
De Purperhoeve  
Het raadsel van de slapende buurjongen 

Marlene Rebel en Lucinda Vos 



!  

De verwilderde tuin schrok wakker van zware wielen die over het grindpad reden.  

Een auto?  

Bij de Purperhoeve?  

Het huis in de tuin stond al jaren leeg.  

Wilde bloemen bloeiden in het hoge gras.   

Klimop overwoekerde oude bomen en struiken.  

Tussen de tegels van het terras groeiden mos en onkruid.  

Wie kwam de rust verstoren?  

Het vervallen huis gaf geen krimp.  

Alleen een scheefhangend luik kraakte wat.  

Takken bogen en braken, terwijl een grote wagen langzaam het pad op reed. 

Een vogeltje vloog van schrik op uit een struik. Het zocht een veilige plek in een oude 

kastanjeboom. Een eekhoorn schoot langs de stam omhoog.  

Achter de wagen kwam een autootje tevoorschijn. Het stopte precies voor de deur.  

Een vrouw en een meisje stapten uit.  

Lachende stemmen vulden de tuin. Twee mannen pakten dozen uit de wagen en droegen 

die naar het huis. De vrouw rommelde in haar tas en haalde een sleutel tevoorschijn.  

Het slot aarzelde.  

Het knarste en piepte, maar moest zich gewonnen geven.  

Met een harde klik sprong het open.  

Frisse lucht stroomde het huis in. 

De tuin hield zijn adem in.  

!  



Hoofdstuk 1 - zaterdag 

De vrouw maakte een huppelsprong van vreugde en riep naar het meisje. 

‘Kom kijken! Ons nieuwe huis! Vind je het niet GE-WEL-DIG?’ 

Ze stonden voor een groot, vervallen landhuis. Klimop had vrij spel gekregen tegen de 

gevel en bedekte een groot deel van de halfronde ramen. Een kleine toren ging schuil 

achter een hoge dennenboom die tegen het huis leunde. Een paar brede stenen treden 

leidden naar de voordeur.   

Het meisje bleef verbluft bij het autootje staan.   

‘Maar mam, het is PAARS!’ 

De moeder hoorde haar dochter niet. Ze huppelde vrolijk heen en weer tussen de 

verhuiswagen en de verveloze voordeur. Druk gebarend gaf ze de verhuizers 

aanwijzingen, waarbij haar armbanden vrolijk rinkelden. 

Hoe was het mogelijk dat haar moeder zo blij was? Het meisje zuchtte en besloot eerst de 

tuin te verkennen. Daar kon ze afkoelen van de lange, warme autorit. 

Het meisje liep over een bemost grindpad naar de achterkant van het eigenaardige, 

paarse huis. Een enorme tuin strekte zich voor haar uit. Het gras groeide bijna tot haar 

knieën en ze moest haar benen hoog optillen. Insecten vlogen verstoord op en zoemden 

rond haar hoofd. Hier en daar bloeiden wat verdwaalde paarse en blauwe bloemen. Langs 

de randen van het grasveld stonden verwilderde struiken en bomen. Voorzichtig liep het 

meisje naar een reusachtige kastanjeboom in het midden van de tuin. Grillige takken 

hingen naar beneden en raakten bijna de grond. Het meisje duwde wat blad opzij en liep 

een lichtgroene wereld binnen. De geluiden van de verhuizers drongen onder het 

bladerdek van de boom nauwelijks door. Tegen de dikke stam stond een bankje. De verf 

was gebladderd, maar het zag er stevig uit. Ze schoof wat takjes en kastanjes opzij en 

ging zitten. Met haar rug leunde ze tegen de stam en sloot haar ogen. Zou haar vader hier 

ook wel eens gezeten hebben? 

‘Hé?! Auw!’ 

Een grote kastanje viel op haar hoofd. 

En nog één. 

Daarna nog één. 

‘Hé! Wie doet dat?’ 



Snel stond het meisje op en wreef over de pijnlijke plekken op haar hoofd. 

In hoog tempo volgden de kastanjes elkaar op. Elke worp was raak. Beschermend sloeg 

ze haar armen rond haar hoofd.  

‘Stop, stop alsjeblieft.’  

Nog één kastanje vloog tegen haar hoofd. 

‘Auw!!’  

Daarna hield het bekogelen op. 

Voorzichtig liet het meisje haar armen zakken. Op het bankje waar ze net had gezeten, 

stond een vreemd dier. Het zag eruit als een eekhoorn met een pimpelpaarse vacht en 

een gigantische, purperrode pluimstaart. Het zette de poten in de zij en keek haar brutaal 

aan. 

‘En wie mag jij dan wel zijn?’ vroeg het met zware stem.  

Van schrik stapte het meisje naar achteren, struikelde over een laaghangende tak en viel 

midden in een groepje planten. Met grote ogen keek ze naar de bijzondere eekhoorn. 

‘Ik heet Iris,’ stamelde ze. 

Het dier hield zijn kop schuin en nam het meisje van boven tot onder op. 

‘En wat kom jij hier doen?’ 

‘Ik kom hier wonen,' antwoordde het meisje. 

‘Uitgesloten!’ zei de paarse eekhoorn beslist. 

Het meisje kwam overeind uit haar ongemakkelijke houding en klopte haar kleren af. 

‘Toch wel. We hebben dit huis gekregen.’ 

‘Gekregen?!’ zei hij verontwaardigd, ’de Purperhoeve kun je niet krijgen!’ 

Boven zijn hoofd begon een paars vogeltje te tsjilpen.  

‘Wél! Van Viola, de tante van mijn vader.’ 

Bij het horen van die naam, spitsten de oren van de eekhoorn zich. Hij keek het meisje 

strak aan. Na enige tijd zei hij: 

‘Dan mag jij blijven, maar de rest moet weg.’  

‘Ik snap je niet. Wat ben jij?’ vroeg het meisje.  

‘Ik ben Maddox!,' antwoordde het dier op een toon alsof dat alles verklaarde.  



!  

