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“2 horizontaal”   
 
Auteur:  Toos van Riet 
Duur:  60 minuten 
Spelers: 4/6 h – 1 d 
 
Kaatje Kwak => Lief, lijkt ‘n doos maar is slimmer dan iedereen denkt  
Kees Kwak  => broer Kaatje, botte, luie man 
Buurman Jan  => lieve zachtaardige wat verlegen man.  
Joep   => kaartvriend Kees. stoer 
Jaap   => kaartvriend Kees, bemiddelaar 
Joop   => kaartvriend Kees, sukkeltje 

     Gedrieën bekend als de drie J’s 
Piet => stoere bodybuilding-achtige gladjanus met  
                                 rode     drankneus 
 
De drie vrienden kunnen evt samengevat worden tot één personage. 
 
Samenvatting 
Broer en zus, Kaatje en Kees wonen samen in hun ouderlijk huis. 
Kees heeft geen behoefte aan een vrouw, Kaatje zorgt tenslotte goed voor 
hem.  
Kees is te lui om te werken en droomt van genieten op een subtropisch eiland 
of een bruisend leven in de stad. 
Kaatje is lief, aardig en intelligent maar niemand wil met haar uit. 
Kees probeert op allerlei manieren aan geld te komen en maakt om die reden 
Kaatje onderdeel van een van zijn weddenschappen. Dit tot groot ongenoegen 
van Kaatje 
Als blijkt dat zij met het oplossen van een raadsel in de krant een grote 
geldprijs vindt worden de kaarten anders geschud.  
Mi komt dit stuk het best tot zijn recht in het dialect. 
 
Decor: 
Het stuk speelt zich af in de huiskamer. Duidelijk is te zien dat de bewoners 
niet erg rijk zijn. Maar een vrouwenhand houdt alles keurig netjes. 
Er staat een tafel in het midden van de ruimte. 
Een luie stoel aan de rechterkant met ’n klein tafeltje, de krant, borduur of 
breiwerk. Kast met serviesgoed en een plaatjes voor de fles drank.  
Afgangen: Keukendeur links  en deur naar gang/boven rechts 
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Scene 1 
Avond dag 1 
Kees 

(Op tafel staan borrelglaasjes en kaarten klaar. Kees komt op en loopt 
rond te zoeken.) 
Waar is die jonge toch ??? Ver weg kan ie niet zijn, misschien in de 
keuken ?? 
(Loopt naar de keuken en komt even later terug) 
Nee..niks te zien daar. 
(Mompelt en moppert in zichzelf ) Straks zijn de jongens hier ... 
(Kijkt op allerlei onmogelijke plaatsten, terwijl ie met zijn kop in de kast 
gedoken staat komen de jongens binnen. 
Ze zien de bips van Kees en hebben al lol. Zachtjes lopen ze op hem toe 
en schoppen hem tegen zijn billen. Kees schiet omhoog en stoot zijn 
hoofd aan kast.) 

Kees 
Kanariepieten, mijn hersenpan. 

Joep 
Nou of er veel hersens zitten valt nog te zien. 
(Rest lacht, Kees kijkt beledigd.) 

Jaap 
Wat doe je daar trouwens ? 

Kees 
Ik ben mijn vriend kwijt ! 

Joep 
Ooh jee…al weer?!! 

Joop   
Das een serieuze zaak ! We helpen je zoeken Kees ! 
(Alle vier zoeken ze de kamer af op allerlei “rare”  plekken. 
Roepen alsof ‘t ‘n hond of poes zou zijn.) 

Kees 
Jaahaa hier is ie !!  
(Rest is opgelucht en blij 
Kees steekt ‘n fles jonge jenever omhoog. 
Jongens gaan aan tafel zitten) 

Jaap 
Oke dan kunnen we beginnen. 

Joep 
Kaarten? 

Joop 
(Houdt kaarten omhoog) Aanwezig. 

Joep 
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Glazen? 
Joop 

(Houdt glas omhoog) Aanwezig. 
Joep 

En nu het belangrijkste..onze grote vriend? 
Allen  

(Wijzen naar de fles) AANWEZIG!!!.  
(Gaan allemaal zitten schenken in en proosten. 
Het kaartspel begint er wordt gedronken en gelachen) 

Kees 
Kijk nou wat een knappe meid… 
(Kees wijst naar buiten, de drie j’s kijken. Je ziet Kees een paar kaarten  
wegmoffelen. Jongens zien geen meid.) 
Jammer net voorbij. Oke, ik leg uit 

J’s 
(Tegelijkertijd) Nondedjukkus 

Kees 
Kom maar op..de pot is voor mij. 

Joep 
Hoe is het mogelijk. 

Jaap 
Ja hoe is het mogelijk?   

Joop 
Hoe is het mogelijk dat jij altijd en eeuwig wint ?? 

