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Korte inhoud  
 
 
Het stuk opent met het "Laarzingsfeest" voor Droes, de nieuwe 
koning der Droebels, een volk van ijverige werkers. Zij wonen in het 
Wonderwoud en leven van wat er in de natuur te vinden is. Tijdens 
de zomer verzamelen ze voedsel om de winter door te komen.  
 
Drogar, vader van koning Droes stierf één jaar geleden en het 
gebruikelijke "Droefjaar" is nu voorbij. De Droebels hebben lang op 
wat ontspanning moeten wachten en dat komt op het Laarzingsfeest 
tot uiting.  
 
De jonge Drenkel drinkt een beetje te veel droebelwijn en krijgt het 
aan de stok met de oude Dreez. Drenkel wordt vergeleken met de 
Ozims. Een volk dat graag plezier maakt en liever lui dan moe is, 
volgens Dreez. Door deze insinuaties begint Drenkel aan zichzelf te 
twijfelen. Hij wil zekerheid omtrent zijn identiteit en gaat op zoek 
naar dit  volk.  
 
Onderweg ontmoet hij Hadowaka en haar twee kleine kwelduiveltjes 
Haha en Wawa. Alle drie onbetrouwbare creaturen. Ze leven in het 
land over de rand: het Wakadoem. In dat Wakadoem wordt een 
plant gekweekt "het Hadima". De vrolijke en nonchalante Ozims zijn 
helemaal in de ban van dat Hadima.  
 
De Ozims hebben het een hele tijd prima naar hun zin gehad, maar 
nu de winter voor de deur staat, rantsoeneert Hadowaka het 
Hadima. Hij wil de Ozims de plant zelf laten kweken in het 
Wakadoem.  
 
Als Drenkel de Ozims ontmoet, bevinden zij zich in een kritieke 
toestand. Drenkel gaat samen met Olim de Ozim hulp vragen bij de 
Droebels. Hadowaka en de kwelduiveltjes proberen dit te 
verhinderen, maar ze moeten het afleggen tegen de kracht van 
vrouw Dravo, de wijze vrouw van de Droebels.  
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Personages: 
Zoals hier beschreven: 18 D en 7H  
Aantal kan aangepast en aangevuld worden naargelang aanbod van 
de spelersgroep.  
 
Droebels: 
 
Koning Droes  : Jonge, onervaren koning der Droebels 
Drenkel : Vriend van koning Droes, nieuwsgierig en ondernemend 
Vrouw Dravo : Dé Wijze Vrouw van de Droebels  
Dreez : Oude, knorrige man 
Drubbel : Oudere, slechthorende vrouw  
Drib : Vrouw van Drenkel, lief en verstandig 
Drieka : Moeder van Drenkel, zegt wat ze denkt 
Druf : Onhandig meisje  
Drindel: Vrolijk meisje, kleindochter van Dreez 
Drab: Hulpvaardig meisje  
Drumdrum: jong meisje, zusje van Dringeling, dochter van Droga 
Dringeling: jong meisje, zusje van Drumdrum, dochter van Droga 
Droga: hardwerkende vrouw, moeder van Drumdrum en Dringeling 
 
 
Ozims: 
 
Koningin Okka : Vrolijke, verdraagzame koningin der Ozims 
Olim : Moedige, jonge Ozim 
Ozoeka : Verstandige, blinde vrouw 
Vrouw Oreka : Nonchalante medicijnvrouw 
Odommi : Grappig hulpje van medicijnvrouw, praat p-taal 
Olle : Goedlachse babbelkous, moeder van Oppili en Ozemoes 
Otem : Nieuwsgierige Ozim  
Ozemoes: dochtertje van Olle, zusje van Oppili 
Oppili: dochtertje van Olle, zusje van Ozemoes 
 
 
Hadowaka : Tovenares met een slecht karakter 
Haha: Kwelduiveltje, kleine pestkop, vriendje van Wawa 
Wawa: Kwelduiveltje, kleine pestkop, vriendje van Haha
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Scene 1 
 
 
 
Decorbeeld van het wonderwoud.  
Belichting: stemmige avondschemering. 
 
Het is feest bij de Droebels. 
De nieuwe koning wordt gelaarsd. De Droebels laarzen hun 
koningen om aan te tonen dat zij een werklustig volk zijn dat met 
beide voeten stevig op de grond staat. 
De Droebels hebben een Droefjaar gehouden na de dood van hun 
oude koning Drogar.  
 
De jongste Droebels hebben de belangrijke taak om de bijzondere 
troon voor het Laarzingsfeest klaar te zetten. Ze werken onder 
leiding van Droga. Ze komen in formatie marcherend het toneel op. 
Ieder draagt plechtig een zetstuk van de troon. Drab en Druf dragen 
de grote laarzen.  
 
Drab:   Hey Droga, waar moet die troon voor onze nieuwe 
   koning komen? 
 
Droga:  Geduld! Ik ben aan ’t kijken. 
 
Drumdrum:  Dit weegt wel heel heel zwaar hoor, mama. 
 
Dringeling:   Jij bent niks gewoon, hé kleine. 
 
Drumdrum:  Jij bent zelf nog klein. 
 
Dringeling:   Maar ik zeur niet. 
 
Drumdrum:  Jawel, je klaagt omdat ik zeur. Dat is ook zeuren. 
 
Drab:   Drumdrum heeft een punt. 
 
Dringeling:   Mama, Drumdrum zeurt en ze plaagt mij. 
 
Droga:   Laat je zusje met rust, Drumdrum. 
 
Drumdrum:  Ik doe niks! 
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Druf:    Droga! Snel beslissen of ik laat iets vallen. 
 
Drab:   Druf is bang dat ze iets laat vallen! Die is goed! 
   Druf laat altijd wel iets vallen. 
 
Drumdrum:  Of ze valt zelf! 
 
Droga:   Ik heb beslist! De Laarzingstroon van onze nieuwe 
   koning komt… hier! … of hier… of nee, hier!  
 
Na elke “hier” stampen de hulpjes snel naar de plek die Droga 
aanduidt. Tot Drab het beu is en het meegesleepte materiaal ter 
plekke laat vallen. 
 
Drab:   Ik vind “hier” een goeie plek. Centraal. 
 
Druf:    In het midden dus. 
 
Drab:   Centraal is in het midden. 
 
Druf struikelt en laat iets vallen.  
 
Droga:   Voorzichtig! Beetje respect voor de troon.   
 
Drumdrum:  Wat zetten we eerst? Dat van mij? 
 
Dringeling:   Nee, dat van mij! 
 
Droga:   Op mijn teken!  
 
Droga duidt één voor één aan wie een zetstuk neer moet zetten. Ze 
helpt om de troon in elkaar te knutselen. Het plaatsen gaat snel en 
ritmisch. Als de troon klaar is, geven de jonge Droebels een roffel 
met hun voeten op de grond. Dit roffelen is hun manier om een 
applausje te geven. 
 
Drab:   Dat hebben wij goed gedaan. 
 
Droga:   Het Laarzingsfeest voor koning Droes kan  
   beginnen! 
 
De jonge Droebels haasten zich naar de coulissen om aan te sluiten 
bij de andere Droebels. Lichten worden gedimd. Feestelijk 
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avondlicht met de troon in de spotlights.  
 
De Droebels komen in een gelijk ritme op. Plaatsen zich in een kring 
rond de troon. Op het einde gaat koning Droes op de troon zitten. 
De Droebels roffelen op de grond. Droes gebaart hen dat ze mogen 
gaan zitten (Drees en Drubbel zitten naast elkaar). Het feest kan 
beginnen. Drindel en Druf lopen rond met kruiken droebelwijn. Alle 
Droebels hebben hun eigen beker bij. 
 
Drenkel:  Droeka droeka droeka?! 

Droebels:  DROL! 

Drenkel:  Lang leve onze nieuwe koning Droes! 

Dreez:  Droeka droeka, voor onze overleden koning 

Drogar. Dat hij vredig in zijn putteke rust.   

Drenkel:   Rip! Rip! Rip! 

Droebels:  Droeka!  

Koning Droes:  Eén lang en droevig jaar hebben wij gerouwd om 

mijn wijze vader Koning Drogar.  

Vrouw Dravo: Maar de droefperiode is voorbij. Vandaag is ’t 

feest.  

Koning Droes:  Feest om zowel de oude als de nieuwe koning te 

vieren. Mij dus. 

Drenkel:  Leve koning Droes! (snel en luid roepend: ) 

Droeka droeka droeka? 

Droebels:  (luid en enthousiast) DROL!   

Drubbel: Ja schol! (drinkt) 

Dreez:  Hij was een goede koning… spijtig dat ‘m dood is. 

Drubbel hoort niet goed en buigt zich naar Dreez. Roept luid. 

Drubbel:  Wat zeg je?  

Dreez:  (luid) Dat het spijtig is dat ‘m dood is. 

Drubbel:  (knikt instemmend) Ja, spijtig dat er geen brood is. 

Vrouw Dravo: Dat onze goede koning in vrede moge rusten. 
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Koning Droes: Hè? Wil je me dood? 

Vrouw Dravo: Ik heb het over jouw vader. 

Koning Droes: Dat hij in vrede rust. 

Droebels:  Dat hij in vrede rust. 

Vrouw Dravo: Voor jou zal het hard werken worden, koning 

Droes. 

Koning Droes: Wij, Droebels, zijn een volk van harde werkers. 

Niet waar, Droebels? 

Droebels: Dra! (kort en krachtig) 

Koning Droes: Wij zijn niet bang de handen uit de mouwen te 

steken, niet waar, Droebels? 

Droebels: Dra! 

Koning Droes: Wij schuwen geen modder op onze laarzen. Niet 

waar, Droebels? 

Droebels: Dra! 

Drenkel:  Ik heb de mijne voor deze gelegenheid stevig 

opgeblonken. Met veel tuf! 

Drenkel buigt naar zijn laars.  

Spuugt er op en wrijft open met hemdsmouw. 

Drib: Drenkel! Wat doe je nu? Je beste hemd! Ik heb 

het net gewassen.  

Drenkel: Sorry schat. Ik zag nog een vlekje modder op mijn 

laars.  

Drib:  En nu zie ik een hele veeg op je beste hemd.  

Drenkel: Oeps…  

Drumdrum:  Dan is het zijn beste hemd niet meer, maar zijn 

tweede beste hemd.  

Drenkel:  Heel juist wat jij daar zegt, Drumdrum.  

Drumdrum: Dank u. 
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Drenkel: Het wordt terug mijn beste hemd, lieve Drib, als jij 

het weer gewassen hebt.  

Drieka: Laat het hem zelf wassen. ’t Zal hem leren.  

Drenkel: Moeder, breng mijn vrouw niet op ideeën. 

Drieka: Ik gaf mijn schoondochter een schoonmoederlijk 

advies. 

Drenkel: Vrouwen! Altijd samenspannen. Ik word er zot 

van.  

Koning Droes: Is dat erg? Ik word graag af en toe eens goed 

zotgemaakt door een vrouw. En met wat 

droebelwijn is dat ééns zo fijn. (neemt een flinke 

slok)  

Drenkel:  Mijn beker is leeg.  

Drenkel draait zijn beker ondersteboven.  

Koning Droes kijkt naar Drindel die met een kruik rondloopt.  

Doet teken dat ze mag bijschenken. 

Koning Droes: Drindel! Schenk mijn goede vriend Drenkel nog 

wat droebelwijn.  

Drindel giet een beetje wijn in de beker van Drenkel.  

Wil weggaan, maar Drenkel houdt haar tegen. 

Drenkel:  Mag het ietsje meer zijn?  

Drib: Heb je nog niet genoeg gehad, lieve echtgenoot 

van mij? 

Drenkel: Ik heb amper wat gekregen.  

Dreez: Zo hoort het.  

Drenkel: Hoe kan je nu feesten met een bodempje 

droebelwijn.  

Dreez: Je beker is halfvol.  

Drenkel: Halfvol? Halfleeg, wil je zeggen. 
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Drieka: Drenkel, ik val altijd in affronten met jou!  

Drenkel: Het is toch waar, moeder.  

Dreez: Wie het kleine niet eert… 

Koning Droes: Is een volle beker niet weerd.  

Drenkel: Ja maar serieus nu: Waarom gieten wij onze 

beker nooit helemaal vol?  