De eekhoorn en het meisje namen elkaar nog eens goed op. Nu het gesprek 

stilviel, voelde het meisje een enorme jeuk opkomen. Ze begon wild over haar armen en 

benen te krabben. Op haar huid kwamen overal paarse bultjes tevoorschijn. 

De eekhoorn bleef rustig op de bank zitten en keek naar het krabbende meisje dat 

blijkbaar Iris heette. 

!  

Hoofdstuk 2 - zaterdagmiddag 

‘Maddox, wat ìs dit?’ vroeg Iris.  

‘Purpernetel.’ 

‘Purpernetel?’ 

‘Dat zijn de planten die je hier ziet staan.’ Met zijn poot wees het dier in het rond. ‘Ze doen 

gewoonlijk niets, maar als jij je er zo lomp in laat vallen, dan zetten ze hun stekels uit.’ 

Hoewel de planten sprekend op brandnetels leken, déden ze duidelijk iets anders. Snel 

stapte Iris naar voren en ging weer op het bankje zitten. Maddox sprong op en klom in de 

stam. 

‘Wanneer gaat dit weer weg?’  

‘Tsja, dat hangt er vanaf.’ 

‘Waar vanaf?’ 

‘Of je het juiste middel neemt.’ 

‘Hoe kom ik daar aan?’ 

Iris werd gek van de jeuk en van al dat krabben werd het alleen maar erger. Maddox hield 

zijn kaken stijf op elkaar. 

‘Alsjeblieft, wil je het me zeggen?’ 

Haar armen en benen begonnen op te zwellen. 

Maddox wilde langs de stam verder omhoog klimmen. Iris kon hem nog net bij zijn staart 

grijpen. 

‘Hé, laat los!’ gilde hij. 

‘Niet weggaan! Zo kan ik toch niet rond blijven lopen?’ 



Maddox trok beledigd zijn staart terug, bracht zijn kop dicht bij Iris’ gezicht en keek haar 

doordringend aan. 

‘Oké,' zei hij, ‘ik help jou en jij helpt mij.’ 

‘Wat bedoel je?’ 

Maddox boog zich nog wat dichter naar Iris toe en zei zachtjes: ‘Iemand hier wil een 

moord plegen en ...’   

‘IRIS!’ 

Met grote stappen liep haar moeder door de tuin. Ze trapte niet alleen het gras, maar ook 

de bloemen plat. De hakken van haar zilverkleurige laarzen lieten diepe gaten achter in de 

grond. 

‘IRIS! Waar zit je?!’ 

Maddox maakte zich razendsnel uit de voeten. 

‘Hé, stop! Hoe kom ik hier van af?’ Ze wees naar haar armen en benen. 

Vanuit de top van de boom siste het dier: ‘Eet een bloem van de purpernetel ’ 

Iris griste een bloem van de vijandige plant en stopte die in haar mond. En jawel, de 

bultjes en de jeuk verdwenen net zo snel als ze gekomen waren. 

‘Wanneer zie ik je weer?’ riep Iris naar boven. 

Er kwam geen antwoord. De bijzondere eekhoorn was nergens meer te bekennen. 

Een moordplan? Wat bedoelde het dier: hier op de Purperhoeve of in het slaperige dorp 

waar ze zojuist doorheen gereden was?  

Iris rilde even.  

Haar vragen moesten wachten. Bij elke bloem die haar moeder vertrapte, kreeg ze een 

steek in haar maag.  

‘Ik kom al!’  

!  

Het meisje en de moeder verdwenen in het huis. De antieke voordeur viel niet 

meer helemaal goed in het slot.  

Een zacht briesje speelde met de bladeren van de kastanjeboom in de tuin. Het gras en 

de bloemen probeerden zich weer op te richten.  

De eekhoorn sprong uit de boom. Hij rende over het gras en zocht een plekje op een 

vensterbank van het huis. De kennismaking met het meisje had hem verrast. Zou zij hem 



kunnen helpen? Het vogeltje tjilpte en vloog naar een kleine boom met kronkelige takken 

waar purperrode besjes aan hingen.  

!  

Hoofdstuk 3 - zaterdag eind van de middag 

  

‘Waar heb jij al die tijd gezeten? Je hebt het huis nog niet eens van binnen gezien!’ riep 

haar moeder. ‘Het is echt geweldig.‘ 

Iris werd bij de hand gepakt en meegetrokken naar de voordeur waar de verhuizers met 

dozen in- en uitliepen. Van de paarse bultjes was gelukkig niets meer te zien. 

  

De vierkante hal was ruim en licht. Door een glazen koepel in het dak viel de middagzon 

naar binnen. Terwijl haar moeder zich bekommerde om haar schildersdoeken die binnen 

werden gebracht, keek Iris haar ogen uit. Met haar vingertoppen wreef ze over een 

verkleurde roze roos van het gebloemde behang. Het voelde fluweelachtig. 

Na een paar minuten kwam haar moeder alweer tevoorschijn. Ze wilde per se eerst naar 

boven om slaapkamers uit te zoeken. Op de muur langs de trap hingen tientallen spiegels 

in bizarre vormen. In sommige dacht Iris een dier te herkennen, andere leken meer op een 

boom of bloem. De treden van de trap kraakten gevaarlijk onder hun gewicht. 

Op de vloer van de bovenverdieping lagen versleten Perzische tapijten. In de open gang 

waren meerdere grote deuren, een ervan stond half open.   

‘Kijk hier, een hele bibliotheek!’ juichte haar moeder. 

Langs de muren zag Iris donkerbruine kasten tot aan het plafond gevuld met boeken. Een 

ladder op wielen lag gebroken op de grond.  Bij elke stap dwarrelde stof op. Haar moeder 

begon te niezen. 

De deur naast de bibliotheek was op slot. Er zat een sleutel in, maar hoe haar moeder ook 

draaide, trok en duwde, de deur bleef potdicht. 

Bij de volgende kamer waren de muren beschilderd met allerlei soorten fruit. In het midden 

stond een groot tweepersoonsbed. Een smalle binnendeur gaf toegang tot een badkamer 

waar een gietijzeren bad op sierlijke pootjes stond. 

