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Laurens droeg met twee handen de pannen naar de haastig gedekte 

tafel en riep zijn dochter voor het eten. Toen ze niet direct 

antwoordde, haalde hij deksels voor de pannen – of in ieder geval 

deksels die zo ongeveer pasten – en maakte hij een rondje door het 

huis.  

 De huiskamer en haar slaapkamer waren verlaten. Haar rugzak 

stond gepakt op haar bed en maakte een deuk in het keurig 

rechtgetrokken apendekbedovertrek. Het bureau en de vensterbank 

werden in beslag genomen door verzamelingen schelpen, 

slakkenhuizen, knikkers, stenen, flesjes van gekleurd glas en met 

kralen versierde doosjes. Schatten van een negenjarige.  

 De luchtroosters naast het raam waren gesloten en dichtgeplakt 

met tape – iets waar ze een jaar of twee geleden mee begonnen was, 

nadat ze per ongeluk een stukje van een horrorfilm had gezien. 

Laurens zette het raam op een kiertje zodat er in ieder geval wat 

frisse lucht binnen zou komen, en ontdekte Ellen achterin de tuin. Ze 

zat op haar hurken in de buurt van de gedempte vijver. Met de zon 

op haar rug en blonde haren die los over haar schouders krulden leek 

ze net een prinses uit een van haar sprookjesboeken. 
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 In plaats van haar vanuit het slaapkamerraam te roepen, liep hij 

de trap weer af, door de achterdeur naar buiten en zocht hij zijn weg 

langs de verwaarloosde paden in de verwilderde tuin. Ze zat met haar 

rug naar hem toe, en nu hij dichterbij kwam, zag hij dat ze iets aan 

het begraven was. Een stuk speelgoed dat hij niet herkende, te klein 

voor een barbiepop, te elegant voor lego. Een nieuw soort pop die 

Lea voor haar gekocht moest hebben. 

 ‘Ellen?’ 

 Ze schrok op. ‘Ja, papa?’ 

 ‘Kom je eten? We moeten opschieten als we je trein nog willen 

halen.’ 

 Hij hoefde haar niet op te dragen haar handen te wassen. Ze 

stond al bij de gootsteen en schrobde haar handen tot aan haar 

ellebogen, alsof ze een chirurg was die zich voorbereidde op een 

operatie. Waar hadden hij en Lea – twee sloddervossen die tijdens 

hun studententijd gewedijverd hadden wie de meeste schimmels kon 

kweken – zo’n methodisch kind vandaan gehaald? 

 Ze aten aan de hoek van de eettafel, de laatste grote aankoop 

die hij met Lea gedaan had, toen ze nog een groot gezin wilden, voor 

ze naar de andere kant van het land verhuisd was om telefoontjes 

aan te nemen voor het een of andere reclamebureau.  

 Het kon erger, natuurlijk. Hij had Ellen om het andere 

weekeinde bij zich, en in de vakanties. Hij mocht haar bellen wanneer 

hij wilde, ze stuurde hem drie of vier e-mails per dag, en Lea 

raadpleegde hem altijd bij belangrijke beslissingen.  

 ‘Heb je je zin bedacht?’ 

 ‘Staat op het bord.’ Ze prikte met haar vork in de gebakken 

aardappels, op zoek naar de knapperigste korstjes. ‘Niet kijken tot ik 

weg ben.’ 

 ‘Natuurlijk niet. Beloofd.’ 
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 Hij reed haar naar het station en keek vanaf het perron toe hoe 

ze een plaatsje bij het raam vond. Ze zwaaide vrolijk naar hem. Hij 

hield zijn telefoon omhoog en zwaaide terug tot de trein uit het 

station vertrokken was. 

 Twee uur en vijfentwintig minuten voor ze weer bij haar 

moeder was. Laurens vond nog altijd dat ze te jong was om zo’n 

lange reis in haar eentje te maken, maar Lea dacht dat hij zich 

aanstelde; Ellen was verstandig genoeg en was gek op treinen, en 

wou hij soms vijf uur op een dag rijden om haar op te halen en weer 

weg te brengen? Dus hadden ze een compromis gesloten. Ellen 

mocht – nadat hij een paar keer met haar geoefend had – alleen 

reizen, maar ze moest hem ieder kwartier een berichtje sturen om te 

laten weten dat alles goed was.  