Joep  
We hebben heel ons salaris al hier naar toe gebracht. 

Kees 
Wat mij betreft breng je al je geld deze kant op. Als ik  genoeg bij elkaar 
heb ben ik weg uit dit boerengat.  
(Spelen even door of zingen “ Als ik toch eens rijk was” ) 

Joep 
Is Kaatje niet thuis Kees?? 

Kees: 
Jawel, ze is uh (realiseert zich dat ie niet weet waar ze is) ergens bezig. 

Joep 
Waarschuw even als ze komt want ik schrik me altijd rot als ze 
onverwachts voor me staat (rest lacht) 
Wat is het toch een lelijk ding. Als lelijk zijn zeer deed…dan huilde ze de 
hele dag, Als die nog ooit aan de man komt vreet ik mijn schoen op. 

Jaap: 
Nou begin maar vast. ( ieder lacht) 
Ze is zo lelijk dat je nog liever ‘t gat van ‘n varken kust 
dan ’t gezicht van Kaatje. 
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Joop 

Ik durf te wedden dat we in ’t hele dorp niemand zo gek kunnen krijgen. 
Daar zet ik 100 gulden op in. 

Jaap 
Ik 150. 

Joep 
Ik durf er wel 200 op in te zetten. 

Kees 
(Ziet het geld al rollen) 
Oké dat zet nog eens zoden aan de dijk. 
Als ik iemand kan vinden die haar kust, dan is de inzet voor mij. 
Vind ik niemand, dan betaal ik jullie ieder 100 gulden. 

J’s: 
Hand erop!! 
(Doen een soort van handje klap. De jongens nemen afscheid en 
vertrekken.) 

Kees: 
Nondekanarie, ik ben bang dat dit geen makkelijke klus wordt… 
Ons Kaatje laat zich niet gauw vangen…hoe los ik dat op??? 
( Terwijl ie zich achter de oren krabt verdwijnt hij van het toneel.  
Alle rommel laat ie staan) 

 
Zwart 

 
Scene 2 
Ochtend dag 2.  
(Kaatje kom in nachtjapon als eerste beneden. 
Alle rommel staat nog op tafel en Kaatje begint meteen op te ruimen. 
De jonge jenever verstopt ze. Ze loopt wat zuchtend en in zichzelf mompelend 
tussen de tafel en de keuken op en neer en zet ontbijt klaar. 
Ze haalt de krant uit de brievenbus en gaat zitten puzzelen.) 
Kaatje 

Zo eens kijken. Wat valt er te winnen deze keer. 
(Leest hardop) “ Onder de juiste inzendingen worden 5 fietsen verloot” 
Eens kijken  of ik het opgelost kan krijgen. 
1 horizontaal…5 letters…seizoen…lente 
2 horizontaal… 8 letters… dier… 

(Mompelt in zichzelf, zit in de puzzel gedoken. Kees op. Kaatje heeft hem niet 
in de gaten.) 
Kees: 

(Gaat zitten..commandeert.) 
Koffie….Koffie….hallo…KOFFIE!!!! 
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(Kaatje heeft niets in de gaten.) 
Kees: 

Het is toch erg…steeds maar met haar neus in de krant stomme  
puzzels oplossen maar zorgen dat ik een fatsoenlijk ontbijt krijg ho maar. 

Kaatje 
LUIPAARD!! 

Kees: 
LUI PAARD !! IK???? LUI!!!!! Hoe kom je erbij. IK heb het hartstikke druk 
man.  
Zorgen dat ik van joep joop en jaap win met kaarten, das al een dagtaak 
op zich. En nu met mijn nieuwe weddenschap heb ik me weer een hoop 
werk op de hals gehaald. Nee nee Kaatje, je kan veel van me zeggen 
maar ik ben absoluut niet lui !! 

Kaatje: 
He??? Wat?? Een weddenschap? Wat heb je nu weer gedaan Kees?? 

Kees: 
Nou Joep Joop Jaap hebben me uitgedaagd voor ‘n weddenschap. Dat 
ik nooit ‘n man kan vinden die jou zou willen zoe (realiseert zich het niet 
te willen zeggen) zoe..zoe..euh zoeken. Jou zou willen helpen zoeken 

Kaatje 
Waarna? 

Kees 
Nou die jou zou willen helpen zoeken naar euh euh naar euh de 
oplossing voor die prijsvraagpuzzels. 

Kaatje 
Ik heb helemaal niemand nodig die me helpt. Jij altijd met je stomme 
weddenschappen. Leer liever de kippenren omspitten. 
Daar heb ik tenminste iets aan. 