‘Dit wordt mijn kamer!’ riep haar moeder meteen. Ze trok de gekleurde sjaal uit haar rood 

geverfde haren en gooide die op het bed. 



Aan het einde van de gang was een smalle wenteltrap die naar de torenkamer leidde. De 

ronde kamer was knus, maar vrij donker door de dennenboom die voor het raam stond. 

Iris twijfelde. 

‘En de laatste kamer!’ jubelde haar moeder. Ze zwaaide de deur open en liet Iris voorgaan. 

Door een kier in de gordijnen viel een beetje licht binnen. Stomverbaasd bleef Iris in de 

deuropening staan. Van deze kamer had ze vannacht gedroomd! 

Vanuit de hal beneden schreeuwde een mannenstem iets. 

‘Ik moet de verhuizers uitlaten’ zei haar moeder, ‘Jij redt je wel even, hè?’ 

Vanaf het moment dat ze de drempel over stapte, voelde de kamer vertrouwd. Alles was 

precies als in haar droom. Naast het houten hemelbed stonden de oude kaptafel en de 

luie stoel van bruin leer. In haar droom was ze voor de spiegel van de kaptafel gaan zitten 

en had ze een klein meisje met twee blonde staartjes gezien, niet veel ouder dan een jaar 

of vier. Het meisje had lief naar haar gelachen en gezegd dat ze Iris heette. Daarna was 

ze uit beeld verdwenen.  

Iris liep naar de haard om het grote schilderij in de gouden lijst van dichterbij te bekijken. 

Er stond een jonge vrouw op die leunde tegen een boom, langs de stam klom een 

eekhoorn omhoog. Hoewel de inrichting van de kamer ouderwets was en de meubels 

versleten, zou dit haar kamer worden.  

Ze schoof de zware, donkere gordijnen verder open om meer licht binnen te laten. 

Verward deed ze een stap naar achter. Door de kleine ruitjes van twee balkondeuren keek 

ze uit op de achtertuin waar ze net geweest was. De oude kastanjeboom stond in het 

midden, maar in plaats van het kniehoge gras met hier en daar een verdwaalde bloem, 

zag ze nu een kortgemaaid grasveld met langs de randen keurige groepjes paarse en 

blauwe bloemen. Ze deed de gordijnen dicht en weer open. Opnieuw verscheen de 

prachtige tuin. Met haar vinger krabde ze over een van de ruitjes, ze voelde niets 

bijzonders. Het leek normaal doorzichtig glas. 

  

‘En, wordt dit je kamer?’ Haar moeder was terug en leunde tegen de deurpost. 

Iris draaide zich om en knikte. 

‘Mam, kom eens.’ 

Haar moeder liep de kamer in en ging naast Iris voor het raam staan. 

‘Wat een bende hè? Die tuin wordt nog een hele klus,’ zuchtte haar moeder. 

Zag haar moeder niet wat zij zag? 



‘Ik heb foto’s gezien uit de tijd dat tante Viola hier woonde,’ ging haar moeder verder, ‘De 

tuin was schitterend, al zou je het nu niet zeggen. Die foto’s heb ik vast nog ergens.’ Ze 

gooide de deuren naar het balkon open. ‘Het stond helemaal vol met paarse en blauwe 

bloemen.’ Met haar armen maakte ze een wijds gebaar. Iris stond er wat verdwaasd naast 

en staarde naar de totaal verwilderde tuin.  

‘Al houd ik zelf meer van wit en geel natuurlijk,’ voegde haar moeder er aan toe. 

Iris schrok, ze wist zeker dat deze tuin geen witte of gele bloemen wilde. Deze tuin wilde 

zijn zoals ze die door de ruitjes van de balkondeuren had gezien. 

Iris bleef op het balkon achter, terwijl haar moeder op zoek ging naar de verhuisdoos met 

beddengoed. Ze vroeg ze zich af wat haar nog meer te wachten stond in dit paarse huis 

en de tuin met gemene brandnetels. Ze zocht of ze een glimp van de pratende eekhoorn 

met zijn purperrode staart tussen de bladeren kon ontdekken. Helemaal achterin de tuin 

bewoog iets in de struiken. Maar het was niet de eekhoorn. Het leek een oude man met 

een kruiwagen. 

!  

Een dichte haag van blauweregen opende zich. Een oude man duwde zijn 

kruiwagen langs de zware bloemtrossen die aan de struiken hingen, naar een klein, 

overwoekerd tuinhuis. Direct nadat hij er doorheen was, sloot de haag zich. Het 

gerimpelde gezicht van de man stond zorgelijk.  

Nieuwe bewoners op de Purperhoeve, peinsde hij.  

De moeder was het niet, maar het meisje …  

zou zij?  

kon zij …?   

In een huis niet ver daar vandaan lag een jongen stil in zijn bed. Zijn ogen dicht, zijn steile 

zwarte haar in slierten langs zijn gezicht. Wist hij dat er een meisje was komen wonen op 

de Purperhoeve? Een klein vogeltje hipte op en neer voor het raam van zijn kamer.  

In de badkamer ernaast stond een gespierde man vol tatoeages voor de spiegel. Hij zag 

niets, zijn gedachten waren mijlenver.   

!  



Hoofdstuk 4 - zaterdagavond  

Iris zocht een tandenborstel in haar koffer, toen de vreemde eekhoorn op haar bed sprong. 

Van schrik liet ze de koffer dichtvallen. Het deksel klapte hard op haar linkerhand.  

‘Je moet onmiddellijk meekomen,’ commandeerde het beest. 

‘Ik ga net naar bed,' sputterde Iris en wees naar haar pyjama naast de koffer. 

Ze wreef over haar zere hand. Ze was moe van deze dag en voelde er niets voor om met 

Maddox mee te gaan. Zo aardig was hij niet tegen haar geweest.  

‘Slapen kan later, kom schiet op.’ 

Het dier duldde duidelijk geen tegenspraak.  

‘Niet zo lang hoor, ik ben echt moe.’ 

Uit de kamer van haar moeder klonk muziek. Het galmde door de kale gang. Zo zacht 

mogelijk sloop Iris de krakende trap af. Maddox trippelde voor haar uit. 