Druf:  (opgewonden enthousiast) Ik weet het! Ik weet 

het!... Omdat we anders morsen?  

Drenkel: Hier, de slimste van de hoop zegt ook iets.  

Drindel: Druf morst gewoon altijd! 

Drab: Het is wel juist wat Drenkel zegt. Halfvol is niet 

hetzelfde als halfleeg.  

Vrouw Dravo:  ’t Is maar hoe je het bekijkt.  

Drenkel: Ik hou van halfvol.   

Koning Droes: Van alle Droebels is Drenkel toch het 

buitenbeentje. 

Drubbel: Wat zegt hij? Heeft Drenkel een luizenbeetje?  

Dreez: Buitenbeentje! Hij zegt dat Drenkel het 

buitenbeentje van de Droebels is.  

Drubbel:  Ah, hij heeft last van troebele pis.  

Dreez: Nee Drubbel, geen troebele pis. Ik zei… och laat 

maar. Vergeet wat ik zei. 

Drubbel: Al vergeten wat je zei? Jaja, den ouderdom.  

Drindel:  Oud worden is niet plezant. 

Dreez: Wat weet jij daar nu van, snotneus. 

Drindel:  Maar drompa Dreez, dat zeg jij toch altijd. 

Drenkel: Waarom nemen wij alles altijd zo serieus?  

Drubbel: Plakt er iets aan zijn neus?  

Enkel Drenkel lacht. De anderen kijken hem verbaasd aan.  
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Drenkel stopt plots met lachen. 

Drenkel: Dat was toch grappig! Ik vond dat grappig.  

Drieka:  Je bent de enige die lacht.  

Drib: Als er nu nog iets aan zijn neus zou plakken… 

Drab:  Maar er plakt niks. (betast de neus van Drenkel)  

Drenkel: Gelukkig niet! 

Drib: Dus is ’t niet grappig! 

Drenkel: Jij hebt geen humor.  

Drubbel: Wat zegt hij? Heeft hij een tumor?  

Weer is het alleen Drenkel die lacht en dan plots stopt  

omdat de anderen hem verbaasd aanstaren. 

Drenkel: Een tumor zei ze. 

Drib: Da’s niks om mee te lachen. Een tumor is heel 

erg.  

Drenkel: Maar ik heb geen tumor. En er plakt ook niets aan 

mijn neus. Ik vind het gewoon grappig. Dus lach 

ik! Mag het? 

Dringeling: Heeft Drenkel pijn?  

Drumdrum: Ja, hij klinkt of hij pijn heeft.  

Dreez: Hij is gewoon zot! 

Drubbel: Ah, hij moet op de pot.   

Drieka:  Hij moet stoppen met drinken! 

Drenkel: Stoppen met drinken? Ik heb amper drank gehad.  

Koning Droes:  (Plaagt) Da’s de enige manier om jou het lachen 

te doen vergaan.  

Drenkel: Stoort het als ik lach?  

Vrouw Dravo:  Droebels lachen zelden.  

Dreez: Drenkel is een rare.  

Drib: Kan zijn. Maar hij heeft ook kwaliteiten.  
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Dreez: Ja? Welke?  

Drib: Die ga ik nu eens niet aan uw neus hangen.  

Drubbel: (tot Dreez) Ah, ’t is aan UWE neus dat er iets 

hangt. (kriebelt aan de neus van Dreez) 

Dreez: (schiet uit tegen Drubbel) Drubbel, hou nu eens 

twee minuten je mond! 

Drubbel: Oeioei (grijpt naar haar neus)! Bijt hem er niet af, 

hé zeg.  

Dreez: (richt zich weer tot Drib) ’t Is mooi dat je je man 

verdedigt, Drib, maar ik blijf bij mijn gedacht: 

Drenkel is een rare kwiet.  

Drubbel:  Ja, Drenkel is een kakewiet.  

Drenkel: Ik ben geen kakewiet of rare kwiet. Ik ben een 

Droebel.  

Dreez:  Een rare Droebel dan. Ik heb het altijd gezegd… 

Drieka: Uitkijken, Dreez. Als je mijn zoon beledigt, beledig 

je ook mij, zijn moeder.  

Dreez:  Zeg eens eerlijk, Drieka, heb jij jezelf nooit 

afgevraagd… 

Drieka: Wat Dreez! Wat moet ik mij afvragen volgens jou?  

Dreez: Of die zoon van u…  

Koning Droes: Nu gaan we ’t krijgen.  

Dreez: Vrouw Dravo! Als wijze vrouw van onze stam… jij 

moet toch ook met vraagtekens zitten.  

Iedereen kijkt naar vrouw Dravo.  

Vrouw Dravo staart nadenkend voor zich uit.  

Drubbel:  Wat gebeurt er? Waarom spreekt iedereen zo stil?  

Dreez: Niemand zegt iets, Drubbel.  

Drubbel: Ah, ’t is dàt wat ik hoorde.  
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Dreez: Vrouw Dravo, jij vindt de Droebels onder de 

Babyboom…  

Drumdrum (tot Droga) : Ons ook, mama? 

Droga:  Ja Drumdrum, jij en je zusje Dringeling lagen ook 

onder de babyboom.  

Koning Droes:  Vrouw Dravo brengt ons allemaal naar onze 

ouders.  

Dreez:  Zij bracht Drenkel naar Drieka. Drieka heeft haar 

zoon zo goed ze kon opgevoed.  

Drieka:  Zo goed ze kon, Dreez? Wat wil je daarmee 

zeggen? Had jij het beter gekund misschien?  

Dreez: Als ze hem naar mij had gebracht, dan liep hij 

misschien wat meer in het gareel.  

Drenkel:   Heb je klachten over mij, ouwe?  

Drieka:  Drenkel! Respect.  

Drenkel: Hij noemt mij een lastpak. Een buitenbeentje. Ik 

ben slecht opgevoed. En ik mag niet reageren? Je 

hoort toch ook wat hij zegt! 

Drubbel: Wat zegt hij?  

Drenkel: Dat ik een schande ben voor de Droebels, dat 

zegt hij. 

Dreez:  Ik heb gezegd dat ik met vragen zit.  

Koning Droes: Hey!!!! Ik dacht dat we hier een feestje gingen 

bouwen.  

Drubbel: Ah? Gaat hij trouwen?  

Koning Droes:  (luid) Een feestje BOUWEN! 

Drubbel: Hoepa! Onze koning gaat trouwen! … Met wie?   

Dreez:  Die vragen zitten mij al lang dwars.  

Koning Droes: Gooi het in de groep, Dreez. En laat ons er dan 



 

 

13 

13 

over zwijgen. Als er nog maar wat tijd over blijft 

voor mijn feest.  

Dreez: De vragen waar ik mee zit…  

Drenkel: Die gaan over mij.  

Dreez:  Over jouw afkomst.  

Drieka: Zijn afkomst.  

Dreez: Vrouw Dravo kan hier een antwoord op geven.  

Vrouw Dravo:  De babydroebels bij de babyboom halen, is één 

van mijn taken, ja.  

Dreez:  Vrouw Dravo, vertel ons eerlijk… Heb jij Drenkel 

onder de babyboom van de Droebels gevonden?  

Grote opwinding onder de Droebels. Ook bij Drenkel. 

Iedereen stelt vragen aan iedereen. 

Alleen vrouw Dravo blijft rustig, maar ze zwijgt. 

Koning Droes legt het geroezemoes met een handgebaar stil. 

Drenkel: Vrouw Dravo? Wat is je antwoord?  

Koning Droes: Kom, hou ons niet langer in spanning. Natuurlijk 

lag onze vriend Drenkel onder de babyboom. En jij 

hebt hem naar Drieka gebracht.  

Drieka:  En ik heb hem Drenkel genoemd. Een echte 

Droebel-naam.  

Koning Droes:  Drenkel is dus een Droebel. Ja toch?  

Vrouw Dravo:  Zijn er buiten Dreez nog Droebels die daaraan 

twijfelen?  

Eerst opschudding. Dan stilte.  

Drenkel: Hey komaan, zeg! Waarom zwijgt iedereen?  

Druf: Hij doet wel raar.  

Drenkel: Zegt de rare van den hoop!  

Druf: Ik ben niet raar! Onhandig, ja. Maar jij bent raar.  
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Drindel:  Da’s waar!  

Drubbel:  Zijn we klaar? (staat recht) 

Dreez: (trekt haar weer naar de grond) Blijf zitten. 

Drubbel:  Gaan we pitten? Nog beter. 

Drees gebaart Drubbel kortaf dat ze moet zwijgen en blijven zitten. 

Drib: Maar wat is er dan raar aan mijn man?  

Drab: Hij doet dingen die wij nooit doen.  

Drib: Hij doet soms anders dan anderen, maar hey, we 

hebben allemaal wel wat.  

Droga:  Zo is dat! Toch niks mis mee. Of wel? 

Drenkel: Dra, niks mis mee! 

Dreez: Jij bent lui! 

Drenkel: Lui? Ik? 

Dreez: Liever lui dan moe.  

Drib: Daar is iets van.  

Drenkel: Drib! 

Drib: Ik zeg het zoals het is.  

Dreez: Als we je lieten doen, zat je een hele dag op je luie 

kont.  

Drubbel:  Oei, zit hij in de stront? 

Dreez: Droebels houden van werken. Vroeg opstaan. Op 

tijd gaan slapen. EN !!!!  Droebels lachen niet! 

Drenkel: En dat is stom! 

Dreez: Jij bent geen echte Droebel.  

Drenkel: Wat ben ik dan?  

Koning Droes: Waar wil je naartoe, Dreez? Wat wil je nu eigenlijk 

zeggen?  

Dreez: Ik denk… Drenkel is een Ozim…   

Ontstelde reacties. 
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Drib: Een Ozim? Onzin!  

Druf:  Bestaan die Ozims dan echt?  

Dringeling:  Ik dacht dat het maar een verhaaltje was. 

Dreez: Nee hoor, die Ozims bestaan. Vrouw Dravo weet 

er alles over.   

Vrouw Dravo: De Ozims bestaan.  

Drubbel: Wil ze een banaan?  

Dreez: Wij weten dat het een heel lui volk is. Lui… zoals 

Drenkel.  

Drib: Mijn Drenkel… een Ozim? 

Drenkel: Ik ben een Droebel! Ik ken die Ozims niet. 

Koning Droes: Natuurlijk ben jij een Droebel, vriend Drenkel. Ze 

plagen je maar.  

Dreez: Nee nee, ik meen het. Ik wil nu van vrouw Dravo 

weten of ze Drenkel wel onder onze babyboom 

heeft gevonden.  

Drieka: Waar anders?  

Dreez: In één van de putjes van de Ozims misschien?  

Drumdrum: In een putje?  

Vrouw Dravo: Ozims worden in zandputjes gevonden. Daar 

gaan de Ozims ze halen…  

Dreez:  Als ze niet te lui zijn.  

Drindel:  Drompa Dreez heeft mij verteld dat het heel lang 

kan duren voor ze gaan kijken of er wel een kleine 

Ozim in een zandputje ligt.  

Dreez:  Sommige baby-ozims kunnen al kruipen voor ze 

worden gehaald. Zo lang moeten ze soms 

wachten! 

Drab: Ocharme. 
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Dreez: En zeg eens eerlijk, Drieka… Wie kon er al 

kruipen toen hij bij ons kwam?  

Drieka: Drenkel. 

Drib: Wat?! 

Dreez: Hij kon al kruipen!  

Koning Droes: En dan? Dat bewijst dat Drenkel niet lui is, maar 

vinnig!  

Dreez: Mijn theorie is…: Drenkel is een Ozim en hij is zelf 

uit zijn zandputje gekropen. Recht naar de 

babyboom van de Droebels.  

Drieka: Dat is niet waar! Drenkel kon al kruipen, maar hij 

was in alles heel snel. Drenkel was gewoon een 

vinnige baby.  

Drib: Hij is nog altijd vinnig.  

Drenkel: En mijn vrouw kan het weten! 

Drib: Hij is alleen een beetje kieskeurig in de klusjes die 

hij aanpakt.  

Drenkel: Omdat ik nadenk over de dingen die ik doe. Ik doe 

alleen wat ik nuttig vind.  

Dreez: Nadenken moeten jonge snaken als jij niet doen. 

Nadenken moet je overlaten aan Droebels die  

oud en wijs zijn. 

Drenkel: Zoals jij.  