Kees 
Commandeert de hond en blaf zelf. 
Je weet toch dat ik vreselijk spit hed. Ik kan er gewoon niet van spitten 
hahahaha (Kaatje kijkt hem streng aan, Kees stopt met lachen) 
Ik heb zo’n last van….. 
(Een gezicht van hopelijk gelooft ze het..Kaatje staat achter hem en trekt 
een gezicht van wat een aansteller.)  

Kaatje 
Ja ja ik weet het, je hebt het in je rug. Je hebt het in ieder geval niet in je 
nek. Ik ga de koffie halen 

Kees 
(tegen Kaatje) Ik wil de kippenren best omspitten maar ik kan het niet 
Kaatje. 
(In zichzelf) Trouwens ik  heb liever ‘n buik van het drinken dan een bult 
van het sjouwen 
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Jij zou er tijd genoeg voor hebben als je maar niet steeds met je neus in 
de krant zat, puzzeltjes maken. 

Kaatje: 
 (komt terug met de koffie) Dat is zowat mijn enige vertier Kees.  

Dat je me dat niet eens gunt. Vandaag of morgen win ik een van de vele 
prijzen en dan ben je blij dat ik meegedaan heb. 

Kees: 
 (kijkt in de krant) Wat hebben we nu aan een nieuwe fiets???  

Ik moet een auto hebben, waar ik al mijn spul in kan gooien en waarmee 
ik kan vertrekken. Of nog beter...een gigantisch geldbedrag…DAAR heb 
je nog eens wat aan. (droomt weg) 
Dan ging ik een cruise maken, of naar een wam land de hele dag onder 
een fruitboom in een hangmatje liggen hangen, wachten tot het fruit zo 
in mijn mond zou vallen. 
(Hangt achterover met mond open…) 

Kaatje 
 (duwt hem een stuk brood in zijn mond ) 

Zou je mij hier dan helemaal alleen achterlaten Kees ?? 
 Wat moet ik zonder man?? 
Kees 
 Daar zeg je me wat…een man, ik zoek een man die zoenen kan. 
 (Loopt de kamer uit, naar boven om zich aan te kleden) 
Kaatje 

Hij zal toch niet op mannen vallen??? Of is het weer een smoes om niet 
op te hoeven ruimen....Ik snap die man niet 
(Pakt alle spullen bij elkaar en vertrekt uit de kamer) 

 
 
Scene 3 
Ochtend dag 2 
Jan: 

Hallo, hallo Kees?? 
Kaatje:  

(op uit de keuken) 
Hee hallo Jan. (Jan is wat ontdaan vanwege het feit dat Kaatje 
nachtkleding aan heeft en draait zich verlegen van haar weg.) 
Och Jan kijk maar gerust want al het mooie is er vanaf gekeken…. 

Jan 
Maar Kaatje dat valt toch wel mee. 

Kaatje 
Jan..het valt wel ja, maar niet mee. 

Jan 
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Schonnigheit zit van binnen Kaatje. 
Is Kees thuis? 

Kaatje: 
Kees is zijn snor aan het drukken 

Jan 
(??-gezicht) 

Kaatje 
Hij is liever lui dan moe 
(Lacht en klopt hem liefkozend op de schouder. Je ziet dat dit Jan iets 
doet…maar dat ie dat niet wil laten merken.) 
Hij is boven, wat wilde je Kees vragen Jan?? 

Jan 
Mijn kippen zijn nogal van de leg en ik dacht misschien heeft Kees nog 
wat legkorrels over. 

Kaatje 
Voor de kippen kun je beter bij mij zijn Jan. Kom dan loop ik even met je 
naar de schuur. 
( Beide via keuken af.) 

 
 
Scene 4 
Ochtend dag 2 
(Kees komt van boven en is aangekleed. Stopt zijn bloes nog in zijn 
broek/overal nog dichtkopen etc.) 
Kees: 

Hoe ga ik die weddenschap nu aanpakken? Van de jongens hoef ik 
geen hulp te verwachten. 
Misschien moet ik in het café maar eens rondkijken. 
Of een advertentie laten zetten in de krant onder een valse naam.  
Gezocht, heldhaftige man. Wie kust mijn zus, zo lelijk als de nacht. 
Nee daar komt natuurlijk niemand op. Speciale opdracht voor mannen 
met pit. 
Tegen beloning van, tja wa zal ik doen, ik moet er zelf wel iets aan 
overhouden natuurlijk, 50 gulden. Maar niemand mag nog weten over 
wie het gaat natuurlijk. 
Oh ja, meld u bij de redactie van de krant. 
(Loopt naar de telefoon en belt.) 
Ja hallo met Kees….Kees wie?? Dat is toch niet belangrijk wel? Gewoon 
Kees. 
Ik wil graag een advertentie plaatsen in de krant. 
Gezocht, heldhaftige man. Speciale opdracht voor mannen met pit. 
Tegen beloning 50 gulden. Kunnen ze zich via jullie melden?? Ja…ja 
dan bel ik wel om te horen of er gereageerd is. 



