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Drommel is moe. 

Hij wil gaan rusten. Maar wat is dat? 
Prins ligt heerlijk te slapen in zijn mand. 

Hoe krijgt hij die poes uit zijn mand?
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drommel is moe van het rennen.
– ik ga naar mijn mand, zucht hij.

Drommel rent als een speer door de tuin.
– Scheer je weg! blaft hij luid.
Een witte duif vliegt klapwiekend op. 
Drommel kijkt haar na.
Ik heb goed gewaakt, denkt hij trots. Mijn baasje zal tevreden zijn.
Hij geeuwt en strekt zijn pootjes uit. Waken is 
vermoeiend!
– Ik ga naar mijn mand, zucht hij.
 Lekker lang slapen en dromen van vlees.
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Drommel gaat naar binnen, door het luikje van Prins. 
Daar past hij makkelijk in. Prins is dan 
ook een enorme poes ... en Drommel is 
een kleine hond. Maar wel een hele dappere!
Hij trippelt vlug de keuken door. 
Ah, denkt hij, mijn heerlijke mand. Maar wat is dat?
Die dikke Prins ligt in mijn mand!

wat is dat? denkt drommel.
die dikke poes ligt in mijn mand!
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– ga uit mijn mand, prins, blaft drommel.
– nee hoor, lacht prins.
 ik blijf hier lekker liggen.

– Maak dat je wegkomt, dikke poes. Je ligt in mijn mand!
Prins heft lui zijn kop op.
– Tut, tut, zegt Prins, zo werkt dat niet. Hoe vraag je 

dat beleefd? 
Drommel buigt diep en vraagt zo zacht hij kan:
– Lieve Prins, ga je vlug mijn mandje uit? 
– Haha, lacht Prins, vergeet het maar.
 Ik lig prinsheerlijk, ik blijf hier voor eeuwig!
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prins valt weer in slaap.
drommel kijkt heel sip.
hoe krijgt hij die poes uit zijn mand?

Drommel springt op.
– Jij moet hier weg! blaft hij.
Maar Prins glimlacht en legt zijn kop neer.
Drommel gromt en grauwt zo luid hij kan. 
Maar Prins hoort het niet.
Hij doet net of Drommel lucht is. 
Beteuterd kijkt Drommel naar zijn mand.
Hij wil zo graag slapen. Die kat moet eruit, dat is zeker!
Maar hoe krijgt hij dat voor elkaar?
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drommel duwt zijn eetbak tot bij de mand.
– brokjes! roept hij luid.
prins haalt zijn neus op.
– die brokjes hoef ik niet, zegt hij.

Drommel heeft een idee. Met zijn neus duwt hij zijn 
eetbakje door de keuken.
Over de vloer, tot vlak bij de mand.
– Hondenbrokjes! roept hij in het oor van Prins. 

Héérlijke hondenbrokjes!
Prins doet één oog open. Hij heft niet eens zijn kop op.
– Bedoel je die troep? zegt hij. Ik eet nog liever 

wormen!
En - hup - daar slaapt hij weer!
Wormen? denkt Drommel verbaasd.
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ik val prins aan als een leeuw! denkt drommel.
stoer rent hij op de mand af en hop ... 
prins klauwt in zijn neus.

Ik weet het! denkt Drommel. Ik bespring hem als een tijger!
Hij neemt een grote aanloop. Heel stoer rent hij 
op de mand af.
Maar net als hij wil springen, schiet de klauw 
van Prins door de lucht.
Recht in Drommels natte neus. Arme Drommel!
Bloeddruppels vallen op de grond.
– Ai, ai, ai! jankt hij zachtjes.
En Prins? Die slaapt alweer als een roos!
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ik plas op de mand! denkt drommel boos.
hij tilt zijn pootje op.
– drommel! brult de baas. eruit!

Drommel is woest.
Weet je wat ik doe? denkt hij.
Ik plas tegen de mand. Ja, dat doe ik. Die mand is van mij!
Hij loopt naar de mand en tilt zijn pootje op.
– Drommel! brult de baas.
Drommel krimpt in elkaar. De baas wijst naar de deur.
– Eruit! roept hij.
Met hangende oren sluipt Drommel naar buiten.
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drommel huilt bij het tuinhek.
daar komt prins aan.
– ga weg, zegt drommel sip.

Drommel zit bij het tuinhek, in het donker. 
Hij huilt als een wolf.
Af en toe kijkt hij achterom. 
Hij kijkt of de baas nog niet naar buiten komt.
En hem lekker over zijn rug aait. 
Maar de baas komt niet.
Drommel laat zijn oren hangen. 
Hij huilt nog een keer.
Klepperklep, doet het luikje.
Daar komt Prins, met zijn staart in de lucht.
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– het spijt me, zegt prins zacht.
– in het tuinhuis staat mijn mand. ga je mee?
– dat is goed, zegt drommel blij. 

– Ga weg, Prins, zegt Drommel droevig. Ik wil alleen 
zijn.

– Het spijt me, zegt Prins zacht. Het was mijn schuld.
 Maar ... de baas is niet meer boos, hoor. Hij loopt 

alweer te zingen.
– Echt waar? vraagt Drommel blij.
– Echt waar, knikt Prins. Kom je met me mee?
 In het tuinhuis is een zacht plekje.
Daar moet Drommel niet over nadenken.
Hij kruipt dicht tegen de warme vacht van Prins aan.
Mmmm, denkt hij. Lekker slapen en dromen van een vette kluif.




