
‘Ik trakteer,’ stelde ik voor.
‘Niet nodig, ik betaal zelf wel.’
‘Nee, Asli, ik heb jou uitgenodigd, dus ik trakteer.’
‘Oké dan. Bedankt!’
Asli gaf me een kusje op de wang, waarna ze luid 
niesde. ‘Hatsjie!’
‘Gezondheid!’
‘Dank je wel… er is waarschijnlijk een kat in de buurt.’
Asli had er geen idee van hoe dicht die kat wel in de 
buurt was. Als ze zou weten dat ze niesde omdat ik 
naast haar stond, dan zou ze helemaal uit haar dak 
gaan.
Asli is dol op katten, ze droeg ook weer haar zwarte 
Tshirt met witte kattenkopjes erop. Maar jammer 
genoeg is ze allergisch voor katten. Daarom heeft ze 
een hamster als huisdier.
‘Wat wil jij eten?’ vroeg Asli.
‘Ik koop straks aan dat kraampje bij de kerk een 
pannenkoek. Daar heb ik wel trek in.’
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Harko’s kop ging meteen omhoog en hij keek me 
smekend aan, om te laten zien dat hij ook wel zin 
had in een pannenkoek. Ik haalde de hotdog uit het 
servetje en legde hem op de grond voor Harko’s neus. 
‘Eet jij dit maar op. Geen pannenkoek voor jou. 
Straks is al mijn zakgeld op!’
De verkoper keek verbaasd naar Harko, die de 
hotdog opat. In twee happen waren het broodje, het 
worstje en de zuurkool verdwenen.
Samen met mijn BFF en Harko liep ik naar de kerk.
Harko jankte verdrietig omdat ik alleen voor mezelf 
een pannenkoek met chocopasta kocht.
‘Waarom krijg ik geen pannenkoek?’ vroeg Harko 
blaffend.
Ik kon natuurlijk niet laten merken dat ik hem had 
verstaan. Als ik tegen iemand zou zeggen dat ik met 
dieren kan praten, dan zouden ze me gek verklaren!
‘Wat is het hier warm!’
Vanuit Asli’s handtasje klonk een piepstemmetje. Ik 
verstond de woorden, maar mijn vriendin hoorde 
enkel het gepiep. Asli opende de rits van haar blauwe 
handtasje, dat versierd is met roze poezenpootjes. 
Haar mond viel open toen ze zag wie erin zat. 
‘Stinkie?’
‘Niks te Stinkie! Wanneer noem je me eindelijk eens 
bij mijn echte naam? OlivierJanRoderik! Maar 
natuurlijk mag je me ook aanspreken met “meneer 
de baron”!’
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Ik schaterde het uit. Stinkie… Sorry, OlivierJan
Roderik… is de hamster van Asli en een echte 
ontsnappingskoning. Eigenlijk moet hij altijd in zijn 
kooitje in Asli’s slaapkamer zitten, maar de uren per 
dag dat hij daar zit, zijn op één hand te tellen. Hij 
houdt van avontuur. Trouwens, gevangenzitten in 
een kooitje vindt hij niet passen bij een baron.
‘Ik denk dat Stinkie weer is ontsnapt,’ lachte ik.
‘Het is OlivierJanRoderik!’ piepte Stinkie streng. 
‘En als iemand dat zou moeten weten, ben jij het wel, 
want jij kunt me verstaan!’
Ik antwoordde natuurlijk niet, want dan zou Asli me 
wel heel vreemd aankijken.
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‘Mooi blijven zitten, Stinkie!’ zei Asli, en ze ritste 
haar handtasje weer dicht.
‘Ik zeg toch dat het hier warm is! En donker!’ piepte 
OlivierJanRoderik. ‘En jouw flesje parfum in het 
zijvakje stinkt naar rattenscheten! Dat is nog erger 
dan muizenscheten!’
Ik schoot weer in de lach en verslikte me bijna in 
mijn pannenkoek. Asli vroeg niet waarom ik hardop 
lachte. Waarschijnlijk dacht ze dat ik het super
grappig vond dat Stinkie weer eens uit zijn kooitje 
was ontsnapt.
Toen mijn pannenkoek op was, veegde ik mijn mond 
af met het servetje. Ik maakte er een prop van en 
gooide het in een vuilnisbak. Ik bleef even boven de 
vuilnisbak hangen en snoof de heerlijke mix van 
geuren op. Ja, af en toe krijgen mijn kattentrekjes de 
bovenhand.