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gebruikt en/of openbaar gemaakt zonder nadrukkelijke 

toestemming van de auteur.                                                                                        9 
 

Dus.. tegen beloning van 50 gulden..ja..meld u bij de redactie van de 
krant. Precies ! Bedankt.. 
(Kaatje komt terug uit de keuken) 

Kaatje: 
Wie belde je Kees ? 

Kees: 
 (Schrikt) Euh Joep, euh,  of ze vanavond willen komen kaarten. 
Kaatje 

Hè Kees moet dat nu?? Ik heb liever dat je de schuur opruimt. Het  
is me daar een zooitje en je zou daar een half jaar geleden al aan 
beginnen. 

Kees 
Ja ja, dat doe ik nog wel……ooit. Ik moet nu ff checken of de zon  
weet waar ie moet schijnen (loopt via de keuken naar de tuin) 

Kaatje 
Ja, lekker lui achter tegen de muur van de schuur gaan zitten dus. 
Ik ga me omkleden dan kan ik aan de arbeid. Iemand moet hier  
toch zijn handen laten wapperen en onze Kees heeft het werken niet 
uitgevonden.(af via deur boven. Kees komt binnengeslopen en loopt 
naar de telefoon). 

Kees 
Hoi Joep, met Kees. Komen jullie vanavond kaarten? Hoezo geen tijd. 
Je moet Joep ! Ik heb tegen Kaatje gezegd dat jullie komen. 
Gewoon, een leugen om  bestwil zal ik maar zeggen. 
Ja precies…oke dan zie ik jullie vanavond. 
Zo…en nu terug naar de zon. 

 
 

Zwart 
 
 
scene 5 
avond dag 2 
(Kees komt op vanuit de keuken. Pakt glazen uit de kast en zet deze op tafel. 
Legt de kaarten klaar.) 
Kees: 

Zo…en nu mijne vriend nog….(fles staat niet juiste plek) 
Nee nee Kaatje , je jaagt mij niet op de kast. Ik vind hem wel 
(zoekt nog even door en vindt zijn vriend) Zie je wel! 
(J’s komen binnen en begroeten Kees) 

Joep 
Daar zijn we weer ! Als je ons nodig hebt helpen we je uit de brand 
Kees.. Is je vriend er ook of moeten we helpen zoeken.. 
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(Kees houdt blij de fles omhoog.) 
Jaap 

Mooi zo. 
(Ze gaan zitten) 

Jaap 
Oké dan kunnen we beginnen. 

Joep 
Kaarten? 

Joop 
(Houdt kaarten omhoog) Aanwezig. 

Joep 
Glazen? 

Joop 
(Houdt glas omhoog) Aanwezig/ 

Joep 
Onze grote vriend? 

Allen  
(Wijzen naar de fles) AANWEZIG!!!.  
(Schenken in en  proosten, het kaartspel begint Er wordt gedronken en 
gelachen) 

Kees: 
(Staat op) 
Nee toch, zie ik dat mooie vrouwtje weer voorbij fietsen. 
(Wijst naar buiten, de drie j’s kijken…meteen komt uit de deur Kaatje 
met een mand was. Kees moffelt kaarten weg. 
De 3 j’s kijken naar Kaatje en slaan haar tegen de billen bij het voorbij 
gaan.) 

Joep:  
Hee mooi vrouwtje, tjonge jonge wat een mooi vrouwtje 
(Kaatje wil iets terug doen of zeggen maar houdt zich in.) 

Kees 
Breng nog eens wat flesjes bier Kaatje. 

Kaatje 
Ik moet de was nog doen en jou  overhemden strijken en de afwas moet 
nog gedaan. 

Kees 
Prioriteiten stellen Kaatje,prioriteiten stellen. Eerst hier bier… 
(Ze slaan op tafel) 
Bier hier, bier hier, bier hier!!  
(zingen) In de hemel is geen bier en daarom drinken we het hier 
(Kaatje zucht, zet de wasmand neer, gaat bier halen. Ondertussen 
leggen de jongens ‘n nepmuis boven op de wasmand. 
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Kaatje zet bier met een boos gezicht op tafel en pakt de wasmand weer 
op. Ze schreeuwt en de jongens lachen zich en deuk. Kaatje verdwijnt 
boos de keuken in. De jongens lachen nog wat na.) 

Kees: 
(Heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en kan dus uit) 
Zo…ik ben uit. 

J’s 
Nondedjukkus. 

Kees: 
De pot is van mij. 

Joep 
Hou sta je ervoor met de weddenschap Kees? 

Kees: 
Met een beetje geluk is het morgenavond rond. Dus haal je geld maar 
alvast van de bank!! 