 De code was Ellens idee geweest, een spelletje waar hij in 

meegegaan was. Ieder bericht moest een woord bevatten dat ze van 

tevoren hadden afgesproken, zodat hij zeker wist dat ze het berichtje 

vrijwillig verstuurd had, dat niemand haar dwong of haar telefoon 

afgepakt had. Ze had in eerste instantie ook een alternatieve code 

verzonnen, eentje die betekende dat ze in gevaar was – waarbij ze 

enthousiast scenario’s vol kinderlokkers, treinrovers, terroristen en 

piraten verzonnen had – maar daar had Laurens zijn veto over 

uitgesproken. Dat maakte het idee dat ze gevaar kon lopen te echt. 

De eerste code moest maar voldoen. 

 De code voor deze week stond in roze letters op het schoolbord 

in de keuken, waar hij vroeger zijn boodschappenlijstjes op 

bijgehouden had: 

 

Papa * &Ellen * gaannaar * asiels * &aaien * kleine * lieve * 

jonge * poesjes 
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Hij glimlachte en controleerde zijn telefoon. Nog drie minuten tot het 

eerste bericht. 

 

Hij begon aan de afwas van het weekeinde – wat hij halverwege 

opgaf omdat het water te koud werd – en logde in op zijn 

werkaccount om alvast een voorsprong op zijn werkweek te krijgen, 

maar hij kon zich pas ontspannen toen hij de laatste sms gekregen 

had en Lea hem opbelde om te vertellen dat de trein veilig was 

aangekomen.  

 Lea’s stem – met Ellen op de achtergrond – herinnerde hem aan 

het begraven stuk speelgoed. Hij schakelde de computer uit en liep 

opnieuw de tuin in. Het schemerde inmiddels, maar hij vond de plek 

terug door de rand van de oude vijver te volgen. Met een takje spitte 

hij de aarde om, en trof hij een slap popje aan, een vrouwenfiguurtje 

met lange, kleurloze haren en libellenvleugels. Een van de vleugels 

was eraf gescheurd, verder was het onbeschadigd.  

 Nu hij de grond van dichtbij bekeek zag hij, half verborgen 

onder de bladeren van een verwaarloosde schoenlapper, meer 

plaatsen waar iets begraven was. De plaatsen waren gemarkeerd met 

takjes die met elastiekjes aan elkaar gebonden waren in de vorm van 

een primitief kruis.  

 Laurens boog de planten opzij en probeerde te schatten 

hoeveel grafjes er waren. Hij telde er minstens dertig. Wat voor 

spelletjes speelde zijn dochter hier? 

 En – ook belangrijk – hoeveel verspild geld lag hier onder de 

grond? 

 Hij porde met zijn stok in nog een paar van de graven, maar 

vond niets. Ten slotte haalde hij zijn schouders op – het werd te 

donker om iets te zien – en liep terug naar zijn huis. Hij spoelde het 

popje af onder de keukenkraan en legde het op de vensterbank, 
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achter de lamellen, om het te laten drogen. Hij dacht erover Lea te 

bellen, maar bedacht zich. Het was laat, ze hield er niet van om ’s 

avonds gestoord te worden, en ze zou hem toch vertellen dat hij zich 

geen zorgen hoefde te maken. Kinderen hadden veel fantasie en 

speelden wel vaker macabere spelletjes. En ze zou hem eraan 

herinneren dat hij als kind hele martelsessies had gehouden met de 

afgedankte poppen van zijn zusjes.  

 Allemaal waar. En toch vond hij het een onprettige gedachte 

dat zijn dochter een kerkhof aanlegde voor haar oude speelgoed.  

 

Laurens werk slokte hem door de week altijd op, hoe vaak hij ook 

probeerde een lunchpauze te nemen en op tijd naar huis te gaan. Een 

congres waar gasten uit vier verschillende landen bij aanwezig waren 

hield hem dit keer bezig: hij regelde hotels, lunches, vervoer, zelfs 

een nieuw pak voor iemand wiens koffer niet was aangekomen. 

Tussendoor beantwoordde hij de e-mails van zijn dochter – 

voornamelijk foto’s en filmpjes van jonge katjes met de tekst ‘hint, 

hint’ – maar hij kwam er pas tegen het eind van de week aan toe om 

Lea te bellen. ‘Het lijkt erop dat ze een kat wil.’ 

 ‘O, is ze jou ook aan het bewerken?’ 

 ‘Mijn ogen bloeden van alle schattigheid. Nog even en ik wil er 

zelf een.’ Laurens keek op zijn horloge. ‘Is Ellen nog wakker?’ 

 ‘Ze logeert bij een vriendinnetje, dus ik neem aan van wel. Je 

kunt haar mobieltje bellen als je wilt. Dat vindt ze niet erg.’ 

 ‘Nee. Ik wou jou spreken, zonder dat ze meeluistert.’ 

 ‘Gaat dit over haar verjaardag? Want we hebben al plannen.’ 