Dreez: Uiteraard. 

Drenkel: (plagend) Oud ben je… maar wijs…?  

Drieka:  Drenkel! Manieren! 

Drenkel lacht luid.  

Dreez schermt zijn oren af en trekt een pijnlijk gezicht. 

Dreez: En dàt hé… dàt! Ik kan het niet uitstaan.  
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Koning Droes: Waarover heb je ‘t?  

Dreez: Het geluid dat hij altijd maakt.  

Vrouw Dravo:  Dat heet “lachen”.  

Drab: Dat doen wij niet. 

Druf: Nee, dat doen wij niet. 

Drab: Het ziet er trouwens heel pijnlijk uit.  

Drenkel: Pijnlijk? Het doet juist deugd.  

Drindel: Daar ben jij altijd naar op zoek, hé Drenkel, dingen 

die deugd doen.  

Drenkel: Geef me eens ongelijk.  

Dreez: Ik wil maar zeggen… dat is ook zo’n typisch 

kenmerk van de Ozims.  

Drenkel: Wat dan? 

Dreez: Dat op zoek gaan naar… genot.  

Drubbel: Heb je ’t snot? Hier… een zakdoek. 

Drubbel wil Dreez een zakdoek aanreiken,  

maar die gooit het ding kwaad op de grond. 

Dreez: Vrouw Dravo, heb ik gelijk of heb ik gelijk?  

Vrouw Dravo: Ik denk niet dat dit het moment is om die dingen te 

bespreken.  

Dreez: Ik vind dit anders een prima moment.  

Koning Droes: Hey Droebels! Het is wel MIJN feestje.  

Dreez: Ja, een feest voor de Droebels. Maar volgens mij 

is niet iedereen hier een Droebel.  

Drenkel: Dreez, je zaagt! 

Dreez: Ik gooi het in de groep: is Drenkel een Ozim of 

een Droebel? 

Drieka: Dreez! Jij bent een geniepige ruziestoker, weet je 

dat?! 
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Dreez: En wat ben jij dan? Jij hebt die zoon van jou geen 

goeie manieren geleerd. Jij bent geen goeie 

moeder! 

Ontstelde reacties bij de Droebels.  

Drieka gaat kwaad vlak voor Dreez staan. 

Drieka: Dat trek je terug.  

Dreez: Nee.  

Drieka: Trek dat terug, zeg ik, of… of… 

Dreez: Of wat?  

Drieka: Of ik zal eens hard aan uw oren trekken! 

Dreez: Jij zou beter je zoon wat meer aan zijn oren 

trekken. Misschien krijg je dat Ozims gedrag er 

nog uit.  

Drenkel: Koning Droes, ik wil dat die ouwe zijn bebbel 

houdt! 

Ontstelde reacties bij de Droebels. 

Dreez: Ouwe?  

Drenkel: Ja! Jij bent een ouwe zak! 

Dreez: Ik wil excuses. Ik eis respect! 

Drenkel: Respect moet je verdienen. 

Drib: Drenkel, zeg dat het je spijt. 

Drenkel:  Het spijt me niet. Ik meen wat ik zeg. 

Drib: Hou op, asjeblief.  

Drenkel: Hij dramt maar door.  

Dreez: Gooi het in de groep, heeft koning Droes gezegd.  

Koning Droes: En nu zeg ik dat het welletjes is geweest. Het is 

feest! 

Droebels: Droeka!!! 

Drenkel: Geef me nog wat droebeldrank.  
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Drib: Jij hebt genoeg gehad.  

Vrouw Dravo: Drenkel, je verpest het feest van je vriend, koning 

Droes. 

Koning Droes: Ik heb zo uitgekeken naar deze dag. 

Vrouw Dravo: Gebruik je energie morgen, als we weer winter-

voorraad droebelen. 

Drenkel:  Moeten we weer gaan droebelen? Is er nog niet 

genoeg wintervoorraad? 

Dreez: Er is nooit genoeg. 

Drenkel: Nooit genoeg! Altijd werken! Ik ben het zat! 

Drubbel: Ik ben ook een beetje zat. (hikt luid) 

Dreez: Een echte Droebel werkt grààg!  

Drenkel: Dreez, hou je mond. 

Drieka:  Och jongen, ga er niet op in. Hij blijft maar zagen. 

Da’s de leeftijd.  

Dreez: Hallo? 

Drieka: Op dat vlak geef ik mijn zoon gelijk. Jij bént een 

ouwe zak.  

Dreez: Kijk naar jezelf, bibberende droebelpudding! 

Drieka: Wat?! 

Vrouw Dravo: En nu is ’t genoeg! Schamen jullie je niet? Een 

heel jaar hebben we hiernaar uitgekeken. Jullie 

verpesten het voor iedereen!  

Koning Droes: Inderdaad! Het feest is verpest!  

Drubbel:  Kruipen we in onze nest? Eindelijk! 

Drubbel staat recht. Koning Droes volgt haar voorbeeld. 

Koning Droes:  Ik denk dat we dat het best kunnen doen. We 

gaan slapen! Want morgen moeten we stevig 

droebelen. Iedereen akkoord? 



 

 

20 

20 

Droebels: DRA!!! 

 

De Droebels staan recht en gaan achter elkaar staan. De jongsten 

nemen de zetstukken van de troon mee. Stappen op het ritme van 

het vers richting coulissen.  Drenkel blijft koppig staan. 

 

Koning Droes: Droeka draka 

 draka droga 

 droga draka  

 DRUM 

Droebels: Drum drum drum drum 

 drum drum drum drum 

 drum drum drum drum 

 

De Droebels verdwijnen in de coulissen. Drenkel kijkt hen na. 
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Scene 2 

 

 

Drenkel is alleen achtergebleven.  

 

Drenkel: Ik een Ozim? Onzin! Dreez kan mij niet uitstaan. Ik 

snap niet waarom. Omdat ik anders ben? Een 

klein beetje anders? Maar ik ben toch een 

Droebel! Een Droebel die toevallig wél kan lachen 

en niét graag werkt.  

 Denkt geschrokken na.  

 Ik ben niet als de andere Droebels. Zou ik dan 

toch een Ozim zijn? … Ik wil die Ozims leren 

kennen. Ik wil weten of ik een Ozim of een 

Droebel ben. Ik ga naar die Ozims op zoek. 

 

Plots verschijnt Hadowaka op rollerblades of een hoverboard en met 

veel geluid en lichtflitsen. Harde, dreigende muziek.  

Achter haar aan hollen de kwelduiveltjes Haha en Wawa. 

Pestkopjes die iedereen op de scène plaagstootjes en stompjes 

geven. Ze pitsen, giechelen en lachen vals. Trekken grappige 

gezichten. Steken hun tong uit en doen alsof ze aan het kwijlen zijn.  

Hadowaka en de duiveltjes draaien rondjes rond Drenkel. Die voelt 

zich geïntimideerd en bang.  

Hadowaka lacht vals.  

 

Hadowaka: Gegroet, vriend Drenkel. 

Drenkel: Help! 

Hadowaka: Kan ik je helpen, vriend? 
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Drenkel: Help! 

Hadowaka: Spreek, en je zal geholpen worden. 

Drenkel: Help! 

Hadowaka: Drie maal heb je om hulp geroepen. Je nood moet 

groot zijn, vriend. 

Drenkel: Ik ben je vriend niet. Ik ken je niet. 

Hadowaka: Vrienden krijg je onverwachts, vriend. Ze komen in 

het holst van de nacht, vriend. 

Drenkel: Ik begrijp je niet, mijnheer, oh nee, jij bent een 

mevrouw of ... ja? Nee? 

Haha en Wawa:  Ja! Nee! Ja! Nee! Hij weet het niet!  

Haha:  Sukkel! 

Wawa: Loser! 

Hadowaka: De naam is… HADOWAKA! 

Haha en Wawa:  HADOWAKA! De grote tovenares. Hadowaka! 

Hadowaka! Hadowaka! 

Hadowaka:  En dit zijn mijn vlijtige helpers, Haha en Wawa. 

Wawa: (wijst naar Haha) Hij is Haha! 

Haha: (wijst naar Wawa) Hij is Wawa! 

Drenkel: Aangenaam. Ik ben... 

Hadowaka: Drenkel, de Droebel die zijn volk verliet. 

Drenkel: Ik heb mijn volk niet verlaten. Hoe kom je daarbij? 

Ik ben gewoon op zoek naar de waarheid. 

Hadowaka: Waarheid! Waarheid! Een kostbaar goed. 

 Zoeken wij niet allemaal de waarheid waar die niet 

te vinden is?! 

Drenkel: Weet ik veel. Mens, jij doet raar.  

Hadowaka: Wie zegt dat ik een mens ben? 

Drenkel: Dat zie ik toch? 
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Hadowaka: Zien, mijn vriend, doe je met je ogen toe.  

Drenkel: Nou moe, jij zegt gekke dingen hoor, … 

Kwakkogaga? 

Haha en Wawa: HADOWAKA! 

Drenkel: Whatever. Sorry voor ’t storen. Ik moet verder. Ik 

heb nog een lange weg te... 

Hadowaka: Je gaat verkeerd! 

Drenkel: Ik ga verkeerd? 

Hadowaka: Het land van de Ozims ligt DAAR-waar-de-wereld-

eindigt. 

Drenkel: Daar-waar-de-wereld-eindigt. Maar waar eindigt 

de wereld? 

Hadowaka en de kwelduiveltjes wijzen elk een andere kant uit. 

Hadowaka: DAAR! 

Haha:  Daar! 

Wawa:  Daar! 

Drenkel: Waar? 

Hadowaka, Haha en Wawa glijden en rennen door elkaar,  

telkens een andere richting aanwijzend.  

Tot ze eindelijk alle drie dezelfde richting aanduiden. 

Hadowaka, Haha en Wawa: DAAR !!! 

Drenkel: Zijn jullie zeker? 

Hadowaka: Heel zeker! 

Haha:  Heel zeker! 

Wawa:  Heel zeker! 

Drenkel: Dank je wel, Hadokwatta!  

Haha en Wawa: Hadowaka! Hadowaka! Hadowaka! 

Drenkel: Joew! Dada! 
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En Hadowaka verdwijnt met het nodige licht en geluid. De duiveltjes 

nemen de armen van Drenkel vast en draaien hem rond en rond tot 

Drenkel duizelig wordt en over het podium wankelt. Dan rennen ze 

giechelend weg. Op de achtergrond kruipen de Ozims snel en onder 

zandkleurige dekens het podium op. Ze leggen zich te slapen. 

                                                 

Drenkel: Hela! Hadokwatta? Haha? Wawa? Weg? 

 Heb ik nu gedroomd?  

 Die droebelwijn! 

 Ik had niet zoveel mogen drinken. Maar waarom is 

’t dan zo lekker? 

 Ik droom. Ik lig thuis in mijn bed.  

 (sluit de ogen) Kom Drib, maak me wakker. Je 

mag eens knijpen. Doe maar; ik zal niets terug 

doen. Drib? (opent de ogen) 

 Geen Drib. 

 Ben ik dan toch weggegaan? 

 Wat is het hier kaal. Leeg. 

 Zand, zand, alleen maar zand! 

 

Op de achtergrond is bij de slapende Ozims een beetje beweging te 

zien. 

 

 Zand… en een paar bewegende heuvels. Stom. 

 BEWEGENDE HEUVELS???!!! 

 Die heuvels bewegen?Help! Help! 

 

Olle, de goedlachse Ozim slaat haar deken weg.  

Ziet Drenkel en springt recht. 
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Olle: Olé! Een attractie! 

 Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je 

naartoe? Wat drijft je? 

Drenkel: O Drib! 

Olle: Aangenaam, en ik ben Olle, de Ozim. 

Drenkel: Ben jij een Ozim? 

Olle: Zowaar ik Olle heet, Odrib. 

Drenkel: Odrib?  

Olle: Jij heet toch Odrib. Dat zei je net. 

Drenkel: Ik zei niks.  

Olle: Haha, je hebt wel iets gezegd. 

Drenkel: Nee. 

Olle: Jawel, je zei: "Ik zei niks." Haha. Gefopt! 

Olle begint hard te lachen. Het geluid maakt Ozemoes en Oppili 

wakker. Ze komen bij Drenkel en Olle staan. 

Ozemoes: Wie is dat, mama? 

Oppili:  Een nieuwe? 