Joep: 
Je bent nogal zeker van je zaak.  

Jaap: 
Hoe denk je dat zo snel te regelen? 

Kees: 
Morgen komt er een advertentie in de krant!  

Joop: 
Wat voor advertentie heb je in de krant gezet Kees?  
(Kaatje komt tijdens zin uit de keuken met een boos gezicht. De mannen 
schrikken  Joop had het niet in de gaten en stelt de vraag nog een keer 
aan Kees.) 

Joop: 
Wat voor advertentie heb je in de krant gezet Kees?  
(Joep schopt Joop onder de tafel.) 

Joop  
Au, nondedjukkus waar is dat nu goed voor?? 
(Men wijst naar Kaatje) 

Kees: 
Een advertentie voor… 

Joep  
Voor nieuwe…nieuwe. 

Jaap 
Balken, nieuwe balken. 

Joop 
Nieuwe balken, waarvoor in godsnaam?? 
Daar vind je toch geen man mee? 
(Krijgt weer een klap van deze of gene) 

Kees 
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Voor de schuur, nieuwe balken voor de dakconstructie van de schuur. 
Joep en Jaap 

Precies!!! 
Joop 

Nou ik snap er niks van, schiet mij maar lek. 
Joep: 

Joohoop, voor de dakconstructie van de schuur. Je weet wel..de 
dakconstructie ?! 

Joop: 
OOOOOh ja..de dakconstructie. 
(Probeert ook wat te verzinnen) 
Dat de mussen niet meer binnen kunnen vliegen… 
(Kaatje heeft het allemaal aangekeken) 

Kaatje 
Vliegen jullie maar, maar dan naar buiten ! 
Naar huis jullie,met je flauwe grappen. 

Joep 
Doe niet zo flauw Kaatje 
(Kaatje loopt naar de keuken en komt terug met een deegroller) 

Kaatje 
Er uit met die flauwe grappen.  
(Ze jaagt de mannen het huis uit) 

Kees 
 God Kaatje maak je toch niet zo druk! 
Kaatje 

Wat was dat voor flauwe kul allemaal. Echt niet leuk hoor dat gedoe 
over “Hee mooi vrouwtje, tjonge jonge wat een mooi vrouwtje “   
Ik weet ook wel dat ik niet moeders mooiste ben. Daar hoeven jullie  
me niet zo mee te pesten. 

Kees 
Kaatje, het is toch maar een geintje. 

Kaatje 
Dat zijn geen geintjes Kees. (ze snikt) Dat zijn geen geintjes. 
Welterusten (Kaatje gaat naar boven.) 

Kees: 
Och god..dat ligt gevoeliger dan ik dacht. Zal ik die hele weddenschap 
maar schrappen ?? 
Misschien moet ik morgenvroeg de krant bellen om de advertentie af te 
zeggen. 
Ik ruim de boel maar op, daar maak ik misschien nog iets goed mee.  
(Ruimt de spullen op) 
Naar bed zodat ik morgenvroeg op tijd de krant kan bellen. 
(Gaat af naar boven) 
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Zwart 
 
 

Scene 6 
4 uur ’s morgens dag 3  
(Kees komt heel zachtjes de huiskamer binnen.  
Hij loopt naar de telefoon om de krant te bellen.) 
Kees: 
 Hallo spreek ik met het Eindhovens dagblad?? 

Ik heb jullie gisteren gebeld om een advertentie te laten zetten maar laat 
dat maar zitten. Hoezo te laat?? Al gedrukt?? 
Maar daar kunnen jullie toch wel wat aan doen ?!  Niet??? 
Ik betaal toch abonnementsgeld, heb ik dan helemaal niks te zeggen??? 
Nu moeten jullie eens ff goed luisteren, als ik niet wil dat die advertentie 
geplaatst wordt dan wil ik niet dat die advertentie geplaatst wordt. Ik ben 
toch eigen baas over mijn eigen advertentie…Hallo?? Hallo??  
Halloho ! Nondedjukkus, opgehangen ! 
Wat nu ? Hoe los ik dat nu op ? (Gaat zitten en valt in slaap.) 
 
Tijdsoverbrugging naar 7 uur. 
Fade out naar zwart >  fade in naar ochtendlicht  

 
Kaatje 

Kaatje komt van boven in nachtjapon. 
Kees wat doe jij hier??  
Kees. (wordt niet wakker) Kees jonge, ben je er zomaar tussenuit 
gepiept ? Kees, mijn god Kees ! 
Dat mij dat nu moet  gebeuren, zit mijn broer gewoon dood in de luie 
stoel. (Realiseert zich wat ze zegt.) 
Och wat zeg ik nou toch…de LUIE stoel….daar zit ie wel op zijn plek. 

Kees 
Lui ?? Hoe durf je !! 