 ‘Nee. Iets anders.  Gaat het wel goed met haar?’ 

 ‘Natuurlijk gaat het goed met haar. Hoezo?’ 

 ‘Ze doet de laatste tijd vreemd als ze bij mij is.’ Laurens 

aarzelde. ‘Ze lijkt zo teruggetrokken. Vroeger wilde ze altijd haar 
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vriendinnen zien als ze hier was; het huis zat altijd vol kinderen. Nu 

wil ze nergens meer heen, ze is in de tuin bezig, of zit op haar kamer. 

Ze vertelt me nooit wat ze aan het doen is.’ 

 ‘Ze heeft nieuwe vriendinnen gemaakt. Je weet hoe ze zijn op 

die leeftijd – twee weken is een eeuwigheid. En nu ze niet meer bij 

elkaar op school zitten …’ 

 ‘Ja, ik weet het. Maar toch.’ 

 ‘Laurens. Ze is niet het eerste kind ooit met gescheiden ouders. 

En ze heeft zich goed aangepast. Ze is niet beschadigd of 

getraumatiseerd. Je hoeft je niet schuldig te voelen.’ 

 ‘Waarom zou ik me schuldig voelen?’ 

 ‘Begin niet weer. Wij pasten niet meer bij elkaar. Het gebeurt. 

En met Ellen gaat het prima.’ 

 ‘Ze begraaft haar speelgoed,’ zei Laurens. ‘Ik heb een heel 

kerkhof in mijn achtertuin.’ 

 ‘Welk speelgoed?’ 

 ‘De een of andere pop met vleugels. Een soort elfje.’ 

 ‘Ze heeft geen poppen met vleugels. En je maakt je druk om 

niets. Ik gaf mijn barbies vroeger brandwonden om ziekenhuisje te 

kunnen spelen.’  

 ‘Misschien zou een kat niet eens zo’n slecht idee zijn. Voor haar 

verjaardag.’ 

 ‘Alleen als hij bij jou blijft,’ zei Lea. ‘Een kat in een appartement 

houden is wreed.’ 

 ‘Bij mij zou hij de hele dag alleen zijn.’ 

 ‘Hier ook – en hier zou hij niet eens naar buiten kunnen. Je doet 

maar wat je wilt. Maar geef haar geen beest waar ik vervolgens de 

hele dag voor mag zorgen.’ 
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Laurens schrok wakker uit een onrustige slaap. Vijf uur ’s ochtends, 

volgens de wekker naast zijn bed. Te vroeg om op te staan, te laat om 

weer echt in slaap te vallen. Het was de vierde of vijfde keer deze 

week dat hij wakker werd uit onrustige dromen. Hij was tegelijkertijd 

thuis en op het werk – of zijn bed stond middenin het kantoor, of de 

kantoortuin had zich naar zijn slaapkamer verplaatst – en hij kon zich 

niet concentreren op zijn werk omdat onzichtbare stemmen tegen 

hem bleven sissen en er iets aan het glas krabbelde. ‘Ik heb vakantie 

nodig.’ 

 Maar dit keer wist hij niet zeker of het een droom was die hem 

wakker gemaakt had. Hij herinnerde zich een harde klap tegen het 

raam. Het glas was onbeschadigd, maar toen het eenmaal licht 

geworden was, vond hij een bal met rode en gele strepen in de tuin. 

Hij smeet hem terug over de schutting van zijn buren, waar twee 

kleine jongetjes woonden, en vervloekte hun moeder dat ze hen ’s 

ochtends zo vroeg al naar buiten liet.  

 Die middag belde hij Ellen van zijn werk, nadat haar school 

uitging. ‘Hé, liefje. Ik heb een verrassing voor je. Een van mijn 

collega’s heeft een poes die jonkies heeft gekregen. Als je dit 

weekeinde bij me bent, kunnen we er langsgaan en dan mag je er 

twee uitkiezen.’ 

 Ellen piepte van plezier. ‘Oh papa papa papa papa papa! Krijg ik 

een poes ? Echt?’  

 ‘Ja, echt. Twee poezen. Of katers. Of een poes en een kater.’ 

 ‘Maar hoe moet ik ze dan mee naar huis nemen? Kunnen ze in 

de trein?’ 

 ‘Nee. Ze blijven hier. Daarom nemen we er twee – dan kunnen 

ze elkaar gezelschap houden. En dan kun je met ze spelen als je hier 

bent.’ 
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 Ellens enthousiasme viel van het ene op het andere moment 

weg. ‘Nee, papa. Jij kunt geen katten hebben.’ 

 ‘Waarom niet? Ben je bang dat ik niet goed voor ze zorg?’ 