Buiten begon het al aardig donker te worden. Onzeker stapte Iris door het hoge gras. Ze 

wist niet precies waar purpernetels stonden en het laatste wat ze wilde was een nieuwe 

ontmoeting met de boosaardige planten. Waar was Maddox gebleven? 

‘Hier,’ klonk zijn bromstem. 

Iris liep naar de boom waar ze de paarse eekhoorn voor het eerst gezien had en keek om 

zich heen. 

‘Pas op!’ kwam het van boven. Een touwladder viel naar beneden. Iris kon net op tijd 

wegspringen. 

‘Kom!’ beval Maddox.  

De touwladder kwam uit in een boomhut gemaakt van brede houten planken. De hut lag 

goed verscholen in het bladerdek. Behalve de opening waardoor ze naar binnen was 

geklommen, waren er nog twee openingen als kleine vierkante ramen. Op de vloer lag een 

matras op een oud kleed. Langs de wanden hingen dierenfoto’s die met wasknijpers aan 

een touw waren vastgemaakt.  

Maddox maakte een overdreven diepe buiging.  

‘Welkom in de hut van Kaj.’  

‘Kaj?’ vroeg Iris, 

‘De buurjongen. Hij woont daar.’  

Tussen de bladeren was de bovenverdieping van een huis te zien. 

Maddox gebaarde naar een verrekijker die aan een lange spijker hing.  



Nadat Iris uitgevonden had hoe ze het ding scherp kon stellen, kreeg ze al snel een helder 

verlichte kamer in beeld. Er lag een jongen in een bed. Was dat Kaj? Sliep hij? Aan het 

voeteneinde van het bed stond een blonde vrouw met een witte jas aan. Het leek een 

dokter. Ze stond met haar rug naar het raam.  

Maddox ging verder met zijn verhaal. ‘Kaj zit hier vaak om naar ons te kijken en portretten 

te maken.’  

Hij wees naar een van de dierenfoto's. ‘Knappe kerel, toch,' zei hij opschepperig en keek 

haar verwachtingsvol aan.  

Wat bedoelde het paarse beest? Iris zag op de foto gewoon een bruine eekhoorn die 

knabbelde aan een noot.  

Omdat er van Iris geen reactie kwam, ging Maddox verder met zijn verhaal: ‘Een paar 

dagen geleden is Kaj bewusteloos op straat gevonden. Niemand weet wat er is gebeurd. 

Ik heb dokter Aladdin horen zeggen dat hij alleen maar een zware hersenschudding had.  

Het zou allemaal goed komen.’  

‘Gelukkig,' zei Iris, die zich afvroeg of ze de naam van de dokter wel goed verstaan had. 

‘Stil! Het verhaal is nog niet klaar. De volgende ochtend werd hij niet wakker. En de 

pimpelboom is ziek geworden.’  

‘De pimpelboom?’  

‘Ja, de boom van Kaj. Opeens verliest die bladeren en de pimpelbessen verschrompelen. 

Dus eerst heeft iemand Kaj neergeslagen en nu probeert iemand hem te vergiftigen, want 

hij slaapt nog steeds!’  

Iris kon er geen touw aan vastknopen.  

Maddox plofte neer op het matras in de hoek van de hut.  

‘En Pyrus is er dan ook geweest, want die eet alleen pimpelbessen.’  

De eekhoorn verborg zijn kop in de enorme pluimstaart. Was hij nou verdrietig? 

‘Sorry, ik snap er niks van. Wie is Pyrus?’ 

Een pimpelpaars vogeltje landde bij de ingang van de hut. Het sprong tjilpend heen en 

weer op een tak. Maddox ging weer rechtop zitten en wees naar het diertje.  

Aha, Pyrus was een vogeltje. Gelukkig! dacht Iris, niet nog een bazige eekhoorn.  

Het bleef stil in de hut, totdat Iris vroeg: ‘Waarom vertel je mij dit allemaal?’  

Maddox sprong op en porde met zijn rechterpoot in de buik van Iris. 

’Dat zal ik je zeggen! Jij gaat uitzoeken wie Kaj iets wil aandoen. Wie hem wil 

uitschakelen! 

Jij moet dit mysterie uitpluizen.’ Maddox liet grommend zijn tanden zien.  



Iris dacht terug aan de purpernetels die haar vandaag hadden aangevallen met hun 

stekels. ‘Weet je zeker dat het geen boze planten in de tuin zijn die Kaj in slaap houden?’ 

‘De tuin?’ siste Maddox beledigd. ‘De tuin heeft hier niets mee te maken.’ Hij boog zich 

dichter naar Iris en ging op fluistertoon verder: ‘Iemand hier in het dorp is een 

moordenaar.’ 

Even leek het alsof er nog een heel verhaal zou volgen, maar Maddox liet zich languit naar 

achteren vallen op het matras. Hij hield zijn ogen stijf dicht en zijn poten gekruist op zijn 

borst. Deed hij nou alsof hij dood was? Wat een aansteller. 

Voor ze om meer uitleg kon vragen, was het dier verdwenen. Alweer! 

Iris had geen zin om alleen in de boomhut te blijven en klom via de touwladder weer naar 

beneden.  

!  

Het was donker geworden buiten en ook een stuk frisser. Alleen vanuit het 

paarse huis scheen een zacht licht. Schaduwen dansten in de tuin. De wind bracht 

bladeren en takken in beweging. Geruisloos vloog een uil op uit een boom en liet een 

langgerekt oehoe horen. Een ijle mist hing boven het nog warme gras. Het meisje rilde. Op 

een holletje liep ze naar de tuindeuren en verdween in het huis. 

Nu de avond gevallen was, kon de tuin bijkomen van deze dag.  

De eekhoorn rolde zich op in zijn nest in de boom. Een eend liep hongerig door het gras 

tot de oude man haar terug floot. Waggelend liep ze naar een verborgen paadje achterin 

de tuin.  

Het paarse huis kreunde en steunde. Het wilde zich niet zomaar overgeven aan de nieuwe 

bewoners. In een van de kamers kon het meisje niet in slaap komen. 

!  