Kaatje 
Kees ik schrik me dood, ik dacht dat je was gaan hemelen!! 
Wat doe jij zo vroeg op ? 

Kees 
Euh ik euh ik kon niet slapen en toen ben ik maar even naar beneden 
gegaan. Dat hielp want toen ben ik hier gewoon in slaap gevallen. 

Kaatje 
Even kijken of de krant er al is. 

Kees 
 Zal ik dat even doen? 
Kaatje 
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Ben je gek, dat doe je nooit !!! 
Zo, eens kijken wat de prijs vandaag is. Zoohoo das niet mis. 

Kees 
Een fiets met fietspomp zeker (lacht) 

Kaatje 
 Ha ha grapjas. (gaat meteen aan de slag met de puzzel) 
Kees 

En mijn ontbijt???? 
Kaatje 

Doe het zelf maar Kees, dit is belangrijker. 
Kees 

NIKS belangrijker dan mijn ontbijt Kaatje !! 
Kaatje 

Jouw ontbijt, jouw ontbijt ?! Wanneer zorg jij eens een keer voor mijn 
ontbijt ? 
Ik wil ook wel eens verwend worden Kees met een ontbijtje op bed of zo. 
Maar mijn enige recht hier is het aanrecht. 

Kees 
Als jij ontbijt op bed wilt dan slaap je maar in de keuken. 
Vort ! 

Kaatje 
Oke oke ik ben al weg 
(Als Kaatje weg is kijkt Kees vlug in de krant bij de advertenties) 

Kees 
Man zoekt vrouw. Ben jij ’n jonge en frisse meid 
Dan kan ik bij jou mijn liefde kwijt. 
Huishoudster gezocht. Kost en inwoning. 
Ooh hier staat ie….  
Gezocht, heldhaftige man. Speciale opdracht voor mannen met pit. 
Tegen beloning 50 gulden, meld u bij de redactie van de krant. 
Nondekanarie..hij staat er in Nu MOET ik er wel mee door gaan, of 
Kaatje dat goed vindt of niet.  
Nou ja, het levert me natuurlijk ook mooi wat geld op. 
Och wat maak ik me druk om niks, ik ga een smak geld binnenhalen. 
(verstopt dat stuk krant, Kaatje komt binnen met ontbijt) 

Kees 
Schenk je me niks in??? 

Kaatje 
Je hebt toch niks aan je handjes ! 8 horizontaal..(mompelt verder) 

Kees 
Zeg.. Kaatje. Heb jij wel eens ooit gekust ?? 

Kaatje 
(Kijkt op.) Hoe bedoel je?? 
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Kees 
Nou ik bedoel mond op mond 

Kaatje 
Waar heb je het over Kees?? 

Kees: 
Je weet wel, dat jou lippen de lippen van iemand anders raken. 
(tuit zijn lippen als voorbeeld)  

Kaatje 
Ja hoor ! 

Kees 
 Echt Kaatje..is dat echt waar?? 
Kaatje 

Ja zeker wel Kees. Ons vader en ons moeder heb ik dikwijls genoeg 
gekust, zelfs op de mond. 

Kees 
Ik bedoel met ’n  man natuurlijk. 

Kaatje 
Nee dat niet Kees, dat niet. 

Kees 
Zou je dat niet eens willen Kaatje. Je bent tenslotte ook de jongste niet 
meer. 

Kaatje 
Graag Kees, heel graag…als dat toch eens zou kunnen. 
Maar dan moet er sprake zijn van liefde Kees.  
En dat heb ik helaas nog niet mogen vinden. 

Kees 
Maar meisje, verlang je nu niet wat te veel. Iemand vinden die jou wil 
kussen EN dan nog wel uit liefde?!? 
Je mag al blij zijn als je iemand vindt DIE je wil kussen 

Kaatje 
 Kees…moet je me  daar nu met mijn neus opduwen?? 
 (Loopt naar boven, kleed zich daar meteen om.) 
Kees 

Ohjee…heb ik ze weer op de tenen getrapt. 
 
 

Scene 7 
(Jan komt binnen) 
Jan 

Goeiemorgen. Oh hallo goeiemorgen Kees. 
Kees 

Wat ben je er vroeg bij Jan, wat kom je doen? 
Jan 
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De legkorrels van gisteren werken nog niet  en ik zou wel een gebakken 
ei lusten. 

Kees 
Ja….en?? 

Jan 
Kan ik er een lenen 

Kees 
Ja zelf leggen zal niet meevallen (vindt zichzelf grappig) 
Geintje…bakje koffie?? 

Jan 
Dat sla ik niet af. Is Kaatje nog niet op? 

Kees 
 Jawel,maar met een kwaaie kop weer naar boven vertrokken. 