Ozemoes:  Hij is te groot om nieuw te zijn, zusje. 

Drenkel:  Ik ben Drenkel, de Droebel. 

Olle: (lacht) Drenkel, de Droebel. Wat een mop! 

Ozemoes:  Ik lach mij een kriek. 

Oppili:  Ik lach mij een pruim. 

Ozemoes:  Een pruim! Je kan je toch geen pruim lachen. 

Oppili:  Maar een kriek toch ook niet.  

Olle:  Geef ze eens ongelijk.  

De drie lachen overdreven luid. Drenkel kijkt er verbluft naar. De 

andere Ozims worden nu ook wakker. Rekken zich geeuwend uit en 

komen er in de loop van de discussie nieuwsgierig bij staan. 
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Drenkel: Ik geloof mijn ogen niet. 

Olle:  Het oog bedriegt, vriend! 

Drenkel: Dra, dat zei die zonderling ook al. 

Olle: Olé! Zo te horen heb jij bietekwiet en haar 

kwistenbiebels al ontmoet. 

Drenkel: Hè? Bedoel je Hado… 

Ozims:  Ssssttt! 

Drenkel: Kwatta. 

Olle:  Wij spreken de naam niet uit.  

Ozemoes:  Want dan staan ze hier. 

Drenkel:  Maar je kent ze dus.  

Olle: En of.  

Oppilli:  Bietekwiet ziet er raar uit,…  

Ozemoes:  …maar hey, wie niet?! 

Olle lacht hartelijk. Ook de andere Ozims lachen vrolijk mee.  

Olle: Het is zoals ze zegt: het oog bedriegt. Zien doe je 

beter met je ogen toe.  

Ozemoes:  Vraag dat maar aan Ozoeka. Die ziet alles met 

haar ogen toe.  

Oppili: 't Is te zeggen: ze ziet niets en daarom ziet ze 

zoveel beter!  

Olle: Olé, dat zegt ze zelf ! 

Olle, Ozemoes en Oppili lachen uitbundig. 

Drenkel: (verward) Ik word gek! Of nee! ik droom! Ik duizel!  

Olle: Olé! Ook van het Hadima geproefd? 

Ozims (in trance): Hadima! 

Drenkel:  Hadima? 

Olle: Sterretjes! Dromen! De dromen van het Hadima! 

Drenkel: Jij ziet ze vliegen. 
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Olle: Ha, maar ZIEN, mijn vriend... 

Drenkel: ...doe je met je ogen toe. Ja, ik weet het nu wel. 

De groeten! Het is duidelijk: Ik ben geen Ozim. 

Koningin Okka: Dat jij geen Ozim bent, weten wij ook wel. Maar, 

wie of wat ben jij dan wel? 

Drenkel: Ik ben Drenkel, de Droebel.  

Koningin Okka: Olé Ozims, een Droebel onder ons. 

Vrouw Oreka: Een Droebel, wat interessant.  

Otem: Ken jij de Droebels, Vrouw Oreka? 

Vrouw Oreka: Nee, daarom vind ik het interessant. Wat is een 

Droebel, Droebel? 

Drenkel: Ik geloof mijn oren niet. 

Otem: Olé, een Droebel is iemand die zijn ogen en zijn 

oren niet gelooft. Dat is inderdaad interessant. 

Odommi: Japa, dapat ipis ipinteperepessapant. 

Drenkel: Hè? Wat zei ze? 

Otem: Hij verstaat de p-taal niet! Stomme vogel! 

Drenkel:  En ik ben ook geen vogel. Wat is de p-taal? 

Vrouw Oreka:  Na elke klinker zet zij een pé en dan herhaalt ze 

de klinker. Simpel. 

Odommi:  Sipimpepel. 

Drenkel:  Waarom doet ze dat? 

Vrouw Oreka:  Zomaar. 

Odommi:  Zopomapaar. 

Vrouw Oreka:  Ze vindt dat grappig. 

Odommi:  Dapat ipis grappapipig.  

Alle Ozims (lachend): GRAPPAPIPIG! 

Drenkel:  Gekke bende! 

Vanachter de bende Ozims komt nu Olim tevoorschijn.  



 

 

28 

28 

Hij is een verstandige vriendelijke jongen,  

met één speciaal uiterlijk kenmerk: hij is constant in beweging.  

Beeft over zijn hele lijf (een afkickverschijnsel). 

Olim: Hey Drenkel de Droebel, ik ben Olim de Ozim.  

Drenkel:  Dag Olim. 

Olim: Vertel eens iets over je volk, Droebel. 

Drenkel: Mijn volk woont in het Wonderwoud. Ginder er-

gens. Is dit nu het einde van de wereld? 

Olle: Dat valt te bezien hoe je dat beziet.  

Olim: Als je van daar naar hier kijkt, dan is dit het einde 

van de wereld.  

Otem: Maar wij zijn slimmer. Wij kijken van hier naar 

daar. En dan sta je aan het begin. Snap je? 

Drenkel: Dra dra. 

Olle: Is dat Droebels? 

Drenkel: Wat? 

Olle: Dat dra dra. 

Drenkel: Wat dra dra? 

Olle: Wel dra dra. 

Drenkel:  Wat wel dra dra? 

De Ozims moeten hier hard om lachen.  

Kronkelen over de grond van het lachen. 

Olle: Olé, een grapjas. Welkom bij de Ozims,  

 vriend, wij zijn dol op lol. 

Drenkel: Ik ben geen grapjas. Ik ben een Droebel. Een 

Droebel maakt geen grappen.  

Olle: Toch wel! Zie ze lachen. 

Drenkel: Ik dacht dat ze buikpijn hadden. 

Otem: Hebben we ook. 
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Drenkel: Ga dan naar het toilet! 

Ozoeka, de blinde vrouw, gaat op de tast richting Drenkel. Wordt 

door Olim in de juiste richting geholpen. 

Vrouw Oreka: Olé, dat doet deugd. Lang geleden dat ik nog zo 

gelachen heb. 

Ozoeka: Lang geleden dat we met z'n allen wakker waren. 

Olle: Dat is Ozoeka, je weet wel, zij die ziet met haar 

ogen toe. 

Drenkel: Maar haar ogen zijn open. 

Olle: Ja, maar ze ziet niets. 

Ozoeka: Ik zie ik zie wat jij niet ziet. 

Drenkel: Ja, zo ken ik er ook nog wel een paar. 

Vrouw Oreka: Ozoeka ziet met haar hart. 

Ozoeka: Zo te zien snapt Drenkel er niets van. We brengen 

hem in de war. 

Drenkel: Ik ben in de war. Ik snap er niets van. 

Olim: Wat snap je niet? 

Drenkel: Ik ben geen Ozim. Ik lijk helemaal niet op een 

Ozim. Ik ben een echte Droebel. Da’s een feit. Ik 

laat me niks meer wijsmaken! O nee! 

Koningin Okka: Wat staat die daar allemaal te brabbelen?  

Drenkel: Ik ga terug. Drib is vast doodongerust. Ik weet wat 

ik wou weten. Ik moet helpen droebelen. 

Koningin Okka: Waarover heb je ‘t?  

Drenkel: Voorraad droebelen. Voedselvoorraad droebelen 

voor de winter. Eten. De winter staat voor de deur. 

Koningin Okka: Welke deur? 

Ozims: (lachend) Welke deur! 

Drenkel: Wie is die zotte vlaai? 
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Olle: Zotte vlaai? (luide lach) 

 Dat is onze koningin. Koningin Okka, hij noemt jou 

een zotte vlaai! 

Ozims: Koningin Okka, de zotte vlaai!!! 

Koningin Okka: (lachend) Ik, een zotte vlaai? En dat zegt een 

wildvreemde snuiter? Geen respect voor mijn 

kroon. 

Drenkel: Neem me niet kwalijk, koningin Okka... 

Koningin Okka: Zeg maar Okka, dat is gek genoeg. 

Drenkel: Ik had niet zo direct gezien dat u een kroon droeg. 

Koningin Okka:  (betast verwonderd haar hoofd. De vrolijke 

stemming slaat om) 

 Ik draag er ook geen. 

 WIE HEEFT MIJN KROON GESTOLEN??? 

 Het moet gedaan zijn met die grapjes. Een 

koningin kan niet meer rustig slapen of ze wordt 

bestolen! En dan nog iets! Ik had het koud 

vannacht. Mijn deken was weg! 

 WIE HEEFT MIJN DEKEN GEPIKT??? 

Odommi: Ipik niepiet. 

Drenkel: Ik versta haar niet. 

Koningin Okka: Wij soms ook niet. En dat wordt onze volgende 

wijze vrouw... (terug vrolijk) Dat wordt een gran-

dioze gezellige chaos. 

Vrouw Oreka: Gaat het er bij jullie ook zo gezellig aan toe? 

Drenkel: Neem me niet kwalijk, ik moet nu echt gaan. 

Koningin Okka: Ons niet beledigen, vriend. Voor die ene keer dat 

wij eens iemand op bezoek krijgen. Ozims, hoe zit 

het met onze gastvrijheid? Geef die jongen te 
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eten. 

Ozims: Eten??? 

Olle: Er is geen eten. 

Koningin Okka: Geef hem Hadima. 

Ozims: Hadima! 

Drenkel: Doe geen moeite. Ik heb geen honger. 

Koningin Okka: Voor het Hadima moet je geen honger hebben. 

Drenkel: Ik moet gaan. De plicht roept.  

Koningin Okka: Plicht? Wat een vies woord. 

Drenkel: Ik moet naar het Wonderwoud.  

Koningin Okka: Waar ligt dat ergens? Dat Wonderwoud. Vrouw 

Oreka zoek dat eens op. 

Vrouw Oreka: Odommi, zoek dat eens op. 

Odommi: Wapaar ipin? 

Vrouw Oreka: In mijn boeken, domme dommi. Waar anders? 

Koningin Okka: Laat het zo, vrouw Oreka. Er ligt zeker twee meter 

stof op die boeken. 

Vrouw Oreka: Ik weet ze niet eens meer liggen. 

Koningin Okka: Ik vind ook nooit iets terug. Ik wil mijn deken terug. 

En mijn kroon!  

 WIE HEEFT MIJN KROON GEPIKT? 

Vrouw Oreka: Dat zal een raadsel blijven tot het wordt opgelost. 

Koningin Okka: Ze pikken alles terwijl ik slaap. 

Vrouw Oreka: Dan hou je zeker niet veel meer over. 

Koningin Okka: (luid lachend) Niets meer. 

Ozims: (lachend) Niets meer! 

Koningin Okka: Wat heb je nu aan een deken. 

Ozims: (lachend) Wat heb je nu aan een deken! 

Ozoeka: Kan warm zijn in de winter. 
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Koningin Okka: (terug somber) Bah… Winter. 

Ozoeka: Het wordt koud. 

Koningin Okka: Koud. 

Drenkel: Ja. Ik ga nu maar. 

Koningin Okka: (valt boos uit) Ja! GA! Maak dat je weg bent! 

Verdwijn! Ga droebelen! Ga naar je stomme 

vriendjes! Ga weg! 

Otem: Okka! Hij is onze gast. 

Koningin Okka: Ga slapen! Zwijg! Hij moet weg! 

Drenkel: Ja, ik moet weg.  

Koningin Okka: Zwijg! Verdwijn, stom zwijn!  

Olim: Okka... 

Koningin Okka: KONINGIN Okka! Ik ben nog altijd jullie koningin. 

 Al is mijn kroon verdwenen. 

 WIE HEEFT MIJN KROON GEPIKT? 

 

Drenkel is zeer verward door de wisselende gemoedstoestand van 

Okka en de Ozims. Stil verlaat hij de Ozims. Ozoeka en Olim volgen 

hem op een afstandje. Op de achtergrond blijf je de boze Ozims nog 

een tijdje horen. 

 

Koningin Okka: Ik wil slapen. Ik wil mijn deken. 

 WIE HEEFT MIJN DEKEN GEPIKT? 

 Oké! Ik pik een ander deken.   

Otem: Zie nu! Zij pikt mijn deken! 

 Koningin Okka heeft mijn deken gepikt! 

Koningin Okka: Bek dicht en slapen! 

Otem: Maar mijn deken! 

Koningin Okka: Pik er een ander! 
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Olle: Olé, Otem heeft mijn deken gepikt. 

Otem: Pik er een ander. 