Hoofdstuk 5 -  zondagochtend  

Iris lag op haar rug in bed en staarde naar het plafond. Langs de randen van het rijk 

versierde plafond waren gipsen slingers van takken met kastanjebladeren. Hier en daar 

zat er een vogeltje tussen. In een hoek ontdekte ze tussen de bladeren één eekhoorn. Ze 



was laat wakker geworden. Het piepen en kraken van het huis en geritsel achter het 

behang hadden haar uit de slaap gehouden. Ook de ontmoeting met de eekhoorn en zijn 

rare verhaal over de jongen waren nog lang in haar hoofd rond blijven spoken. Nog wat 

slaperig stond ze op. Uit haar koffer haalde ze een schoon T-shirt en een spijkerbroek. Ze 

ging voor de oude kaptafel zitten en stak haar tong uit tegen haar spiegelbeeld. Half en 

half had ze verwacht het kleine meisje uit haar droom te zien, maar het was gewoon haar 

eigen gezicht dat haar aankeek. Met een elastiek bond ze haar warrige bruine haar in een 

staart. Daarna liep ze naar de balkondeuren die nog op een kier stonden. Een beetje in de 

war sloot ze de deuren. Ze had het dus goed gezien gisteren.  

Het huis was één grote chaos van meubels en onuitgepakte verhuisdozen. In de hal 

beneden waren een paar dozen opengemaakt, haar moeder had iets gezocht blijkbaar. Iris 

had geen flauw idee waar ze haar eigen spullen kon vinden. Ze was op zoek naar een 

schetsboek, zodat ze een kaart kon maken van het dorp. Vanuit de auto had ze alleen een 

paar huizen en een kruidenierswinkel gezien. Volgens haar moeder was er ook een klein 

centrum met wat winkels, een supermarkt en haar nieuwe school. Na lang zoeken, vond 

ze onderin een doos met kwasten en verf van haar moeder, een tekenboek en een 

potlood. Die kon ze prima gebruiken als ze op pad ging. Hier thuis zou ze die dwingende 

eekhoorn vast weer tegen het lijf lopen en daar had ze helemaal geen zin in. 

Een meisje met een donkere bos krullen op een roze fiets reed langs toen Iris het tuinhek 

opendeed. Naast haar fietste een jonge vrouw die sprekend op haar leek. Een zus 

misschien? Het meisje ging wat langzamer fietsen en keek achterom. Ze lachte even. 

Aarzelend groette Iris terug. De twee kwamen uit de richting van Kaj’s huis en reden naar 

het dorp. Zou er behalve het huis van Kaj, nóg een huis achter de Purperhoeve zijn? Of 

waren ze bij hem op ziekenbezoek geweest? Iris volgde de fietsers langs de lange, hoge 

muur die om de tuin van de Purperhoeve stond. De begroeiing in de tuin was zo dicht, dat 

zelfs het torentje van het landhuis vanaf de straat niet te zien was. Bij de plek waar de 

tuinmuur de hoek om ging, liep een smal, donker pad naar het bos. Hier liep Iris rechtdoor. 

!  

Het meisje had niet door dat ze in de gaten werd gehouden. Verscholen in het 

dichte struikgewas keek de oude man haar lange tijd na. Ze was nog zo jong. Een vogeltje 



vloog de tuin uit, de straat in en volgde haar. De wind zuchtte en de tuin fluisterde. Het 

leek of het meisje geroepen werd.  

In de slaapkamer van het meisje stapte een jonge vrouw uit haar schilderij. Ze keek 

tevreden om zich heen. Een eekhoorntje sprong haar achterna. De vrouw ving hem op en 

met de eekhoorn in haar arm liep ze naar het raam. De oude man in de tuin keek omhoog 

en zwaaide.  

!  

Hoofdstuk 6 - zondag eind van de ochtend 

Het was nog een flinke wandeling naar het centrum. De weg met bomen erlangs liep 

afwisselend een beetje omhoog en omlaag. Achter heggen, muren en hekken lagen 

huizen met grote of kleinere tuinen. De tuinen stonden volop in bloei, maar nergens zag 

Iris de planten die in de tuin van de Purperhoeve groeiden. Door de slingerende straten 

was het maken van een plattegrond moeilijker dan ze had verwacht. 

‘Iemand hier wil een moord plegen …’ hamerden de woorden van de paarse eekhoorn 

door haar hoofd.  

‘... nu probeert iemand hem te vergiftigen …’,   

Iris begon een liedje te neuriën.  

‘... jij moet dit mysterie uitpluizen …’ kwam de stem van Maddox er weer doorheen.  

Behalve het meisje en de vrouw op de fiets, kwam ze niemand tegen. Iedereen in het dorp 

leek nog te slapen.  

Na een tijdje werd haar aandacht getrokken door een spierwitte muur in een zijstraat. De 

muur kwam ongeveer tot haar middel. Om de zoveel meter zat er een gouden bol op. In 

het midden was een soort tempelpoort. Ernaast stond een houten paal met een bord.  

Dr. M. Aladdin, huisdokter 

Dagelijks inloopspreekuur 

8-9 uur en 14-15 uur 

Ze had die naam dus toch goed verstaan. Dit was de dokter van Kaj. 



In de tuin groeiden verschillende soorten palmbomen en andere tropische planten. In het 

midden was een houten prieel gebouwd waar blauwe en rode doeken in hingen. Onder het 

afdak stond een lage tafel op een groot kleed met daaromheen dikke kussens. Naast het 

prieel stond een fonteintje. Hier woonde iemand die van sprookjes hield, grinnikte Iris.  

Door de tuin sloop een dikke witte kat met een platte snuit. Heel langzaam kroop het 

langharige roofdier vooruit, haar buik vlak over de grond. Ingespannen loerde ze naar een 

blauw met geel meesje op de rand van het fonteintje. Met een verbazend soepele sprong 

landde het beest op het fonteintje en nam het nietsvermoedende vogeltje te grazen.    

‘NEE!’ riep Iris zo hard als ze kon, ‘LAAT LOS!’  