Vrouwen Jan…. Het zijn net eieren. Als je te hard knijpt gaan ze al  
kapot….zo’n teer zieltje. 
Je mag god op de blote knieën danken dat je niet getrouwd bent. 

Jan 
Och ja  Kees..wat zal ik er van zeggen. 

Kees 
Ik zal even in de keuken kijken of we nog wat eieren hebben. 

Jan 
(Jan kijkt ondertussen in de krant. Ziet welke prijs er met de puzzel 
gewonnen kan worden) 
 Zo zo das niet mis. 

Kees 
Kijk..hier heb je er twee. Is altijd goed voor de …je weet wel. 
(Kaatje komt aangekleed beneden) 

Kees 
Kijk.. daar heb je ons  Kaatje. 
Wat is het toch ’n fris groen blaadje. 

Kaatje; 
Ja…en daar zit Kees Kwak. 
Een luie vent en ‘n oud wrak. 
(Jan lacht, Kees is beledigt) 
Hoi Jan. Alles goed hoop ik. 
Ik ga naar buiten (imiteert Kees) “Kijken of de zon weet waar ie moet 
schijnen”  
(Pakt krant naar buiten. Jan lacht nog wat na) 

Jan 
Vrouwen zijn net peper…scherp en pittig 

Kees 
Ja ja Jan. Hier zijn je eieren en zie maar dat je ze bakt. 

Jan 
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Wat ben jij vlug op je teentjes getrapt Kees. 
Succes vandaag met je Kaatje. 

 
 
Scene 8 
Zelfde ochtend dag 3  
Kees 

Ik ben bang dat ik ons Kaat tegen de haren in gestreken heb, ze is zo 
vals als een riek. 
Ik kan haar beter te vriend houden en de zaak netjes opruimen. 
Ik zal het Eindhovens dagblad eens bellen of er al mensen gemeld zijn 
bij de redactie. Je weet nooit of er vroege vogels zijn die willen happen. 
Hallo, vandaag is mijn advertentie geplaatst onder nummer 333. 
Zijn daar al reacties op gekomen?? 
Ja wacht, pak ik even ‘n  pen en papier. 
Ja., Piet Klaassen, dubbel a dubbel s,  zo zo doe maar duur. 
Berkenakker 5. En een telefoonnummer. ja…ja een 4…ja  
Das mooi….bedankt. (belt nummer) 
Hallo, spreek ik met Piet Klaassen?? Hallo Kees hier. 
Ik ben diegene die de advertentie heeft gezet en zoekt naar mannen met 
pit. Nee natuurlijk niet voor mezelf. Voor een opdracht, dat staat er toch 
in. Je kunt toch wel lezen hoop ik?? 
Nou nou, je hoeft niet meteen kwaad te worden, rustig maar. 
Het is nogal ingewikkeld uit te leggen. Misschien kunnen we afspreken 
dat je naar mij thuis komt dan leg ik je alles uit. 
Als je om 10.00 uur bij de kerk voor staat kom ik je wel halen. 
Ja, houdoe, tot dan dan 
Nou hij klinkt in ieder geval heel pittig. 
 
Als ik nou straks met die Piet hier kom kan ik hem natuurlijk niet meteen 
met ons Kaatje confronteren. Dan loopt ie meteen weg. 
Ik moet haar op een of andere manier nog even buiten houden, totdat ik 
die Piet zo bewerkt heb dat ie haar wil kussen. 
Maar hoe ?? 
Wacht eens ff…. 
Kaatje…Kaatje !!??? Kaatje luister eens. 
Ik heb spijt van al mijn flauwe grappen. Dat heb je niet verdiend Kaatje. 
Ik wil het goed maken. Zal ik jou eens een lekkere pot koffie brengen. 
Een soort van “ Ontbijt op bed”  maar dan lekker in de zon tegen de 
muur van de schuur…die ik natuurlijk vandaag of morgen op zal ruimen 
zoals jij me gevraagd hebt lieve, lieve, lieve Kaatje. 
Dan kun je de daar lekker de hele morgen in de zon zitten.  

Kaatje 
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Kees jongen wat is er aan de hand? Ben je ziek? 
Alles opgeruimd hier ? Mij  willen verwennen ? 
Heb je ineens het licht gezien ? 

Kees 
Nee Kaatje, ik realiseer me alleen in een keer hoe ‘n botte boer ik ben. 
Kom dan breng ik je even lekker naar buiten, zal ik ondertussen je nek 
even masseren (samen af via keuken, Kees op via keuken)  
Zo..op naar Piet Klaassen. ( af via voordeur) 
 

 
Zwart 

 
 

Scene 9 
Zelfde ochtend dag 3  
Kees 

Komt er in en maak het jezelf gemakkelijk. Koffie ? 
(Kees houdt al die tijd angstvallig de keukendeur in de gaten) 

Piet 
Nee bedankt, kom maar meteen ter zake. Wat is de opdracht ?? 