Vrouw Oreka: Nee Olle...Olle...MIJN DEKEN! 

Olle: Pik er een ander. 

Odommi: Mijpijn depekepen!  

Koningin Okka: Kan het nu eindelijk stil zijn? Zo'n kabaal om zo'n 

stom deken. 

(Even is het stil) 

 MIJN DEKEN!!! 

Ozims: SSSSSSSSSSssssssttt!!!! 
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Scene 3 

 

 

Ozoeka en Olim hebben Drenkel ingehaald. 

 

Ozoeka: Ga niet weg. 

Drenkel: Waarom niet? 

Ozoeka: De Ozims hebben je nodig. 

Drenkel: De Droebels ook. 

Ozoeka: Als niemand de Ozims uit deze situatie redt, is ’t 

ermee gedaan!  

Olim: Finaal fini!  

Drenkel: Een goeie raad: Minder slapen en harder werken. 

Ozoeka: Laat ons niet in de steek, Drenkel. Help ons 

asjeblief. 

Drenkel: Ik kan jullie niet helpen, zelfs als ik zou willen. 

Jullie koningin heeft me weggestuurd. 

Ozoeka: Koningin Okka is niet meer dezelfde. Ze zegt 

dingen die zij eigenlijk niet meent. 

Olim: Komt door het Hadima. 

Drenkel: Dat Hadima. Wat is dat voor iets?  

Olim: Een stomme plant. 

Ozoeka:  Het brengt ons in de zevende hemel. 

Olim:  En dan van de hemel naar de hel. 

Ozoeka: We krijgen het van Hado… Bietekwiet. 

Drenkel: Die rare. 

Ozoeka: Een gevaarlijke tovenares. 

Drenkel: Een slechte? 

Ozoeka: Door en door. 
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Olim: Zij maakt de Ozims kapot. 

Ozoeka: Correctie Olim, wij maken onszelf kapot. 

Olim: Zij kweekt het Hadima in het Wakadoem.  

Drenkel: Het Wakadoem?  

Ozoeka: Dat is het land over de rand. Daar wonen dinges 

en dinges.  

Olim: Ze geeft ons Hadima in ruil voor alles wat wij 

kunnen missen. 

Ozoeka: Wie het Hadima heeft, kan veel missen. 

Olim: Met het Hadima voel je geen honger, geen kou.  

Ozoeka: Je slaapt soms dagen aan een stuk. 

Drenkel: Zalig. 

Ozoeka: NEE!...JA! Het IS zalig! Maar nu hebben we de 

plant nodig om geen honger te voelen. 

Olim: Het eten is op.  

Ozoeka: We hebben de plant nodig om de kou niet te 

voelen. 

Olim: Het wordt winter. 

Ozoeka: Onze dekens verdwijnen. 

Olim: Bietekwiet steelt ze terwijl wij slapen. 

Ozoeka: Ze wil dat we meer Hadima vragen. 

Olim: We krijgen het niet meer zomaar voor niks. 

Ozoeka: Ze wil dat we er voor werken. 

Olim: In het Wakadoem. 

 Werken! In het Wakadoem.  

Ozoeka: Een Ozim gaat kapot als hij daar moet werken.  

Olim: Werken is al erg genoeg. Maar dan nog in dat 

vreselijke Wakadoem? 

Drenkel: Laat Ha…kwatta haar stomme planten zelf opeten 
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en ga voor de winter lekker eten droebelen. Je 

moet dat spul gewoon niet meer aannemen. 

Ozoeka: Dat kan niet! Wij hebben Hadima nodig! Wij 

kunnen niet zonder.  

Olim: Vroeger wel! Het moet lukken terug te leven zoals 

vroeger. Drenkel kan ons helpen.  

Ozoeka: Och Olim… laat maar. Wat kan zo'n jongen… Ik 

moet Hadima... 

Olim: Ik ga mee naar de Droebels. Zijn volk kan ons 

misschien... 

Ozoeka: Het heeft geen zin.  

Olim: Ozoeka! 

Ozoeka: Ik geef het op. Ik moet slapen. Ik moet… 

Olim:  Volhouden! Ik kom terug en dan… 

Ozoeka:  Wees voorzichtig! 

Ozoeka gaat terug. Drenkel en Olim kijken haar na. 

Drenkel: Jullie vallen van het ene uiterste in het andere. 

Lachen, gieren brullen en dan ineens slaat de 

stemming om. Dan zijn jullie boos en triest.  

Olim:  Komt door het Hadima. 

Drenkel: Jij hebt daar precies minder last van. 

Olim: Ik wil dat Hadima niet meer. Maar volgens vrouw 

Oreka wil mijn lichaam het nog wel. Het probeert 

mij wakker te schudden, maar ik geef niet toe. ’t Is 

een smerig goedje dat ons allemaal afhankelijk 

maakt.  

Drenkel: Afhankelijk van Hado… 

Olim: Ssssttt! Roep ze niet. 

Drenkel:  Kwatta.  
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Olim: Als dinges merkt dat ik weg ben, gaat ze mij 

zoeken.  

Drenkel: Ik krijg de kriebels van dat creatuur. 

Olim: En dan nog iets… (geeuwt) Ik mag niet in slaap 

vallen. Een Ozim slaapt soms dagenlang. 

Drenkel: Zo saai! 

Olim: We moeten ons haasten. 

Drenkel: Een Ozim die gehaast is. Kan dat?  

Olim: Ik ben het buitenbeentje van de Ozims. 

Drenkel: En ik ben het buitenbeentje van de Droebels.  

Olim: Aangenaam. Kom we gaan. Welke richting is het?  

Drenkel:  Eerlijk gezegd… ik zou het niet weten.  

Olim: Daar? Daar? Daar? Van waar ben je gekomen? 

Drenkel: Ik heb niet goed opgelet. 

Olim: Hoe heb je ons dan gevonden?  

Drenkel: Ze wezen mij de weg. 

Olim:  Wie? 

Drenkel:  Hadowaka en die verrekte…! 

 

Een ijselijk geluid vanuit de coulissen. Triomfantelijk geschreeuw en 

gegil van Hadowaka en de kwelduiveltjes. 

  



 

 

38 

38 

Scene 4 

 

Olim schermt zijn oren af. Drenkel beseft dat hij een fout maakte. 

Hadowaka en zijn kwelduiveltjes verschijnen met veel geluid en 

licht.  

Olim en Drenkel bibberen van schrik. Kruipen dicht bij elkaar. 

Haha en Wawa rennen rond de twee jongens en proberen hen 

plaagstootjes te geven. Ze pitsen. Trekken gezichten.  

 

Hadowaka: Ik word geroepen? 

Olim: Neeuuu neeuuu.  

Hadowaka: Toch wel. Ik hoorde mijn naam. 

Olim: Dat heb je maar gedacht, Hado-wahala... 

Drenkel: Kaka. 

 Het oor bedriegt. Weet je nog? 

Hadowaka: Jij hebt niet goed opgelet.  

 Het is het OOG dat bedriegt. Het OOGggggg! 

Drenkel: Dra, maar het oorrrrrr kan dat ook. Luister maar. 

Hadowaka: Ik hoor niks. 

Drenkel: Zie je wel! 

Hadowaka: Hoe bedoel je? Hey! Ga jij spelletjes spelen met 

mij? Weet jij wel wie ik ben? 

Drenkel: Jaja, (stotterend) haha-wawa… 

Olim:  Kaka.  

Haha: IK ben Haha! 

Wawa:  En ik ben Wawa! 

Haha en Wawa:  En zij is: Hadowaka! 

Hadowaka:  Voilà! 

Drenkel:  Jaja! Dada!  
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Drenkel wil verder gaan.  

De kwelduiveltjes springen voor Drenkel en Olim.  

Versperren hen de weg. 

Hadowaka: (tot Drenkel) Ik zou niet zo’n grote mond opzetten, 

vriend. Je hebt met MIJ te doen.  

Haha:  En met mij! 

Wawa:  En met mij! 

Hadowaka:  Wie mij kwaad maakt, zal het niet voortvertellen. 

Jij bent hier alleen! ALLEEN! 

Drenkel:  Hadowaka kan niet tellen. We zijn met twee. Olim 

is hier ook. 

Hadowaka: Wat heb je aan die kerel. Hij staat op instorten.  

Haha en Wawa proberen Olim te doen struikelen. 

Haha:  Sukkel! 

Wawa:  Loser!  

Hadowaka:  Als Olim in slaap valt, wordt hij nooit meer wakker. 

En weet je waarom? Omdat IK dat wil. IK!  

Haha:  En IK! 

Wawa:  En IK! 

Olim: Daag ze niet uit, Drenkel. Ze menen het. 

Hadowaka: Heel verstandig. Als beloning krijg jij van mij… 

Haalt enkele blaadjes (bv gedroogde laurier) 

tevoorschijn en reikt ze Olim aan. 

Olim: (verlangend) Hadima! 

Drenkel: Nee! 

Drenkel slaat de blaadjes uit Hadowaka’s hand en verkruimelt ze.  

Olim staat er ontsteld naar te kijken. Hadowaka wordt woest.  

Hadowaka: Denk jij dat jij mij aankunt? Wie ben jij… snotneus! 

Jij bent een loser. 
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Haha: Loser! 

Hadowaka:  Een sukkel! 

Wawa:  Sukkel! 

Drenkel: Nee! Ik ben Drenkel, de Droebel. En ik ben op 

weg naar huis! Jij gaat mij niet tegenhouden. 

Hadowaka:  Waar is jouw volk dan, als ik vragen mag? Ik zie 

ze niet. Jij bent alleen. Alleen! Niemand om jou en 

die loser te helpen. Jullie gaan eraan. Twee 

lastpakken minder.  

Hadowaka heft de armen om een toverformule uit te spreken:  

 Ik, Hadowaka vervloek… 

Olim: O nee! 

Uit de coulissen hoor je Drib roepen. 

Drib: Drenkel! Drenkel! 

Hadowaka: Wat is dat? Wat hoor ik daar? 

Drib komt zoekend het podium oplopen. 

Drib: Drenkel! Lieve schat! Waar ben je? Ik mis je!  

Haha en Wawa beginnen op slag te kokhalzen.  

Drenkel: Dat is Drib! Mijn vrouw Drib! DRIB!  

Drib: Drenkel!  

Drib valt in Drenkels armen. Ze omhelzen elkaar onstuimig. 

Hadowaka schreeuwt. Haha en Wawa gillen en drukken hun 

handen op hun oren. 

Hadowaka: Stop daarmee!  

Olim: Zij kan er niet tegen! 

Hadowaka: Stop. 

Drenkel: Drib, lieve Drib, ik heb je zo hard gemist. 

Drib: Waarom ben je weggegaan? Ik dacht dat ik je 

nooit meer zou zien.  



 

 

41 

41 

Haha:  Bweik! Bweik! Ik moet overgeven. 

Wawa:  Om te kotsen! 

Drib:  Ik kan niet leven zonder jou. Dat weet je toch. 

Drenkel: En ik niet zonder jou! O Drib, ik zie je zoooo 

ontzettend graag! 

Drib: En ik jou, Drenkel. 

Geven elkaar een droebel-kus = neuzen tegen elkaar wrijven.  

Olim staat er giechelend op te kijken.  

Hadowaka, Haha en Wawa maken kotsgeluiden.  

Hadowaka: Stomme idioten.  

Drib: Drenkel, wie zijn dat allemaal? 

Drenkel: Dit is Olim de Ozim, mijn vriend. 

Hadowaka: VRIEND 

Haha en Wawa maken nog meer kotsgeluiden. 

Drenkel: En de rest… is onbelangrijk. 

Hadowaka: Ik haat jullie. Jullie gedoe maakt mij ziek!  

Haha: Ziek! 

Wawa:  Bweik!! 

Hadowaka en zijn kwelduiveltjes gaan kokhalzend af. 

Drib: Hebben wij hen echt ziek gemaakt? Hoe dan? 

Drenkel:  Ik zou het niet weten.  

Drib:  Misschien weet je vriend het? 

Drenkel:  Olim? 

Drenkel en Drib richten zich tot Olim. Olim staat te wankelen op zijn 

benen. Voelt zich duidelijk niet goed. Hij kreunt. Probeert nog 

overeind te blijven. Drenkel schiet hem te hulp. Begint angstig te 

roepen.   