 ‘Nee. Maar er zitten allemaal gevaarlijke beesten in de tuin, en 

in de bossen. Vossen en dassen die ze doodmaken en …’  

 ‘Ik heb hier maar één keer een vos gezien. En ik denk niet dat ze 

het dorp inkomen om op katten te jagen. We houden ze gewoon 

binnen tot ze wat groter zijn. Dat moet toch – ze moeten eerst aan 

hun nieuwe huis wennen.’ 

 ‘Nee, papa.’ Ellens besluit klonk definitief. ‘Ik wil geen kat als die 

bij jou moet blijven.’ 

 ‘Zelf weten.’ 

 

Die avond besloot Laurens dat de afwas hem dit keer niet zou 

verslaan, en dat hij zelfs de aangekoekte pannen zou aanpakken. Hij 

moest het sop drie keer verversen, maar uiteindelijk lag ook de 

laatste ovenschotel in het afdruiprek. Het water was nog redelijk 

warm, en hij besloot het aanrecht en de vensterbanken ook nog snel 

even af te nemen. Hij trok de lamellen opzij en stuitte op Ellens 

halfvergeten popje. 

 Er was iets vreemds aan het ding. Toen hij het uit de grond 

haalde, was het ondanks de modder en de schade een mooi, bijna 

levensecht wezentje geweest. Nu was het verkleurd en gezwollen, en 

toen hij het oppakte, stonk het zo erg dat hij het in een kartonnen 

doos stopte en buiten zette.  Het kostte hem moeite om de stank van 

zijn handen te schrobben, en op de vensterbank zat een bruine vlek 

die niet weg te vegen was.  

 Die nacht sliep hij opnieuw slecht. Iedere keer als hij een hand 

onder zijn hoofd schoof dacht hij opnieuw een vleug van de geur op 

te vangen. En opnieuw bonkte er een paar keer iets tegen het raam. 
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Uiteindelijk gaf hij het op en pakte een boek. Pas om vier uur ’s 

ochtends werd hij zo slaperig dat de geluiden buiten hem niet meer 

stoorden.  

 Ellen stuurde hem haar zin via e-mail – dit keer zonder een 

woord over katten te reppen – en die vrijdag sms’te ze hem trouw 

ieder kwartier tot hij haar bij het station op kon halen.  

 ‘Heb je je moeder al gebeld?’ 

 ‘Ja, net. Toen je aan kwam lopen.’ 

 ‘Goed zo.’ 

 Eenmaal thuis vroeg hij haar niet direct naar het kerkhof of het 

gevleugelde popje. Hij liet haar eerst haar rituelen uitvoeren – alle 

schoenen in de hal in een rechte rij zetten, controleren of alle 

luchtroosters wel dicht zaten – terwijl hij een pan spaghetti kookte. 

Pas toen ze tegenover elkaar zaten en ze haar eerste happen had 

genomen begon hij erover. ‘Heeft je moeder je verteld dat ik 

speelgoed in de tuin heb gevonden?’ 

 ‘Ja, van de buren.’ Ze haalde haar neus op. ‘Domme jongetjes.’ 

 ‘Nee, van jou. Dat popje dat je in de tuin begraven hebt. Wat 

was dat precies?’ 

 ‘Ik heb niets begraven.’ 

 ‘Ja, dat heb je wel. Ik heb het uit de grond gehaald en 

afgewassen, maar het is toch gaan rotten. Wat was het?’ 

 Ellen liet haar vork langzaam zakken. ‘Waar is het?’ 

 ‘In een doos bij de keukendeur. Ik had het eerst op de 

vensterbank gelegd, maar het stonk te erg.’ Hij ving haar op toen ze 

van tafel probeerde te stormen. ‘Ho ho. Eerst je bord leegeten.’ 

 ‘We moeten het weer begraven. Voor het donker wordt.’ 

 ‘Het is nog lang niet donker. Eerst eten. Hup.’ 

 Mokkend schoof ze weer aan. Ze concentreerde zich op de 

spaghetti, en schoof die zo snel mogelijk naar binnen.  
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 ‘Hoe kom je eigenlijk aan die pop?’ vroeg Laurens na een stilte. 

‘Heb je hem van iemand gekregen?’ 

 ‘Nee.’ 

 ‘Ellen. Koopt iemand speelgoed voor je?’ 

 ‘Nee, niemand.’ Ze werkte haar laatste hap naar binnen en 

schoot van tafel voor Laurens haar tegen kon houden. Hij volgde haar 

naar de achterdeur, waar ze de kartonnen doos al gevonden had. Er 

zat een lange scheur in het karton en op een paar vlekken na was hij 

leeg. ‘Het is weg.’ 