Kees 
Drink toch eerst ‘n kop koffie Piet, het heeft toch geen haast ?? 

Piet 
Dacht het wel, de kastelein wil geld zien en ik heb geen dubbeltje meer 
te verteren. Dus zeg het maar Kees. 

Kees 
Aha de kastelein wil geld zien. 

 Een borrel Piet…een borrel gaat er toch wel in  ?? 
Piet  

Nou vooruit…eentje dan. 
Kees 

Hier, een jonge  jenever. 
 (Terwijl Piet de borrel drinkt,  in zichzelf) 
Als ik hem nou stilletjes voorbereid. Een paar borrels, dan ziet ie wat 
waziger en maakt het allemaal niks meer uit. 
Smaakt ie? Hier neem er nog 1…..en nog 1. 

Piet 
Ho ho 

Kees 
Geen zorgen Piet, het is hier voor niks! 

Piet 
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Wat is nou die pittige opdracht? Ik ben er helemaal klaar voor (staat op) 
Ssso,die zakt naar mijn benen zeg. Kanariepieten dat is geen goedkope 
bras. 

Kees 
Ga hier toch even in die luie stoel zitten. 
Hoe sta je tegenover vrouwen Piet? 

Piet 
Wat zal ik zeggen. Je kunt niet met en je kunt niet zonder.. 

Kees 
Dus je hebt wel ervaring met vrouwen? 

Piet 
Breek me de bek niet open jongen.  

Kees 
Hier pak nog een borrel. 
Het zit zo…je zou voor die 50 gulden mijn zus moeten kussen en 
tegenover mijn vrienden zweren dat je dat ook echt gedaan hebt. 

Piet 
En dat is alles??? 

Kees 
Ja, dat is alles. Hoeveel vingers steek ik op? 

Piet 
(probeert te tellen) Een stuk of wa. 
Is dat die pittige opdracht? Een beetje kussen? 
Nou dan haal die 50 gulden maar tevoorschijn. 
(wil opstaan maar zakt weer terug in de stoel) 
Motverdikke 

Kees 
Mooi! Blijf hier maar even zitten. 
(haalt een grote zonnehoed, roept door keukendeur) 
Kaatje, Kaatje, is de zon niet wat te fel voor je hoofd? 
Kom even binnen dan zoek ik iets om je te beschermen tegen die felle 
zon. (Kaatje komt binnen en Kees zorgt dat ze meteen zit, zonder Piet te 
zien) 
Hier ga lekker zitten en doe dit op. Zo dat is beter. 

Kaatje 
 Kees ik zie niks !! 
Kees 

Des te beter… 
Kaatje blijft stil zitten ik heb een verrassing voor je. 

Kaatje 
Oooh jé, Kees wat fijn ! Ik ben gek op verrassingen. 
(Kees trekt Piet overeind, die half slaapt) 

Kees 
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Ogen dicht, ogen dicht. 
(Fluistert tegen Piet) Kom hier, ben je er nog Piet? Ben je klaar voor je 
opdracht??? 

Piet 
Kom maar op. (zwalkt , stoot zich aan meubilair, ziet Kees dubbel) 
Och jee, zijn jullie ineens met twee?  

Kees 
Ssssssssssst stilletjes ssst ! Ogen dicht Kaatje ogen dicht. 
Oké, hier geef 1 kusje en je verdient 50 gulden. 
(doet de hoed van Kaatje af, Piet kijkt en wordt in een blik nuchter) 

Piet 
Sodeju wat ben jij lelijk !!  
(Kaatje doet ogen open, ziet Piet, schrikt, geeft hem ’n klap in het 
gezicht) 
Au !!… en sterk ! Die meid is me te pittig, ik heb liever met de kastelein 
te doen. (Piet vlucht weg) 

Kaatje 
 Wat heeft dit te betekenen?? 
Kees 

Och Kaatje, het is niks, gewoon een grapje, ’n kleine weddenschap met 
de jongens. 

Kaatje 
Kees Kwak  wat ben je toch ’n botte boer. 
Je zus belachelijk maken met een stomme weddenschap 
( Ze rennen achter elkaar aan om de tafel ) 

 
 

Fade out 
 
 

EINDE ZICHVERSIE 
 

Hoe zal Kaatje hem deze flauwe grap betaald zetten?  
En..over betalen gesproken, komt Kees nog van zijn geldproblemen af?? 
Hoe loopt het tussen buurman en Kaatje. 
Wie komt er op de advertentie af? 

 
Koop de volledige versie van “TWEE HORIZONTAAL” en bezorg uw publiek 
een vrolijke avond. 
 
Toos van Riet / baten-vanriet@onsmail.nl 
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