Drenkel:  Olim?! Olim! Blijf bij ons! Ik heb je nodig!  

Olim:  Sorry… 
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Olim steekt verontschuldigend de armen in de lucht en zakt door zijn 

benen. Valt op de grond.  

 

 

Pauze 

  



 

 

43 

43 

Scene 5 

 

 

Decorbeeld van het Wonderwoud. Alle Droebels staan verzameld 

rond de slapende Olim. Ook al slaapt Olim, hij beeft nog altijd. 

 

Drenkel: Olim! Wakker worden. Olim! 

Koning Droes: Is dit nog normaal, vrouw Dravo? Hij slaapt al zo 

lang. 

Vrouw Dravo: Misschien slapen Ozims altijd lang. 

Drib: Arme kerel, hij is onrustig. Hij droomt. 

Olim maakt enkele drieste bewegingen en roept in zijn slaap. 

Olim: Nee! Nee! 

Drieka: Hij gaat zich beter voelen als hij wakker is. 

Dreez: Tot hij jou ziet.   

Drindel: We moeten onder zijn neus kriebelden. 

Drumdrum:  Of zijn voeten kietelen. 

Drenkel: Ik heb al vanalles geprobeerd. 

Koning Droes: Ook een emmer droebelwater? 

Drenkel: Kan dat helpen, vrouw Dravo? 

Vrouw Dravo: Misschien wel. 

Drib: Wordt hij niet wakker, dan is hij toch gewassen. 

Drindel: Ja, hij ruikt wel een beetje, hé.  

Drieka: Naar zweet. Het zweet van slapende mensen. 

Druf: Ik haal een emmer droebelwater! 

Drenkel: Is het niet nogal drastisch zo’n emmer 

droebelwater?  

Koning Droes: Maar je zegt dat zijn volk dringend hulp nodig 

heeft. We mogen geen tijd verliezen als we vóór 
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de winter nog iets willen doen. 

Olim: (slapend) Weg! Weg!  

Alle Droebels stuiven geschrokken weg. Drubbel blijft verbaasd 

staan.  

Drubbel: Wat zei hij? 

Dreez: Hij riep in zijn slaap. Bangerikken. 

Drieka: Je liep zelf het hardst weg. 

Dreez: Om te zien of ik nog altijd sneller ben dan jij. 

Koning Droes: Vertel eens iets meer over die Hado…. 

Drubbel:  Sssst!  

Olim: (slapend) Kwatta! 

Weer stuiven de Droebels achteruit. Druf die intussen met de 

emmer droepelwater (bv. slingers serpentines die met één uiteinde 

zijn vastgeplakt aan de bodem) aan kwam lopen, botst tegen Drab 

en de inhoud van de emmer valt over Drab. 

Druf: Kijk toch uit, prutser! 

Drab: Kijk zelf uit, sukkel.  

Druf: Nu moet ik weer een emmer droebelwater gaan 

halen. 

Drindel: Ik help je wel. 

Druf en Drindel rennen af.  

Dreez (roept hen na:) Breng genoeg emmers mee. Hij stinkt! 

Drenkel: Niet zo luid! Of wil je dat Kwatta ons kan horen. 

Drib: Ik heb het gevoel dat zij hier al is. 

Vrouw Dravo: Dat ze maar oppast, want IK ben hier ook. 

Drenkel: Dra, en ik ook. 

Drib: Dat stelt mij toch niet gerust.  

Koning Droes: Je mag best bang zijn, Drib. Maar je mag het niet 

laten zien. 
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Drenkel: Dat maakt niks uit. Hado-dinges ziet alles! Ook 

wat niet te zien is. 

Dreez: Maak dat de ganzen wijs. 

Drubbel: Eten we vandaag pladijs? Lekker. 

Koning Droes: En die plant... Hoe heet het ook al weer? 

Drenkel: Het Hadima. 

Olim: (slapend) HADIMA 

Weer angst bij de Droebels. Druf en Drindel lopen vastberaden met 

hun emmers tot bij Olim en gieten de inhoud over hem uit.  Olim 

wordt onmiddelijk wakker. Drenkel trekt hem meteen overeind. 

Druf: Droeka! 

Drib: Hij is wakker. 

Dreez: 't Zal gaan tijd worden. 

Drenkel:   (tot Olim) Je bent wakker. 

Olim: Ik droom. 

Vrouw Dravo: Je hebt gedroomd. 

Drib: Bange dromen. 

Koning Droes: Dat is nu voorbij. Je bent bij de Droebels. Welkom! 

Vrouw Dravo: Drenkel heeft je hier gebracht. Hij heeft ons alles 

verteld. 

Koning Droes: Ook over het Hadima. 

Olim: Hadima. 

Koning Droes: Jullie hebben dus hulp nodig. 

Olim: Wat een ellende. Wat een troep.  

Dreez: Heeft hij het over ons? De onbeschaamde vlegel. 

Vrouw Dravo: Al die ellende door het Hadima. 

Olim: Hadima! 

Vrouw Dravo: Hij verlangt ernaar.  

Koning Droes:  Dat kunnen wij hem niet geven. Wij kennen dat 
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snoepje niet. 

Drumdrum: Ik heb drop! Droebeldrop! 

Dringeling:  En ik heb druivesuiker! Hij krijgt al onze snoepjes. 

Droga:  Jullie zijn lieve kinderen, maar ik denk dat die 

jongen iets straffer wil.  

Vrouw Dravo:  Ik heb iets dat hem kan helpen. 

Vrouw Dravo haalt uit een zak een klein flesje tevoorschijn.  

Ze laat Olim een slokje drinken. 

Drenkel: Wat is dat? 

Vrouw Dravo: Een tegengif!  

Koning Droes: Werkt het? 

Alle Droebels kijken in spanning naar de nerveuze Olim. 

Het medicijn begint te werken. Olim ontspant.  

Hij slaakt een diepe zucht. Het beven en bewegen houdt op. 

Vrouw Dravo: Het werkt. 

De Droebels geven bij wijze van applaus een roffel op de grond. 

Olim is door het medicijn terug fit geworden. Kijkt wat verlegen rond.  

Olim:  Goeiendag allemaal.  

Koning Droes:  Gegroet, vriend van Drenkel.  

Drenkel:  Man, ik ben blij dat je weer normaal doet. 

Olim:  Deed ik abnormaal? 

Vrouw Dravo:  Je had nood aan Hadima. Ik heb je iets anders 

gegeven. Iets dat het Hadima doet vergeten.  

Olim: Dank je wel.  

 Drenkel, hoe hebben wij Ha… 

Droebels: Sssttt.... 

Olim: Dinges verslagen? 

Drenkel: Weet je dat niet meer? Die sukkel kan er blijkbaar 

niet tegen als er geknuffeld en gedroebeld wordt.  
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Olim: Wat? Hebben wij...? Jij en ik?  

Drenkel: Nee! Drib en ik. Drib is mijn vrouw. Kwatta zag 

Drib en mij bezig en zij en haar kwelduiveltjes zijn 

al kotsend afgedropen. 

Olim: Dat had ik willen zien! 

Olim begint onbedaarlijk hard te lachen. De Droebels stuiven weer 

verschrikt alle kanten uit en blijven op veilige afstand verbijsterd 

staan kijken. Drenkel weet ze terug kalm te krijgen. 

Drenkel: Dat noemen ze nu voluit lachen, Droebels. Niets 

aan de hand.   

Koning Droes: Is dat het echte werk? Het heeft wel iets. Hoe doet 

hij dat? 

De Droebels komen nieuwsgierig rond Olim staan.  

Dreez staat apart. 

Dreez: Droebels! We zijn kostbare tijd aan ’t verliezen. 

Moest er niet dringend gehandeld worden? 

Koning Droes: Dreez heeft gelijk. We gaan de Ozims helpen. 

Vrouw Dravo, wat stel je voor? 

Vrouw Dravo: Het medicijn werkt. Ik heb er een flinke voorraad 

van. Dat nemen we mee naar het land van de 

Ozims. 

Drib: Wat doen we als we onderweg Hado..dinges 

tegenkomen? 

Vrouw Dravo: We moeten niet bang zijn. Zij kan niet tegen ons 

op. Drib en Drenkel hebben het bewezen.  

Drindel: Zij kan niet tegen gedroebel. 

Druf: Dus als we veel droebelen, kan zij ons niks 

maken.  

Drab: Ik wil met jou wel droebelen, Druf.  
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Druf: En ik met jou.  

Drab en Druf geven elkaar een lief knuffeltje.  

Doen dan neuze-neuze. 

Dreez: Zijn die twee niet te jong om zo te droebelen? 

Drab: ’t Is maar om te zorgen dat dinges ons niet kan 

pakken. 

Drindel: Een mooi excuus. 

Dringeling: Zijn mijn zusje en ik ook veilig als wij neuze neuze 

doen? 

Dringeling en Drumdrum pakken elkaar stevig vast. 

Vrouw Dravo:  Alle blijken van genegenheid en liefde zijn een 

wapen tegen de haat van Hadokwatta. 

Drumdrum: Ook de liefde van mama voor ons? 

Vrouw Dravo: Zeker weten! 

Dringeling en Drumdrum omhelzen nu ook Droga.  

Ze knuffelen elkaar. 

Drenkel: Wat doen we als we de Ozims gevonden hebben? 

Koning Droes: Zij moeten daar weg. Weg van Hado...blabla.  

Olim:  Hoe verder hoe liever. 

Koning Droes:  Ik heb ook begrepen dat ze geen wintervoorraad 

hebben aangelegd.  

Dreez:  Luie Ozims! Domme Ozims!  

Koning Droes:  Zij overleven deze winter niet...Zo is het toch? 

Olim: Ik vrees dat het zo is. 

Koning Droes: Dan denk ik dat wij de Ozims naar het Wonder-

woud moeten brengen. Dra? 

Droebels: DRA! 

Drib: Wat doen we als die Ozims daar liggen te slapen? 

Koning Droes: Drommels! Daar had ik nog niet aan gedacht. 
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Vrouw Dravo: We hebben Olim toch wakker gekregen. 

Olim: Ja, hoe? 

Drenkel: Met een emmer droebelwater.  

Vrouw Dravo: We nemen allemaal een emmer droebelwater 

mee. 

Olim: Olé! Ik wil er twee!! 

Dreez: Ik blijf hier. 

Drubbel: Wat zeg je? 

Dreez: Ik blijf! 

Drubbel: Ben je stijf? We zijn ook niet meer van de 

jongsten, hé Dreez.  

Dreez:  Ik zei dat ik hier wil blijven! 

Drubbel: Gaan ze weg? Ze doen maar. Ik zet mij wat bij jou. 

Drab: Hij is bang voor Hado… 

Droebels: Ssstt... 

Dreez: Ik ben niet bang voor... 

Droebels: Sssttt... 

Drab: Hij is bang omdat hij vreest dat niemand van hem 

droebelt en dan... 

Dreez: Hou je mond, snotneus! Gaan jullie maar de held 

uithangen. Ik blijf hier om op onze wintervoorraad 

te letten.  

Koning Droes: Hij heeft gelijk. Iemand moet de wacht te houden. 

Ik vind het heel dapper van Dreez en Drubbel om 

dat op zich te nemen. Vooruit nu! Iedereen een 

emmer  droebelwater?  

 

Emmerdans 

Op het einde van de dans vormen de Droebels een rij.  
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Leggen een hand op de schouder van hun voorganger. 

Ze vertrekken ritmisch scanderend:  

Droebels: Drum drum drum drum 

 Drum drum drum drum 

 Drum drum drum drum 

 

Dreez kijkt hen nors na. Drubbel staat genietend naar Dreez te 

kijken. Stoot hem aan.  

Drubbel: Eindelijk alleen! 

Dreez: Hè? Wat? 

Drubbel: Goed gedaan hoor.  

Dreez: Wat heb ik gedaan? 

Drubbel:  Ik wou al lang gezellig met jou droebelen.  

Dreez:  Jij bent gek! 

Drubbel:  Stink ik uit mijn bek? 

Dreez:  Och mens, laat me gerust! 

Drubbel: O ja! Ik wil ook dat jij mij kust.  

Drubbel sluit de ogen en wacht op een droebel-zoen.  

Dreez: Nee toch! 

Drubbel:  Dreez, scheetje, niet verlegen zijn. 

Dreez:  Ik ben niet verlegen. Ik weet gewoon niet… Ik… 

Drubbel: Ik wist het al lang hoor. 