Ik schrok toen ik op mijn horloge keek. ‘O, nee! Zo 
laat al!’
‘Hoe laat is het dan?’ vroeg Asli.
‘Vijf over zes. En ik heb mama beloofd dat ik tegen 
zes uur thuis zou zijn!’
‘Wat maakt het uit? Binnen vijf minuutjes ben je 
thuis!’
‘Ja, maar dan ben ik tien minuten te laat!’
‘Is dat zo erg?’
‘Je kent mijn mama toch! Ze is heel stipt in die 
dingen!’
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‘Ja, dat is waar. Als mijn moeder zo was, zou ik 
helemaal gek worden.’
Ik trok Harko bruusk met me mee. Die was daar niet 
zo blij mee, want hij snuffelde net aan de restjes en 
wikkels naast de vuilnisbak.
‘Dag, Cato!’ riep Asli me achterna.
Ik draaide me nog even snel om en zwaaide naar 
haar.
Ik moest zo snel mogelijk naar huis. Toen Harko en 
ik de straten van Boshoutem achter ons hadden 
gelaten, keek ik om me heen. Niemand te zien. Ik 
wreef met mijn wijsvinger over mijn bovenlip. Ik 
voelde mezelf krimpen, rosse en witte haartjes 
schoten pijlsnel uit mijn huid, mijn oren werden 
spitser, mijn gezicht en lijf vervormden, mijn nagels 
werden klauwen en er floepte een staart uit mijn 
staartbeentje. In een paar tellen was ik een kat. Ik 
droeg alleen nog de halsband met mijn kattenpoot
hangertje eraan. Harko was zo lief om mijn kleren in 
zijn muil mee te nemen. Omdat nu niemand zijn 
leiband vasthield, sleepte die achter hem aan.
Samen renden we door de velden naar huis.
‘Ik hoop maar dat mama niet boos is omdat ik een 
paar minuten te laat ben,’ miauwde ik.
‘En ik hoop dat ze frietjes heeft gebakken,’ blafte 
Harko. ‘Ik heb alweer honger!’
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Harko en ik renden door de wei achter ons huis. De 
grassprietjes kietelden mijn buik. Zalig!
De wei was van meneer Jeuris, onze buurman. 
Meestal liep zijn pony Ozzy erin rond.
‘Wedstrijdje aan het houden?’ hinnikte Ozzy naar 
ons.
Ik schudde mijn kleine kattenkop. ‘Nee. Ik ben te laat 
thuis. Mama zal boos zijn.’
‘Vast niet,’ zei Ozzy. ‘Als je het slim aanpakt, zal ze 
niet boos zijn.’
Ik dacht daar even over na en had meteen een idee. 
‘Ja, dat is waar! Ik weet al hoe ik het moet 
aanpakken! Ik sluip als kat naar mijn slaapkamer en 
dan doe ik alsof ik daar al de hele tijd was! Bedankt, 
Ozzy!’
‘Maar zo bedoelde ik het niet,’ sputterde Ozzy tegen. 
‘Je weet hoe belangrijk ik het vind om eerlijk te zijn!’
Ik deed alsof ik hem niet meer hoorde en liep verder, 
op de voet gevolgd door Harko.
In de tuin minderden we allebei vaart. Ik drukte me 
met mijn buik plat tegen het gras en sloop door de 

2. Voor altijd een bordercollie
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tuin. Harko deed hetzelfde, maar hij is helemaal niet 
zo lenig als ik. Het was een grappig gezicht om hem 
zo te zien sluipen.
Ik schrok van het geblaf van Hulk, de pitbullterriër 
van meneer Jeuris. Het is een valse hond die Harko 
en mij helemaal niet moet, al geven we hem altijd 
Harko’s hondenbrokken. Meestal versta ik niet wat 
hij blaft. Daar wordt hij alleen maar bozer van. 
Gelukkig zit Hulk in een kooi, anders had hij ons 
zeker aangevallen.
Harko en ik liepen verder de tuin in. Bij de 
achterdeur bleef ik even staan. Ik stak mijn 
kattenneus in de lucht en snoof de geuren op. Mama 
had vis gebakken. Zalm! Heerlijk! Ik had er al een 
beetje spijt van dat ik een pannenkoek had gegeten, 
want nu zou ik niet zoveel zalm kunnen eten. Ik rook 
niet alleen de zoutige visgeur, maar ook mama in de 
keuken. Dat betekende dat ik naar binnen kon 
zonder dat ze me zou zien.