 ‘Misschien heeft een kat het meegenomen.’ 

 ‘Nee.’ 

 ‘Of een van je vossen.’ 

 Ze wierp hem een vernietigende blik toe. ‘Doe niet zo dom, 

papa.’ 

 ‘Dat is niet erg beleefd, iemand dom noemen.’ 

 ‘Het was geen vos.’ Ze bestudeerde het keukenraam, vooral de 

plaats waar de vlek in de vensterbank was getrokken. ‘Ze snappen 

glas niet. Maar ze kunnen het wel kapotmaken, als ze lang genoeg 

doorgaan. Kijk maar.’ 

 Hij boog zich voorover. Nu hij goed keek, zag hij kleine krasjes in 

het glas. Hij streek er met zijn vinger over. Ze waren duidelijk te 

voelen. ‘Verd … Ik bedoel, hoe komen die hier?’ 

 ‘Niet vloeken, papa.’ Ellen maakte methodisch de hoeken van 

de kartonnen doos los en vouwde hem plat, met de vlekken naar 

binnen. Ze schoof hem in de stapel oud papier naast de deur. ‘Nu 

weten ze waar we zijn.’ 

 ‘Nu weten wie dat wij waar zijn? Heb jij die krassen gemaakt?’ 

 ‘Nee. Dat waren de elfen.’ 

 ‘De wat?’ Laurens wist niet of hij daarom moest lachen of niet. 

‘Begraaf je elfen in onze tuin?’ 
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 ‘Alleen als ze dood zijn.’ Ze keek op naar de zon, die laag aan de 

hemel stond. ‘Ze komen niet zolang het licht is. Ze zien dan niet goed, 

denk ik. Maar als het donker wordt gaan ze vliegen. En ze zijn 

gemeen.’ Ze stroopte de mouw van haar T-shirt op tot boven haar 

schouder. In haar gebruinde huid zag Laurens vier, vijf wit afstekende 

puntjes die hij nooit eerder opgemerkt had. ‘Dat was er maar eentje. 

Als ze met meer zijn, zijn ze pas echt vervelend.’ Ze keek opnieuw 

naar de lucht. ‘We kunnen beter naar binnen gaan. En de ramen 

dichtdoen.’  

 Laurens was niet blij met dat antwoord, maar hij volgde haar 

naar binnen en hielp haar de gordijnen dicht te trekken. In zijn 

slaapkamer controleerde hij voor de zekerheid zijn raam voor hij het 

afsloot. Daar zaten ook krassen in het glas. Diepe, gemene groeven 

die zo hoog zaten dat Ellen ze niet gemaakt kon hebben, tenzij ze op 

een stoel had gestaan.  

 Hij trof Ellen in kleermakerszit voor haar bed aan, met de 

gordijnen stevig dichtgetrokken en haar bedlampje aan. Naast haar 

lag een stapeltje gelinieerde schoolschriften met kleurige vlinders en 

ballerina’s op de kaften. ‘Hier. Dit zijn ze. Je kunt geen foto van ze 

maken – ze zijn te snel. En op filmpjes zijn het net witte vlekjes.’ 

 Laurens pakte het bovenste schriftje. Hij zag kindertekeningen 

van wezens met vleugels en scherpe tanden, geschetste kaartjes van 

plaatsen die hij niet direct herkende, aantekeningen als ‘kleine 

speelplaats, schommels, 3 (4?), 17:37’, sommige in Ellens precieze 

handschrift, andere in grotere, slordiger letters. 

 ‘Vroeger deed ik het samen met Roos en Tamara. Maar die 

willen niet meer.’ 

 Ik had haar kamer moeten doorzoeken, dacht Laurens terwijl hij 

een volgend schrift pakte. Niks vertrouwen, niks respect voor privacy. 

Omkeren die hap, alles doornemen zodra ze weg is en dan de andere 
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ouders bellen en dat kind naar de psychiater sturen, of haar moeder 

dat goedvindt of niet. 

 Wat hem het meest schokte was de grondigheid, de 

systematiek waarmee de meisjes hun spel hadden gespeeld, en hoe 

lang ze het vol hadden gehouden. Pagina na pagina van steeds 

hetzelfde soort tekeningen, pijltjes naar plaatsen waar ze dachten dat 

hun elfen te vinden waren, zoektochten op momenten dat ze alle 

drie in bed hoorden te liggen. En elkaar opstoken een aanmoedigen 

in hun geloof, tot ze niet mee wisten wat echt was en wat niet.  

 ‘De meeste zitten in de bossen. Maar ze komen ook wel eens in 

het park, en in de tuinen.’ Ellen fronste haar voorhoofd. ‘Dat zouden 

ze niet moeten doen. Het is mijn tuin.’ 