Dreez: Wat dan? Wat wist jij?! 

Drubbel: Jij en ik… Klik klik. Ding dong. 

Dreez: Jij bent niet goed bij je hoofd. 

Drubbel: Inderdaad. Dat belooft.  

Buigt zich naar Dreez toe. Hij aarzelt. Kijkt schichtig rond.  

Geeft dan toch voorzichtig een droebel-zoentje.  

Lijkt het wel fijn te vinden. Geeft er nog stoer een draai aan: 
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Dreez: Allez, ’t is goed. ’t Schijnt dat het helpt tegen… 

kwade geesten. Dus… om jou te beschermen… 

Dreez slaat een arm om Drubbel.  

Ze verdwijnen al droebelend in de coulissen.  
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Scene 6 

 

 

Decorbeeld van Ozimland. 

De Ozims liggen bijna onzichtbaar onder hun dekens te slapen.  

Droebels komen op. 

 

Olim: Ik geloof dat het niet ver meer is. 

Koning Droes: Dat zei je daarstraks ook al. 

Olim: Ja, maar nu begin ik het echt te herkennen. 

Drab: Herkennen? Hier is niks. 

Koning Droes: Voor mij is dit zand hetzelfde zand als het zand 

van een uur geleden. 

Drenkel: Nee, toch niet. Ik denk dat Olim gelijk heeft. Het 

ruikt hier anders. 

Drib: Wat ruik jij dan? 

Drenkel: Ik weet het niet.  

Drumdrum: Het ruikt naar ZWEET.  

Dringeling: Het zweet van slapende mensen. 

Drab: Bah, dat stinkt. 

Druf: Welnee, het stinkt niet. Het ruikt alleen maar een 

beetje. 

Drab: Meid, ik zeg je dat het STINKT. 

Vrouw Dravo: Niet zo luid. Straks hoort zij ons nog. 

Druf: Bedoel je Hadowaka? 

 

En Hadowaka en de kwelduiveltjes verschijnen met de gebruikelijke 

poespas. De Droebels schrikken en stuiven weg. 
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Hadowaka: Gegroet! Vrouw Dravo… en…. gespuis. 

 

Hadowaka groet plechtig. Vrouw Dravo blijft kaarsrecht voor 

Hadowaka staan. De Droebels worden door de kwelduiveltjes 

gepest en belaagd. Ze kruipen bang steeds verder weg. 

 

Vrouw Dravo: Hadowaka! 

 Dat ik jou weer moet ontmoeten. 

Hadowaka: Het genoegen is geheel aan mijn kant. 

Vrouw Dravo: Ik had gehoopt dat we elkaar na onze schooltijd 

nooit meer moesten zien. 

Hadowaka: Nog altijd even rechtuit, vrouw Dravo. 

Vrouw Dravo: Je zou het merken als ik loog. 

Hadowaka: Zo is dat. Je kent me goed. 

Vrouw Dravo: Jij bent een open boek.  

Hadowaka: Wie heb je meegebracht? Is dat jouw volk? Zo’n 

bende losers.  

Haha en Wawa:  Losers! 

Vrouw Dravo:  En wie zijn die onbeleefde opdonders? Spruiten 

van jou? Je moet ze toch eens aanpakken hoor. 

Maar ja… Opvoeden is nooit jouw ding geweest.  

Hadowaka:  Krijg ik een berisping? Jij durft. Vergeet niet wie je 

meerdere is! 

Vrouw Dravo: Mijn meerdere? Je haalde op school inderdaad 

betere punten dan ik. Maar wat heb jij met al je 

wijsheid gedaan? Ik heb je al lang ingehaald hoor. 

Hadowaka:  Hoe dan? 

Vrouw Dravo: Je kennis gebruiken voor het goede is veel meer 

waard. Dat heb jij niet gesnapt hé. 
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Hadowaka:  Uitkijken meid! Mijn macht… 

Vrouw Dravo: Ik heb vernomen dat jij in het Wakadoem een 

gevaarlijke plant kweekt.  

Hadowaka: Ik tuinier graag, ja. 

Vrouw Dravo: Je hebt een heel volk afhankelijk gemaakt. 

Hadowaka: Ze zijn vrij om te doen en te laten wat ze willen.  

Vrouw Dravo: Jij hebt ervoor gezorgd dat ze alleen nog dat 

Hadima willen. 

Hadowaka: Dat beslissen ze zelf. Ze zijn zorgeloos gelukkig. 

Vrouw Dravo: Zorgeloos? Gelukkig? Naar wat ik heb vernomen, 

zijn het zombies! Meer dood dan levend! En dat 

heb jij op je geweten.  

Hadowaka: (wordt nijdig) Collega… jij gaat je boekje te buiten.  

Vrouw Dravo: De waarheid kwetst.  

Hadowaka: Ik laat mij niet beledigen. En zeker niet door jou. 

Ga weg! 

Vrouw Dravo: Weet je wat er weg moet? Jij! En het Wakadoem! 

Hadowaka: (schaterlach) Heb je daarvoor die sukkels 

meegebracht? Om mij en het Wakadoem te doen 

verdwijnen? 

Vrouw Dravo:  Dit is tussen ons, Hadowaka! 

Hadowaka:  Laat me niet lachen! 

Vrouw Dravo: We vechten dit uit met … Toverkracht! 

 

Vrouw Dravo zet een stap achteruit en gooit haar armen in de lucht. 

Dreigende muziek. Lichtflitsen. Knallen. (als een onweer)  

Hadowaka schrikt van haar kracht en probeert er tegenin te gaan.  

 

De Droebels hebben zich tussen de slapende Ozims terug-
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getrokken.  

 

Vrouw Dravo: HADOWAKA ! 

 Drakabakka, stuk verdriet 

 Verdwijn in het niet! 

 Draaba draka 

 Draka droga 

 Toga mogula drek 

 Vertrek! 

 

Hadowaka: DRAVO droot 

 schroot in de goot 

 val dood! 

 

Vrouw Dravo: Kwade geesten 

 Liegebeesten 

 Verschrompel tot gemompel 

 Strompel tot waar ik je onderdompel 

 Verdwijn in het Wakadoem! 

 Boem Wakadoem! 

 Draga droga drek 

 Vertrek! 

 

Hadowaka:  Kwek kwek kwek kwek  

 Ga op je bek 

 Klets uit je nek 

 Stapelgek 

 Kwek kwek kwek kwek 

  



 

 

56 

56 

De Droebels supporteren voor Vrouw Dravo. Ze scanderen steeds 

luider: Dra dra dra dra… 

Het overstemt het gekwek van Hadowaka. Vrouw Dravo gaat 

dreigend steeds dichter bij Hadowaka staan. Hadowaka krijgt het 

moeilijk. 

 

Hadowaka: Ik geef mij niet gewonnen! 

 Ik kom terug!  

 

Hadowaka verdwijnt woest en met veel misbaar. Haar duiveltjes 

sissen nijdig naar de Droebels. Lopen dan Hadowaka achterna. 

De geluiden en lichtflitsen houden op. 

Droebels juichen, dansen, springen en morsen Droebelwater over 

de Ozims. 
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Scene 7 

 

 

De slapende Ozims worden wakker. Kruipen vanonder hun dekens 

tevoorschijn.  

De Droebels -die dachten dat ze tussen heuvels stonden- lopen 

geschrokken en gillend naar de andere kant. 

De Ozims schrikken van deze vreemde figuren en gillen mee.  

Koning Droes legt het geschreeuw van de Droebels stil.  

 

Koning Droes:  Rustig Droebels! Rustig! Goed volk! 

 

Koningin Okka doet hetzelfde bij de Ozims.  

 

Koningin Okka:  Niet bang zijn, Ozims! Ze doen niks.  

 

Het wordt stil. De Droebels en de Ozims kijken elkaar eerst angstig, 

dan nieuwsgierig aan.  

Olim en Drenkel komen naar voor. 

  

Drenkel: Droebels! Mag ik jullie voorstellen: de Ozims! 

Olim: Ozims! Mag ik jullie voorstellen: de Droebels! 

Ozoeka: Olim, het is je gelukt! 

Koningin Okka: Drenkel, vriend, ik ben blij je terug te zien.  

Drenkel:  Je bent niet meer boos, koningin Okka? 

Koningin Okka: Sorry voor toen. Ik was moe en... tja… We 

vergeten wat er is gebeurd, oké? Ik ben blij dat je 

je vrienden hebt meegebracht.  

Koning Droes: Waarde koningin Okka,... 
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Koningin Okka: Zeg maar Okka, dat is gek genoeg! 

Koning Droes: Mijn naam is Droes. Ik ben de koning der 

Droebels. 

Koningin Okka: Collega! Eindelijk iemand van mijn niveau. Kom 

hier vriend Droes, dat ik je koninklijk omhels. 

Koning Droes: Ik heb mij laten vertellen dat jouw volk in nood 

verkeert. 

Koningin Okka:  Praatjes man, praatjes. Je moet niet alles geloven 

wat ze je wijs maken. Wat ze MIJ allemaal hebben 

wijsgemaakt… (lacht) 

Koning Droes: Okka, voor een Droebel is dit een ernstige zaak. 

Koningin Okka: O ja, de Droebels hebben een probleem:  ze 

kunnen niet lachen. 

Olle: Dat kunnen wij hen wel leren.  

Olim: Koningin Okka, de Droebels zijn hier niet om te 

leren lachen. Ze zijn hier om ons te helpen. 

Koningin Okka: Waarmee? 

Olim: Het Hadima! 

 

Plots zijn alle Ozims stil. Fluisteren verlangend: 

Ozims: Hadima! 

Koningin Okka: Kunnen jullie ons meer Hadima bezorgen? Waar 

is het? Geef het ons... 

 Hadima…  

Ozims: Hadima... Hadima… 

Olim: Maar luister dan toch! 

Vrouw Dravo: Koningin Okka, wij zijn hier om jullie van 

Hadowaka te verlossen. Het Wakadoem moet 

verdwijnen. Dat kan niet zonder jullie hulp.  



 

 

59 

59 

Koningin Okka: Het Wakadoem laten verdwijnen? Hoe komen we 

dan aan Hadima?  

Vrouw Dravo: Hado…kwatta wil jullie ervoor laten werken. 

Koningin Okka: Ja dat zegt ze wel, maar dat geloof ik niet.  

Vrouw Dravo: Koningin Okka, ben jij dan blind? 

Ozoeka: Ja, koningin Okka is blind en alle Ozims zijn blind. 

Zij zien en horen alleen wat ze willen zien en 

horen. Wat echt is.. daar sluiten ze zich voor af. 

Ze leven niet. Ze zweven! 

Koning Droes: Terwijl wij, Droebels, met beide voeten stevig op 

de grond staan. Kunnen jullie wat van leren. 

Ozoeka: Het is waar dat Hado…kwatta ons wil laten 

werken in het Wakadoem. Zij wil altijd maar meer 

macht.  

Vrouw Oreka: Dat willen wij niet. 

Odommi: Dapat wipilepen wijpij niepiet. 

Drib: Wat zegt zij? 

Drenkel: Zij zei: Dat willen wij niet. 

Olim: Kan jij Odommi nu verstaan? 

Drenkel: Dra, heu...wat? Heb ik Odommi begrepen? Hoe 

heb ik dat gedaan? 

Koning Droes: Jullie moeten hier weg.  

Olim: Hoe sneller hoe liever. 

Koning Droes: Ik nodig alle Ozims uit om de winter bij ons in het 

Wonderwoud door te brengen. Wij hebben al een 

flinke voorraad gedroebeld, als jullie nu nog een 

handje helpen dan moet er genoeg zijn voor ons 

allemaal. 

Koningin Okka: Wij? Droebelen? … (lacht dan) Wel ja, waarom 
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niet. Vrouw Oreka, je mag een nieuw Ozimwoord 

in je wijze boeken zetten. Voortaan gaan ook de 

Ozims droebelen. Wat een mop. 

Vrouw Oreka: Mijn boeken zijn verdwenen. 

Odommi: Hapadopowapakapa heepeeft zepe. 

Druf: Wat zegt ze? 

Drenkel: Dat Kwatta ze heeft. 

Oppili:  Nee! Dat zei ze niet. Ze zei… 

Ozims en Droebels:  Sssssttt! 

Ozemoes: Je mag haar naam niet uitspreken, zusje. 