‘Kom,’ miauwde ik tegen Harko.
Hij trippelde voorzichtig achter me aan, de trap op. 
Als mama ons nu zag, zou ze zich afvragen waarom 
Harko mijn kleren in zijn muil had. En waarom er 
een kat – ik dus – de trap op liep. Maar ze zag ons 
niet en we konden rustig mijn slaapkamer in sluipen. 
In de veilige omgeving van mijn kamer krabde ik 
met mijn pootje achter mijn oor. Niet omdat ik jeuk 
had, maar wel omdat ik weer in een meisje wilde 
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veranderen. Mijn haren trokken zich terug in mijn 
huid, mijn staart verdween even snel als hij was 
gekomen en ik nam weer mijn mensengedaante aan.

Het veranderen van mens naar kat, en omgekeerd, 
doet totaal geen pijn. Het voelt allemaal heel 
natuurlijk aan. Ik kon het al toen ik nog klein was.
‘Niet kijken!’ waarschuwde ik Harko, want ik stond 
in mijn blootje in het midden van mijn slaapkamer. 
Harko liet mijn kleren op de parketvloer vallen en 
draaide zich met zijn rug naar me toe.
‘Niet stiekem achteromkijken!’ zei ik, terwijl ik me in 
mijn kleren hees.
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‘Je kent me toch. Meisjes interesseren me niet. Enkel 
eten!’
‘Ja, ja, dat zal wel.’
Harko vlijde zich neer op de vloer, legde zijn kop op 
zijn pootjes en sloot zijn hondenogen.
Ik heb Harko nog nooit als jongen gezien. Hij wil 
liever altijd hond zijn. Hij bracht zijn kindertijd door 
in een weeshuis en is daar in hondengedaante 
ontsnapt. Niet veel later kwam hij bij ons terecht.
Toen ik mijn kleren aanhad, liep ik de trap af, 
gevolgd door mijn trouwe viervoeter. Ik maakte extra 
veel lawaai zodat mama me zeker zou horen. Net 
zoals ik had gehoopt, kwam ze de keuken uit. Met 
haar telefoon in de hand liep ze de gang in, en ze 
keek me verbaasd aan.
‘Kom jij van boven?’
‘Ja, natuurlijk. Waar zou ik anders vandaan komen?’
‘Ik dacht dat je nog op de jaarmarkt was. Ik wilde je 
net bellen.’
‘Ik ben al bijna een kwartier thuis. Maar ik wilde me 
eerst even opfrissen.’
Ik zag dat ze op het punt stond om heel kwaad op me 
te worden, maar de uitdrukking op haar gezicht 
verzachtte meteen.
‘O, dan is het goed. Kom je eten? Het is net klaar. Ik 
heb niet te veel gemaakt omdat ik dacht dat je op de 
jaarmarkt al wel iets zou kopen.’
‘Alleen een pannenkoek!’
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‘We eten puree met zalm.’
‘Dat had ik al geroken,’ grijnsde ik.
‘En jouw bakje heb ik al tot aan de rand gevuld met 
hondenbrokken,’ zei mama tegen Harko.
‘Jippie,’ blafte hij vreugdeloos.
Harko haat hondeneten. Hij weigert om ervan te 
eten, maar dat weet mama niet. Ik smokkel altijd wat 
van ons eten mee voor Harko. Of ik voer hem 
stiekem onder tafel, al mag dat eigenlijk niet van 
mama. Ik lachte omdat ik bedacht dat mama me 
waarschijnlijk alleen katteneten en kattenmelk zou 
voorschotelen als ze wist dat ik mezelf in een kat kan 
veranderen.
‘Wat is er zo grappig?’ vroeg mama.
‘O, niks… gewoon… ik moest ergens aan denken.’
‘Wat dan?’
Ik besloot te vertellen wat er op de jaarmarkt was 
gebeurd.
‘De hamster van Asli was weer ontsnapt uit zijn 
kooitje. Op de jaarmarkt kwam hij uit haar handtas 
piepen. Dat was echt heel grappig.’
Ik schoof mee aan en schepte zalm en puree op mijn 
bord. Toen mama zich even omdraaide om drinken 
uit de koelkast te pakken, gooide ik een stuk zalm 
onder tafel. Harko begon er meteen van te smullen.
Ik stak mijn hoofd onder tafel. ‘Niet zo smakken! 
Straks hoort ze je!’ fluisterde ik.
Harko smakte een beetje minder luidruchtig.
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