De kat schrok en liet haar prooi vallen. Doodstil bleef het vogeltje liggen op het gras. Iris 

aarzelde geen moment en sprong behendig over de witte muur. Ze rende naar het 

levenloze diertje en nam het in haar hand. Gelukkig, het ademde nog. Wat onhandig, met 

het vogeltje in één hand, klauterde ze terug over de muur. Daarnet was ze langs een 

dierenarts gekomen. Waar was dat ook alweer? Verderop in de straat stond het meisje 

met haar roze fiets.  

‘Meisje! Meisje!’  

Het meisje keek om. Op een drafje liep Iris naar haar toe en liet zien wat ze in haar 

handen hield. 

‘Kun je me alsjeblieft helpen? Ik zoek de dierenarts.’  

‘Hier de straat uit en dan naar rechts.’  

‘Dank je!’ Meteen rende Iris verder. 

‘Hé, hoe heet je?’ riep het meisje haar achterna. 

!  

In het huis achter de Purperhoeve lag de jongen in zijn bed. Kort was er een 

angstig gekreun te horen geweest. Daarna lag hij stiller dan ooit. Ademde hij nog wel? 

De stiefmoeder zat klaar voor het bezoek van de dokter. Ze had haar man en zoontje naar 

buiten gestuurd om de hond uit te laten. De bel ging.  

In de verborgen tuin achter de blauweregen waren in een korf eitjes uitgekomen. Een 

nieuwe generatie bijen was geboren.  

!  



Hoofdstuk 7 - zondag begin van de middag  

Het huis van de dierenarts lag wat verder van de straat dan de andere huizen. Het was 

nog niet zo lang geleden geschilderd. Iris holde over het pad langs een spoor van witte 

verfspatten. Ze wierp haar schouder tegen de deur, …. die dicht bleef.  

Natuurlijk, het was zondag.   

Iris liet zich niet uit het veld slaan en hield haar vinger op de bel. In het huis klonk een 

aanhoudend en doordringend gerinkel. Even later stond een jongen voor haar neus die 

ongeveer zo oud was als zijzelf. Zijn haar zat door de war en hij had slaperige ogen. Een 

gekreukt T-shirt hing half uit zijn trainingsbroek en hij had één sok aan. 

‘Wat is er?’ vroeg hij licht geïrriteerd. 

‘Snel!’ hijgde Iris. Ze vouwde haar handen open en liet de jongen het gewonde vogeltje 

zien.  

Daarop leek hij wakker te worden:  

‘MAM!’  

Een kleine, stevige vrouw in een slobbertrui op plastic klompen kwam tevoorschijn. 

Mopperend riep ze naar haar zoon dat hij niet zo moest gillen, totdat ze in de gaten kreeg 

dat hij niet alleen was. 

‘Een patiënt voor je mam.’ De jongen duwde Iris zacht naar voren. 

‘Oh, een patiënt én een meisje. Ik ben Kate,' zei de dierenarts vriendelijk, ‘en deze 

slaapkop is Bob.’  

Ze nam het slappe vogeltje van Iris over. ‘Loop maar met me mee. Wat is er gebeurd met 

deze kleine vriend?’  

Iris volgde moeder en zoon naar een onderzoekskamer en vertelde over de aanval door 

de dikke, witte kat van de dokter.  

‘Nee toch, was Diva weer bezig? Bob heeft er een dagtaak aan om haar slachtoffers te 

verzorgen,’ zei Kate, terwijl ze voorzichtig de vleugeltjes van het meesje onderzocht. Bob 

stond er met zijn neus bovenop en knikte instemmend.  

In de onderzoekskamer rook het naar ziekenhuis. Tegen de muren stonden glimmende 

witte ladekasten. Eén van de lades stond open. Er zaten dozen en potjes met pillen in. In 

een hoek stond een oude metalen kast met glazen deurtjes. Op de plankjes lagen 

allemaal metalen instrumenten: scharen, pincetten, tangetjes. Iris griezelde ervan en keek 

vlug de andere kant op. Buiten rende een eekhoorntje zenuwachtig langs het raam heen 



en weer. Iris zag hoe het op zijn achterpootjes ging staan en zijn snuitje tegen het glas 

drukte.  

‘Nou, ik denk dat deze kleine vlieger er helemaal bovenop komt,' zei de dierenarts, ‘hij is 

vast versuft van de schrik, want verder kan ik niets vinden. Hou hem nog maar een paar 

uurtjes in de gaten. Later vandaag kun je hem vrijlaten.’  

Iris nam het meesje over van de dierenarts en bedankte haar.  

‘Hier, deze kant op,’ wees Bob. ‘Wil je mijn dierenziekenhuis in de schuur even zien?’ 

vroeg hij, toen Iris op het punt stond de deur uit te lopen.  

Ze schudde haar hoofd, ze wilde zo snel mogelijk naar huis.  

Vlak voor ze het hek uit liep, sprong een eekhoorntje voor haar neus.  

‘Komt ie er weer bovenop?’ vroeg het dier met schorre stem.   

‘Maddox?!’  

Waar waren zijn mooie purperrode pluimstaart en zijn paarse vacht?  

Iris zag paniek in zijn zwarte kraaloogjes. 

‘Hij moet naar de Purperhoeve, hij moet naar de Purperhoeve,’ riep hij zenuwachtig.  

Maddox begon voor haar uit te rennen. Af en toe keek hij om waar ze bleef. Iris moest 

haar best doen het dier bij te houden.  

!  

De oude man stond onder de pimpelboom. Voorzichtig pakte hij een trosje 

bessen in zijn hand. De meeste waren uitgedroogd. De eend aan zijn voeten kwaakte, 

maar de bessen waren niet voor haar.  

Voetstappen naderden de Purperhoeve. De oude man zag de eekhoorn over het gras 

wegschieten. Kort daarop volgde het meisje. De eend rende snaterend naar het hek. Wat 

een drukte, wat was er aan de hand?  

De dierenarts sloot haar onderzoekskamer af. Waar kwam dat meisje vandaan? Haar 

zoon wist het misschien.   

!  



