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Dit is Cees.
Cees met een C.

D
it 

is 
haar andere andere kat.

Dit i
s haar andere kat.

Dit is haar kat.

Jozef

Lucifer

Mozes



Vier katten.
Is dat niet een beetje veel?

Nee hoor.
Het zijn lieve katten. 
Ze slapen bijna de hele dag.

En dit is
 haar andere andere andere kat.

Kazimir



Vandaag is een mooie septemberdag.
Je weet wel: zonnetje, wolken, niet  
te heet.
Een perfecte dag voor mijn nieuwe  
boek, denkt Cees.



O ja, Cees houdt van boeken.
Van dikke boeken.
Soms leest ze de hele dag.

Haar moeder is kinderboekenschrijver.
Haar vader is – 

Sorry, zei je nou dat ze de hele dag leest?
De HELE dag?

Ja hoor.

Als Cees een spannend boek heeft, 
vergeet ze zelfs te eten.

Pfff. Lekker saai.
De hele dag in een boek.
Nou Cees, ga maar lezen dan.
Doei.
Dikke doei met je dikke boek. 



Dat is precies wat  
Cees gaat doen.

Haar vader is  
niet thuis.
Haar moeder  
is niet thuis.

Ze heeft de tuin en de 
schommelbank en de katten 
helemaal voor zich alleen.

Uhm – ze dénkt dat ze de tuin 
voor zich alleen heeft.





Want Cees is iets vergeten. 
Ze is íemand vergeten. 

Wie noemt zijn hond nou Hatsjie?
Is dat beest verkouden of zo?
Wat een stomme naam!

en
 h

aar hondje Hatsjie.

Buurvrouw Cornélie



Ja, dat vindt Cees ook wel.
Maar beter een stomme naam,  
dan een stomme buurvrouw.



‘Hatsjie! Hàààt-sjie! 
Ben jij een brave hond, Hatsjie?
Ja? JA?
Kom maar bij het vrouwtje.
Kom, Hatsjie.
Hatsjie?
Kom!
KOM!

Braaf. Bráááááve hond. 
Blijf bij het vrouwtje, Hatsjie.

BLIJF.



Wat zei het vrouwtje, Hatsjie?
Hatsjie? 
HATSJIE?!’ 

Het is net of er een volumeknop zit op  
de stem van buurvrouw Cornélie.

Alleen weet Cees niet  
waar het knopje zit.