 ‘Ellen. Liefje. Je weet toch dat elfjes niet bestaan?’ 

 ‘Ze bestaan wel. Je hebt ze zelf gezien. Kijk, dat is een koningin. 

Er zijn heel veel koninginnen; ze hebben allemaal een eigen groep. 

Het zijn de enige die echt slim zijn. Als je die vangt, weten de andere 

niet meer wat ze moeten doen.’ 

 ‘Genoeg. Je doet die schriften nu weg. Ik ga je moeder bellen.’ 

 ‘Nee, papa. Wacht even.’  Ze knipte haar lampje uit en schoof 

de gordijnen open. Buiten begon het te schemeren. Ze stond heel stil, 

haar handen losjes op de rug van haar bureaustoel, als een meisje 

dat poseerde voor een portret. 

 Laurens hoorde een tik. Er fladderde iets langs het raam, te snel 

om te kunnen onderscheiden wat het was. Een vleermuis, dacht hij. 

Maar vleermuizen vlogen niet tegen ramen op. Een nieuwe tik, en dit 

keer zag hij klauwende vingers in het glas, een verwrongen gezichtje 

dat met opgetrokken lippen naar hem grijnsde. Het liet los en 

fladderde weg, maar niet voor er drie of vier andere wezens tegen 

het raam gevlogen waren. Ze sisten en beten in het glas voor ze 

loslieten.  
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 ‘Ze zijn boos.’ Ellen trok het gordijn dicht en knipte het licht 

weer aan. Het sissen ging onverminderd verder. ‘Je had die dode niet 

op moeten graven. Ze zouden niet geweten hebben wat ermee 

gebeurd was als ze het niet gezien hadden.’ 

 Laurens liep abrupt de kamer uit en daalde de trap af. In de 

woonkamer was het stil; de dingen – de elfen – hadden de voorkant 

van het huis nog niet gevonden. Hij ging op de bank zitten. Hij 

proefde zuur in zijn keel; hij moest een paar keer slikken en diep 

ademhalen om het misselijke gevoel in zijn maag te onderdrukken. 

 Ellens lichte voetstappen klonken op de trap. Ze kwam naast 

hem zitten, haar handen in haar schoot gevouwen. ‘Gaat het, papa?’ 

 ‘Hoe in … Hoe weet je dit in godsnaam allemaal?’ 

 ‘We bekeken ze al een tijdje. We wilden er een keer eentje 

vangen om van dichtbij te bekijken. Maar toen werden de andere 

gemeen.’ Ze haalde haar schouders op. ‘Ik denk niet dat ze binnen 

kunnen komen. Maar ze gaan niet vanzelf weg. We moeten de 

koningin vangen om ze op te laten houden.’ 

 Laurens dacht aan de kruisjes in de tuin. Hoe vaak had zijn 

dochter dit al gedaan? ‘Hoe doen we dat?’  

 ‘We kunnen morgen vallen zetten, als we weer naar buiten 

kunnen. Je kunt mama bellen dat ik een beetje ziek ben en een paar 

dagen langer hier moet blijven. Dat gelooft ze wel.’ 

 

Ze sliepen die nacht niet in hun slaapkamers. Laurens sleepte Ellens 

matras naar beneden en maakte voor zichzelf een bed op de bank op. 

Ellen plakte de brievenbus dicht met tape, ook al geloofde ze niet dat 

de elfen door de borstels heen konden komen. 

 De volgende ochtend – na een doorwaakte nacht voor Laurens, 

hoewel Ellen rustig doorgeslapen had – haalde Ellen de lege melk- en 

vlaflessen die klaarstonden voor statiegeld uit hun krat. Ze moest op 



 

 

15 / 19 

 

haar tenen staan om bij de keukenkastjes te komen. Ze reikte naar de 

planken en vulde de flessen met honing, suiker en tomatenpuree. 

‘Dat vinden ze het lekkerst.’ 

 Ze liep met de flessen door de tuin en plaatste ze op 

strategische, schaduwrijke plaatsen. ‘We moeten er eentje levend 

vangen,’ legde ze uit terwijl ze de flessen rechtop neerzette en er een 

paar stenen omheen legde om te voorkomen dat ze omgestoten 

zouden worden. ‘In de zon gaan ze sneller dood.’ 

