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Prentenboek over seksueel misbruik
Het prentenboek ‘Blijf met je pootjes van mij af’ van Geertje van 
Rossum gaat over een jong poesje dat lastig gevallen wordt door haar 
broer. Zijn grensoverschrijdingen worden duidelijk omschreven in voor 
kinderen begrijpelijke taal. De plaatjes zijn mooie aquarellen die het verhaal 
ondersteunen en illustreren. 

Kattenstad
Het verhaal komt wat langzaam op gang, met een wat statische 
omschrijving van hoe het is om in ‘Kattenstad’ te wonen. Maar als de 
hoofdpersoon Loesje geïntroduceerd wordt, gebeurt er in een hoog tempo 
van alles aan spannends. Het blijkt dat haar broertje 
’s nachts bij haar op zolder komt en daar gebeurt van alles wat ze niet wil. 

De dader is zelf nog een kitten
Wat ik mooi vind aan het prentenboek is dat de dader in het verhaal nu 
eens niet een volwassene is, maar het broertje. Dat is fijn, want in een 
kwart van alle gevallen is de pleger zelf nog een kind. Als het poesje 
uiteindelijk het aandurft om de kattenwacht op de hoogte te stellen van het 
seksueel misbruik, dan houdt het misbruik op. Hoe de kattenwacht dat 
voor elkaar heeft gekregen laat het verhaal in het midden. 

De kattenwacht met het grote hart
De rol van de kattenwacht met het grote hart is heel belangrijk in het 
verhaal. Zij besteed aandacht aan de hoofdpersoon. Knipoogt eens van 
een afstand en kijkt belangstellend naar haar. Wat een kind nodig heeft om 
haar angst te overwinnen en ondanks de waarschuwingen van haar broer 
tóch te vertellen wat er gebeurt, is dat iemand af en toe een pootje 
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uitsteekt. Dat kan iedereen met een groot hart. Een pootje uitsteken naar 
een kind wat in moeilijkheden verkeert, open staan en uitnodigen. 

Het misbruik stopt! Hoe is niet belangrijk
Hoewel het prentenboek mij met vraagtekens achterlaat, over hoe de 
kattenwacht nou precies heeft ingegrepen, is het fijn dat er geen groot 
drama volgt. Vooral als je probeert te stimuleren dat jonge kinderen gaan 
praten over wat hen overkomt, is het van belang dat je inzet op dat wat 
voor het kind belangrijk is. En dat is doorgaans simpelweg dat het 
seksueel misbruik stopt. 

De vraagtekens laten ruimte voor gesprek
De vraagtekens over wat er gebeurt is, laten ruimte voor interpretatie en 
voor gesprek. Dat maakt het een mooi prentenboek om voor te lezen, 
bijvoorbeeld in de klas of aan je eigen kleuter. Wat zou een kleuter denken 
dat de kattenwacht heeft gedaan? Of wat er met Mau, de dader moet 
gebeuren. Het laat ruimte voor de fantasie. 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen iets leren uit het 
prentenboek
Kinderen leren uit het prentenboek dat sommige dingen niet mogen en dat 
je daarvoor de ‘kattenwacht’ kunt inschakelen. Maar wat volwassenen 
kunnen leren uit het prentenboek is wat de kat met het grote hart doet: 
luisteren, open staan, uitnodigen, alert zijn op signalen dat er iets mis is. 
Gewoon eens vragen hoe het er mee is en aangeven dat je er bent als het 
nodig is. Het kan alle verschil maken. 
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