Oppili: Oeps. 

Otem: Zij steelt hier alles. 

Vrouw Dravo: Vrouw Oreka, wij gaan samen nieuwe 

toverboeken schrijven.  

Vrouw Oreka: IK? Toverboeken schrijven? Dat kan ik niet. 

Odommi: Dapat kapan jijpij wepel! 

Drenkel:  Ze zegt dat vrouw Oreka dat wèl kan. 

Koningin Okka: Als Odommi het zegt! 

Otem: Feesten jullie ook wel eens? 

Koning Droes: Feesten?! Man, wij zullen jullie eens leren feesten. 

Wij houden verhaalavonden, drinken droebelwijn, 

eten droebelpudding. 

Olle: En valt er wat te lachen? 

Drab: Lijkt me lastig.  

Druf: Ja, beetje pijnlijk. 

Olle: Is het niet! We leren het jullie wel. 

Drindel: Ik ben benieuwd naar de reactie van drompa 

Dreez. Hij houdt niet van verandering. 

Drieka: Dat wordt een uitdaging. 
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Drab: En Drubbel… ze verstaat ons nu al niet.  

Drenkel:  (begint te giechelen) Als we nu eens voor de grap 

allemaal de P-taal leren. En dan begroeten we 

hen in de P-taal.  

Koning Droes:  Hoe zeg je “gegroet” in die gekke taal? 

Drenkel: Ge-pe-groe-poet.  

Koning Droes: Ge-pe-groe-poet? (giechelt onwennig, herhaalt het 

woord een paar keer. Maakt grappige buigingen. 

De Droebels doen hem na en oefenen het 

woordje. Ook zij beginnen te giechelen tot groot 

plezier van de Ozims) 

Drenkel: Dat gaat lukken. 

Olim: Het lachen krijgen jullie gauw onder de knie.  

Koningin Okka: Vriend Droes, wij gaan samen een mooie tijd 

tegemoet.  
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Scene 8 

 

 

Weer rolt Hadowaka met veel licht en geluid het podium op.  

 

Hadowaka: Zonder Hadima? Ik dacht het niet! 

Allen: Hadowaka! 

Hadowaka: Dachten jullie echt dat ik mij gewonnen gaf? 

Misssss.  

Haha en Wawa:  Missssssss! 

Hadowaka: Hadowaka is er weer.  

Haha: En Haha is er weer! 

Wawa:  En Wawa is er weer! 

Vrouw Dravo: Je wonden gelikt en jezelf weer opgelapt? 

Hadowaka: Vrouw Dravo, onze strijd is nog niet gestreden. 

Vrouw Dravo: Denk jij dat je ‘t van mij kan halen? Ik sta hier niet 

alleen, weet je. 

Hadowaka: Foei, vrouw Dravo! Heb je de hulp van 

ongeschoolde stumperds nodig? Arme sloor! 

Vrouw Dravo: Om het kwaad te verslaan zijn alle middelen goed.  

Hadowaka: Ik neem jou op je woord. Voor mij ben jij het 

kwaad. Sta me toe je pijnlijk plat te slaan.  

 

Hadowaka strekt zich uit, heft de armen dreigend naar vrouw Dravo. 

Dravo zet zich schrap. Koning Droes springt dapper voor haar in de 

bres. 

 

Koning Droes: Die toon van jou bevalt mij niet! 

Hadowaka: O, een dappere. En wie mag dit knaapje dan wel 
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zijn? 

Koning Droes: Ik ben Droes, koning der Droebels. 

Drenkel: Koning Droes werd onlangs tot koning gelaarsd. 

Koningin Okka: Gelaarsd? Dat is slim. Ik ben gekroond, maar 

IEMAND HEEFT MIJN KROON GEPIKT! 

Hadowaka: Dus, jij bent een koningin zonder kroon. Ben je 

dan wel koningin? 

Koningin Okka: Daar zeg je wat. Zou ik nog wel koningin zijn? 

Ozoeka: Natuurlijk ben jij nog onze koningin. ZIJ heeft je 

kroon gestolen. Zij steelt alles, ook je zelfrespect! 

Koningin Okka: HEB JIJ MIJN KROON GEPIKT? En mijn deken? 

 HEB JIJ MIJN DEKEN GEPIKT? 

Hadowaka: Ik stel voor dat je eens komt kijken. 

Koningin Okka: Waar? 

Hadowaka: In het Wakadoem!  

Olim: Niet doen! Ze wil ons meelokken. 

Hadowaka: Meelokken? Wij hadden een afspraak! 

Koningin Okka: Ik weet van niks. 

Hadowaka: In verband met het Hadima! 

De Ozims gaan weer in trance. Ze willen met Hadowaka mee. 

Ozims: Hadima! 

Hadowaka: Ik heb handenvol Hadima in het Wakadoem.  

 Kommmmm! 

Haha en Wawa:  Kommmmmmmmm! 

Drenkel: Nee! 

Hadowaka: Hadima! 

Ozims: Hadima…! 

Droebels: Neeeeeee!  
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De Droebels beletten de Ozims om Hadowaka te volgen. 

 

Drenkel: Luister niet naar Hadowaka! Zij sleurt jullie mee 

naar het Wakadoem. En dan laat ze jullie werken 

werken werken! Tot jullie erbij neervallen. Willen 

jullie nog meer van die vervloekte plant kweken? 

Ozims: Wij willen Hadima... Hadima... 

Drenkel: Vrouw Dravo? Help hen! 

Vrouw Dravo: Geef hen het tegengif.  

 

De Droebels nemen de voorraad tegengif en delen dit snel uit aan 

de Ozims. Ze helpen hen het drankje in te nemen.  

 

Hadowaka: Wat is dat? Ga jij onder mijn duiven schieten, 

vrouw Dravo? 

Vrouw Dravo: Dit is volstrekt ongevaarlijk.  

Hadowaka: Dit is illegaal!  

Drenkel: Illegaal! Die vrouw is niet normaal. 

Hadowaka: Ozims! Luister naar mij! Jullie hebben het Hadima 

nodig! Kommmm! 

Haha:  Kommmm! 

Wawa: Kommmm! 

Olim: Neen! 

Hadowaka: Wij hebben een overeenkomst! Jullie komen 

werken in het Wakadoem, in ruil voor al het 

Hadima dat ik al gegeven heb. 

 Kommmm! 

Ozoeka: Gelogen! Een Ozim zal nooit beloven om te 

komen WERKEN! 
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Koningin Okka: Ozoeka heeft gelijk! Wij zijn Hadowaka niets 

verplicht. Ze kan de pot op met haar onnozel 

plantje. 

Hadowaka:  Zonder Hadima overleven jullie de winter niet! 

Koning Droes:  Toch wel. Ze zijn welkom bij de Droebels. 

Koningin Okka:  Droes! Je bent een snoes. Mag ik je kussen? 

Koning Droes:  Droebelen, bedoel je? Wel ja, waarom niet! 

 

Droes en Okka vallen elkaar in de armen.  

Doen neuze neuze en knuffelen uitgebreid. 

Hadowaka schreeuwt en schermt de ogen af.  

Ook de kwelduiveltjes durven niet te kijken.  

 

Ozemoes: Hoe leuk! Ik wil dat ook!  

Oppili: Hoe doe je dat? 

Dringeling: Een makkie! Zo! 

 

De kleintjes geven het voorbeeld. De anderen volgen al snel.  

Er wordt gelachen, geknuffeld en gedroebeld.  

 

Hadowaka: Doe niet zo! Stop daarmee! Stop! 

Vrouw Dravo: Daar kan jij niet tegen, hé!  

 Dit is een les die jij nooit hebt begrepen:  

 Haat verliest altijd van vriendschap en liefde!  

 

De Droebels geven hun droebel-applausje door met de voeten te 

stampen op de grond. De Ozims volgen hun voorbeeld, maar steken 

daarbij ook hun armen in de lucht en maken snelle draaibewegingen 

met de handen. Droebels volgen daarin dan weer de Ozims. Ze 
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maken samen plezier. 

 

Hadowaka: Jullie zijn losers! Allemaal losers! 

 

Drib trekt Drenkel mee tot vlak voor Hadowaka. Daagt hem uit door 

Drenkel stevig te omhelzen. 

Drib: Drenkel, ik zie je graag! 

Er volgt een lange droebel-zoen waar enthousiaste reacties op 

volgen van de Droebels en Ozims. Hadowaka schreeuwt en draait 

zich weg. Handen voor de ogen. Er komen nu andere koppeltjes 

rond hem staan die knuffelen en droebelen.  

 

Hadowaka: Stop daarmee! Leugenaars! 

Allen: Boeh!!! 

Hadowaka: Bedriegers! 

Allen: Boeh!!!! 

Hadowaka: Hadima !!! 

Allen: WEG ERMEE!!!! 

Hadowaka: Dit komt jullie duur te staan. Nooit zien jullie 

Ozimland weer. Daar waar de wereld eindigt zal 

voorgoed verdwijnen. 

Vrouw Dravo:  Goed! Dan verdwijnt ook het Wakadoem! 

 

Vrouw Dravo begint te scanderen.  

Vrouw Dravo: Boem wakadoem! 

Ozims en Droebels doen meteen met haar mee.  

 

Allen: BOEM WAKADOEM!  

 BOEM WAKADOEM! 
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 BOEM WAKADOEM! 

 

Hadowaka doet pogingen zelf formules uit te spreken, maar zij kan 

er niet tegenop.  

 

Hadowaka: Dravo droot 

 Schroot… 

 

Allen: BOEM WAKADOEM!!! 

 BOEM WAKADOEM!!! 

 BOEM WAKADOEM!!! 

Hadowaka en de duiveltjes verdwijnen brullend van frustratie en 

woede! Met luide muziek en lichtflitsen. 

 

Alles wordt weer rustig. Het decorbeeld wordt kleurrijk belicht. 

Droebels en Ozims kijken aarzelend rond.  

 

Drenkel: Het is weg. Het einde is weg. 

Vrouw Dravo: Hadowaka heeft zichzelf in het Wakadoem be-

graven. 

Olim: Hadowaka en de kwelduivels zijn weg!  

Drenkel: We zijn van hen verlost!  

Odommi: Joepoepipi! 

Ozims: Joepoepipi! 

Droebels: Joepoepipi! 

 

Dreez en Drubbel komen verbaasd en hand in hand op. 

 

Koning Droes: Leve de vriendschap! 
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Koningin Okka: Leve de liefde! 

Droebels: Droeka droeka! 

Ozims: Olé! 

 

Slotstuk met dans (Rap op “Boeng” van Gers Pardoel) 

Allen:  

Boem 

Boem 

Boem 

Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Drenkel: 

Ik voelde mij verward  

Dat ging wel effe hard     

‘k Moest voor mezelf weten    

Waar hoor ik eigenlijk thuis  

Mijn lief liet ik achter   

trok naar het onbekende 

Werd op mijn weg belaagd door een gekke boevenbende 

Ik heb mijn les geleerd en ben terug gekeerd  

naar de vrienden die ik ken, ik weet nu wie ik ben 

ik heb mijn lief gedroebeld en mijn vrienden overtuigd 
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verteld van Hadowaka die de Ozims leegzuigt 

En dat was 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

Olim: 

Ik voelde mij belazerd  

wou weg van dat spul 

Ik kon het niet alleen  

kreeg hulp van die knul 

Vrouw Dravo: 

het werd een hete strijd 

maar we wonnen het pleit 

samen staan we sterk 

dat heet sterk werk 

Olim en Drenkel: 

we kwamen onder stoom 

het leek een boze droom 

Vrouw Dravo, Olim en Drenkel: 

Maar samen staan we sterk 

Dat heet sterk werk 
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Vrouw Dravo: 

De magie van de liefde 

Heeft het kwaad verslaan 

Zolang wij samen droebelen 

Vrouw Dravo, Drenkel en Olim:  

Is het een en al love 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

Hadowaka, Haha en Wawa: 

Waar zijn al die Ozims 

Waar zijn de Ozims dan 

Waar zijn alle Droebels 

Waar zijn alle Droebels dan 

Kan je ons vergeven 

We zeggen sorry dan 

We willen vriendjes zijn 

Kunnen wij vriendjes zijn 

Boem 

Boem 

Boem 
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Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem 

Boem boem boem boem 

Boem 

Boem 

WAKADOEM!!! 
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