 Toen ze al haar vallen geplaatst had, nam Laurens haar mee 

boodschappen doen. Niet omdat hij iets nodig had, maar omdat hij 

niet langer dan nodig in zijn huis wilde blijven. Na afloop aten ze een 

broodje op een terras. Ellen speelde met haar telefoon, diep 

verzonken in het een of andere spelletje. Laurens nipte aan een 

biertje. Het terras lag er zonnig en vreedzaam bij. Niets verraadde dat 

zijn achtertuin van het ene op het andere moment in een jachtgebied 

was veranderd, dat er vreemde sprookjeswezens met lange nagels en 

scherpe tanden op hun terugkomst zaten te wachtten. ‘Waarom 

denk je eigenlijk dat het elfen zijn?’ 

 Ze haalde haar schouders op. ‘Tamara noemde ze zo. Wat 

zouden het anders moeten zijn?’ 

 ‘Misschien zou je vannacht bij een vriendinnetje moeten 

slapen,’ stelde Laurens voor. ‘Bij Roos?’ 

 ‘Daar speel ik niet meer mee. En ik ben niet bang voor ze.’ 

 ‘Ik wel,’ gaf hij toe. 

 ‘Hoeft niet, papa.’ 

 Laurens bleef zo lang mogelijk op het terras hangen. Hij slaagde 

er uiteindelijk in om maar net voor de schemering thuis te komen. Hij 

belde Lea om te vertellen dat Ellen zich niet zo lekker voelde – Ellen 

kuchte behulpzaam mee op de achtergrond – en dat ze misschien 



 

 

16 / 19 

 

een paar dagen langer bij hem moest blijven. Lea maakte geen 

bezwaar.  

 ‘Dan kan Dolf langer blijven logeren,’ merkte Ellen op. 

 ‘Wie is Dolf?’ 

 ‘Haar vriend.’ 

 ‘Heeft je moeder een vriend?’ vroeg Laurens. Hij had geweten 

dat dat vroeger of later zou kunnen gebeuren, maar het nieuws viel 

hem toch koud op zijn dak. ‘Hoe lang al?’ 

 ‘Een tijdje. Ik mocht het niet zeggen.’  

 ‘Vind je hem aardig?’ 

  ‘Een beetje.’ Ze haalde haar schouders op. ‘Hij komt meestal als 

ik er niet ben. Waarom heb jij geen vriendin?’ 

 ‘Daar heb ik niet echt tijd voor.’ 

 ‘Ik vind het leuker als je geen vriendin hebt.’ 

 ‘Maak je daar maar geen zorgen over.’ 

 Ellen strekte zich uit op haar matras, die nog steeds in het 

midden van de kamer lag. De ramen waren de hele dag niet open 

geweest en het was benauwd in huis. Laurens dacht aan de flessen 

die in de tuin stonden te wachten – zag voor zich hoe de elfen erin 

vast kwamen te zitten en tevergeefs weer naar boven probeerden te 

krabbelen, als wespen die verdronken in een bodempje bier. Of als 

zweefvliegen. Ten slotte viel hij in slaap. 

 

Hij werd wakker van het geluid van kerkklokken. Ellen was al op en 

inspecteerde haar vallen. Drie flessen waren leeg; een ervan was 

omgegooid. Maar de andere drie hadden hun werk gedaan. Een 

bevatte een dood elfje. Voor ze dat ze begroeven in het kerkhofje 

onder de schoenlappers, scheurde Ellen zorgvuldig een van de 

vleugels af en stopte die in haar zak.  
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De twee andere elfen leken ook dood, maar volgens Ellen 

waren ze alleen verdoofd. Ze hadden zich suf gegeten aan de honing 

en de suiker en konden zich nauwelijks nog bewegen. Ellen haalde 

een grotere glazen vaas met een bredere hals waar ze haar knikkers 

in bewaarde uit haar kamer. Ze plaatste hem zorgvuldig achterin de 

tuin, vlak bij de schutting, en kiepte de twee verdoofde elfjes erin. Ze 

zette hem stevig vast met alle stenen die ze kon vinden, goot er nog 

wat extra suiker bij, en sloot de vaas af met een boek. Ze liet een 

klein kiertje open zodat er zuurstof in kon komen. ‘Vanavond halen 

we het boek weg. En dan lokken we de koningin.’ 

‘Zullen zij dan niet ontsnappen?’ vroeg Laurens. 

‘Ze zijn nu te sloom. En de koningin is groter dan de andere – ze 

kan niet door de hals van een melkfles. Kunnen we vandaag naar die 

poesjes gaan kijken?’ 

 ‘Wil je er toch een?’ 

 ‘Nee. Maar ik wil met ze spelen.’ 