Hoofdstuk 8 - zondagmiddag 

Iris duwde het tuinhek met haar voet open en keek in haar hand hoe het met de patiënt 

ging. Tot haar stomme verbazing was het vogeltje niet langer blauw met geel maar 

pimpelpaars! Dit was geen gewoon meesje, het was Pyrus die ze had gered! Hoewel hij er 

nog een beetje versuft bij lag, tjilpte hij dankbaar.  

Het was misschien het slimst als ze hem naar de boomhut bracht. Als hij zich goed 

genoeg voelde, kon hij zo wegvliegen. Maddox was nergens te bekennen. 

Iris deed haar rugzak af. Heel voorzichtig stopte ze het vogeltje erin en klom in de 

touwladder.  

‘Waar is Pyrus?’ klonk het van boven.  

Daar was de eekhoorn dus. 

‘Het komt goed,’ probeerde Iris hem gerust te stellen.  

‘Ja, dat denk jij, dat is precies wat ze van Kaj zeiden!’ bitste Maddox, ‘zolang Kaj niet 

wakker wordt, gaat het met de pimpelboom niet goed en met Pyrus ook niet. Gepakt door 

die stomme kat, normaal zou zoiets hem nooit overkomen.’ Ongeduldig sprong hij heen en 

weer, terwijl Iris het vogeltje uit haar rugzak haalde. Pyrus tjilpte nog eens zwakjes. 

Maddox pakte hem liefdevol op en ging op het matras zitten. Iris liet zich naast de twee 

vrienden zakken.  

‘Ik snap er niks van. Eerst zijn jullie paars, dan weer niet, dan weer wel. Ik kan praten met 

jou, maar niet met Pyrus en ...’  

Maddox onderbrak haar: ‘Niet zoveel vragen stellen! Dit was bijna verkeerd afgelopen. Op 

de Purperhoeve ziet alles er voor jou nu eenmaal anders uit. Misschien ben jij daarom 

hier. Ik raad je aan dit voor je te houden. We hebben met z’n tweeën al genoeg aan ons 

hoofd met Kaj en Pyrus.’ 

We? dacht Iris, Maddox ging er blijkbaar al helemaal vanuit dat zij hem zou helpen. Iris 

keek toe hoe het vogeltje zachtjes door de eekhoorn heen en weer gewiegd werd. Daarna 

legde hij hem voorzichtig op het matras. Ze dacht aan het vreemde verhaal over de 

jongen, het vogeltje en de pimpelboom. Pyrus was vanochtend in de tuin van de dokter 

een erg makkelijke prooi geweest voor de kat. Het zou best kunnen kloppen dat hij 

verzwakt was. Door een van de openingen in de boomhut zag ze de pimpelboom staan. In 

vergelijking met de vorige dag leek er meer bruin blad aan de zielige boom te zitten.  

Uit het bos achter de Purperhoeve klonk geblaf en een mannenstem schreeuwde iets 

onverstaanbaars. Iris pakte de verrekijker die naast haar lag. In de buurt van het huis van 

Kaj kreeg ze een zwarte poedel met krullende vacht in beeld. De hond zat aan een riem, 



maar door de bomen was niet te zien wie die vasthield. De boze stem en het geblaf 

stierven langzaam weg. De hond verdween uit beeld. Iris draaide de kijker naar het raam 

van Kaj. Net als gisteren lag de buurjongen doodstil in bed. De vrouw met de witte jas was 

er vandaag niet.  

Best raar dat de jongen niet wakker werd als hij alleen een hersenschudding had. Was die 

dokter met de sprookjesnaam eigenlijk wel een echte dokter?  

Wat als Maddox gelijk had, mijmerde Iris, en er was inderdaad iemand die de jongen 

kwaad wilde doen? En dat niemand het doorhad. Dat zou heel erg zijn.  

Langzaam begon er iets bij haar te knagen. Misschien kon ze toch helpen? Een beetje 

opletten of haar iets verdachts opviel bijvoorbeeld.  

Pyrus was ondertussen in slaap gevallen en snurkte behoorlijk hard voor zo’n klein 

vogeltje. 

Iris trok de rugzak naar zich toe en pakte haar tekenboek eruit. Ze begon de kaart die ze 

geschetst had uit te werken. Maddox bestudeerde de lijnen en kruisen die ze op papier 

zette. 

‘Wat doe jij?’ vroeg hij na een tijdje. 

‘Het dorp tekenen.’ 

‘Zo ziet het dorp er helemaal niet uit!'  

Iris was zelf best tevreden over haar kaart en reageerde niet op de spottende toon van de 

eekhoorn. Wat was haar verder opgevallen sinds ze op de Purperhoeve was? Op een 

nieuwe bladzijde begon ze wat te krabbelen en schrijven:  

heeft Kaj een hersenschudding?     

is Aladdin een dokter?   

de pimpelboom en Pyrus zijn ziek   

in het bos was een boze man met een hond  

zijn het meisje met haar zus bij Kaj op ziekenbezoek geweest? 

Wat is er gebeurd? 

WIE?   

Bij elk zinnetje maakte ze een klein tekeningetje.  

‘Wat doe je nou weer?’ Maddox begon hinderlijk over haar boek te hangen.  

‘Ik denk na.’ 



Van dichtbij klonk opeens een hard en doordringend geluid. Het had het meest weg van 

het luiden van een kerkklok. Van schrik schoot Iris uit met haar potlood.  

‘Je wordt geroepen,' gaapte Maddox. 

‘Wat bedoel je?’ vroeg Iris, die de potloodstreep door haar bladzijde probeerde uit te 

gummen. 

De eekhoorn rekte zich uit. ‘Ik let op Pyrus. Jij moet naar huis.’ 

Behendig ging Iris de touwladder af. Met een grote sprong ontweek ze de bos 

purpernetels waar ze gisteren in gevallen was. Over het flauwe spoor dat ze in het hoge 

gras had achtergelaten, liep ze terug naar de tuindeuren.  

!  

Nadat het meisje vertrokken was, werd het vogeltje wakker.  

Onzeker hipte het naar de rand van de boomhut, draaide zich om naar de eekhoorn en 

wapperde voorzichtig met zijn vleugels.   