 Laurens belde zijn collega, en drie kwartier later was Ellen 

omringd door zeven zwart-witte jonge katjes met hoog opgestoken 

staartjes en zachte neuzen en nageltjes. Laurens keek van een 

afstandje toe. Hij kon de kleine verdoofde figuurtjes in zijn tuin 

moeilijk uit zijn hoofd zetten, maar hij wist dat het te laat was om ze 

vrij te laten. Als hij zijn huis en zijn tuin en zijn nachtrust terug wilde, 

zou hij naar Ellen moeten luisteren.  

 Hij belde Lea opnieuw, om te bevestigen dat Ellen een nachtje 

langer bij hem zou blijven. Op de achtergrond klonk muziek, een 

klassiek stuk dat hij niet thuis kon brengen, en hij probeerde zich 

tevergeefs te herinneren of dat haar smaak was of niet. Het was te 

lang geleden dat ze het over iets als muziek of films of boeken gehad 

hadden.  
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 Toen Ellen zich eindelijk los kon maken van de katjes nam hij 

haar mee naar een pizzeria, waar hij wachtte tot de zon bijna 

onderging. Hij onderdrukte de neiging een nacht in een hotel door te 

brengen. De afgelopen nachten was er niets gebeurd, en ze hadden 

niet eens tandenborstels of pyjama’s bij zich. Hij reed naar huis en 

installeerde zich voor de derde achtereenvolgende nacht op de bank.  

 In zijn dromen kon hij zich niet herinneren of ze eraan gedacht 

hadden het boek van de fles te halen of niet. Hij dacht dat hij midden 

in de nacht op blote voeten de tuin inliep, en dat hij de koningin 

bovenop de fles zag zitten, veel te groot en stralend om er ooit in te 

passen, en dat zij haar scherpe tanden voor hem ontblootte.  

 Het was nog donker toen hij wakker schrok, maar hij kon niet 

meer slapen. In de keuken zette hij een kop thee voor zichzelf zonder 

het licht aan te doen. Terwijl hij wachtte tot het water kookte, schoof 

hij voorzichtig de lamellen een stukje opzij. De achterkant van de tuin 

was een donkere vlek. Hij kon de fles niet onderscheiden, maar hij 

dacht dat hij een paar wezentjes rond zag flitsen. Er kraste niets meer 

aan de ramen. 

 De waterkoker sloeg af. Hij nam de kop mee naar de 

woonkamer, ging weer op de bank zitten en keek naar zijn slapende 

dochter tot het licht begon te worden.  

 Ellen opende haar ogen zodra de eerste zonnestraal door een 

kier in de gordijnen naar binnen viel. ‘Ha papa.’  

 ‘Hallo.’  

 Ze gaapte en rekte zich uit. ‘Wat hebben we veel zon. Fijn.’ 

 ‘Ja. Het gaat een mooie zomer worden.’ 

 ‘Mag ik bij jou komen logeren deze vakantie? Het is hier leuker.’ 

 ‘Als je moeder geen plannen heeft.’ 

 Hij liep met haar mee de tuin in en knielde neer bij de vaas. De 

koningin zat erin. Ze leek een grotere, fellere versie van de andere 
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wezens, en in tegenstelling tot de andere elfjes was ze bij bewustzijn. 

Ze probeerde omhoog te klauteren langs de holle wand, maar zelfs 

met haar scherpe nagels vond ze niet voldoende houvast en gleed ze 

telkens terug. Ze siste naar Laurens maar krabbelde achteruit toen 

Ellen op haar beurt neerhurkte. Ellen sloot de vaas af met een glazen 

stop, draaide hem een paar keer goed aan en droeg de vaas naar 

binnen. 

 ‘Weet je dat wel zeker?’ protesteerde Laurens. ‘Ik wil haar niet 

in huis hebben.’ 

 ‘Ze kan toch niet ontsnappen.’ Ellen droeg de vaas naar haar 

kamer, waar ze hem op haar bureau zette. Het wezen in de fles 

begon al last te krijgen van zuurstofgebrek. Het krabbelde aan het 

glas, probeerde zichzelf tegen de wand te gooien om de vaas om te 

stoten, maar Ellen hield hem met een geoefend handgebaar in 

evenwicht. ‘Je kunt de matras nu wel terugbrengen, papa,’ zei ze 

zonder om te kijken. 

 In de deuropening draaide Laurens zich naar haar om. Ze 

staarde nog steeds gefascineerd in de vaas, haar mondhoeken 

vertrokken in een lichte grimas, haar verwarde blonde haren als een 

aureool om haar hoofd. Ze tikte tegen het glas, waarachter het 

wezen steeds lethargischer werd. De twee andere wezentjes leken al 

dood, of in ieder geval zo versuft dat ze niet beseften wat hen 

overkwam, maar de koningin probeerde nog steeds te ontsnappen.  

 Ellen lachte.  