De eekhoorn knikte bemoedigend.  

Toen het vogeltje genoeg moed verzameld had, vloog het de avond in. 

De oude man in de tuin volgde het diertje en keek daarna bezorgd naar de pimpelboom.  

Hoelang nog?   

!  

Hoofdstuk 9 - zondagavond 

Vanuit het huis klonk gerammel van potten en pannen. In de ouderwetse keuken was haar 

moeder bezig met het uitpakken van een verhuisdoos. Borden en glazen stonden 

uitgestald op het lage stenen aanrecht.  

‘Is dat nou niet handig?’ zei haar moeder toen Iris binnenkwam. ‘Zo hoef ik niet de hele 

tuin door om je te zoeken. Ik hoef alleen op deze gong te slaan en je kunt me overal 

horen!’ Haar moeder wees naar een soort koperen pannendeksel. Iris had het ding 

vanochtend wel zien hangen, maar geen idee gehad waar het voor diende. Dit was 

inderdaad een prachtige oplossing. Haar moeder en de tuin: het leek Iris geen goede 

combinatie. 



De tafel stond vol met spullen die een plek in een kast zochten. Er was een stukje 

vrijgemaakt waar ze samen konden eten. Tussen de krakkemikkige stoelen vond Iris een 

kruk waar ze op durfde te gaan zitten. Ondertussen zette haar moeder een pan met pasta 

en een vergiet met sla op tafel.  Ze reikte Iris een niet al te schoon bord aan en stak van 

wal. 

‘Ik kwam onze buurvrouw Alina tegen en ik heb even gezellig met haar staan praten. Haar 

man Sam is kruidenier hier in het dorp. Gisteren reden we nog langs zijn winkel. Ze 

vertelde dat jouw klas morgen op schoolreis gaat, dinsdag kun je pas naar school.’  

Iris prikte een blad sla aan haar vork. Ze was blij nog een extra dagje vrij te hebben.  

‘Maar je hoeft je niet te vervelen hoor,' vervolgde haar moeder, ‘Alina gaat op maandag 

altijd naar haar bejaarde moeder in de stad, en het meisje dat altijd voor haar oppast, gaat 

morgen ook op schoolreis. Ik dacht direct aan jou! En ik heb gezegd dat jij haar zoontje 

wel van school kunt halen.’  

‘Nou zeg …,' sputterde Iris. Haar moeder had dit toch wel eerst kunnen overleggen? 

‘Kom, dat is leuk. Dan kun je de school vast zien. Het jongetje zit geloof ik in groep 4. Hij 

heet Damian. Ze wonen hier schuin achter.’  

Achter de Purperhoeve?!  

Iris gebaarde in de richting van het huis van Kaj: ‘In het huis daar?’ 

‘Ja precies!’ 

Haar moeder nam een hap van de droge pasta. ‘Alina vertelde ook nog over haar andere 

zoon van dertien, nou ja, eigenlijk stiefzoon. Die heeft een hersenschudding en wordt al 

een paar dagen niet meer wakker. Zo zielig. Gelukkig is Alina verpleegster en kan ze thuis 

voor hem zorgen. Echt een leuke buurvrouw. Binnenkort ga ik een keer koffie met haar 

drinken.’  

‘Nou, oké dan,' zei Iris met een mond vol sla. 

Oppassen in het huis van Kaj: wie weet wat ze morgen te weten kon komen!  

‘Wil je geen toetje?’ vroeg haar moeder toen Iris opstond.  

‘Straks misschien, ik wil nog even in de tuin … spelen.’ 

Spelen? Hoe kwam ze erop. Ze wilde naar de boomhut om Maddox het oppas-nieuws te 

vertellen. Op het terras bedacht ze zich. Ze had ook wel zin om een kijkje gaan nemen bij 

het huis van Kaj.  



Meteen aan het begin van de straat achter de Purperhoeve stond een schattig huisje van 

rode baksteen. Tegen een vrolijk versierde brievenbus in de voortuin waren twee fietsen 

geparkeerd. Iris herkende de roze fiets van het meisje dat haar vanochtend de weg had 

gewezen naar de dierenarts.  

Een stukje verderop in de straat kwam Iris langs een houten huis met rieten dak. Op de 

bovenverdieping brandde een lamp.  

Schuin aan de overkant herkende ze het huis van Kaj. Het stond er stil en verlaten bij. De 

gordijnen aan de voorkant waren gesloten. Voorbij Kaj’s huis hield de bestrating op en 

ging de weg over in een smaller zandpad dat het bos in liep. Vlak voor de bosrand was 

nog een klein veldje met een schommel en een basketbalnet. 

Het werd langzaam donker. Iris huiverde en keerde om.  

Knipperend sprong de enige lantaarn in de straat aan. Eronder lag iets te glimmen, Iris 

bukte en raapte een langwerpig stukje plastic op. Het leek op een ijsstokje met in het 

midden een klein gaatje. Ze haalde haar schouders op en stopte het dingetje in haar zak.  

Vlak voor ze weer de hoek om ging, hoorde ze achter zich een autoportier dichtslaan. Een 

motor startte en niet veel later scheurde een rode auto voorbij. Met gierende banden ging 

het rode gevaarte de hoek om. Ze kon maar net op tijd opzij springen. Geschrokken stond 

Iris langs de kant van de weg. Waar kwam die auto vandaan?  

!  

Tegenover het huis van de jongen-in-bed pakte iemand een trapje. Er lag iets op 

de bovenste plank in een kast. Een doos met make-up werd op tafel gezet.  

Bij de praktijk van de dokter ging de bel. Was er een spoedgeval? 

In de boomhut zat het meisje bij het flauwe licht van een zaklamp in een boek te schetsen. 

Ze tekende de straat achter de Purperhoeve. Bij een rood autootje op de weg krabbelde 

ze ‘reed heel hard’. Pas toen het licht helemaal uit de tuin verdwenen was, ging ze naar 

huis. Achterin de tuin dacht ze een schim te zien. Of was het gewoon de avondwind die 

een struik in beweging bracht? 

De moeder van het meisje was tot laat in de avond in haar roman verzonken en viel 

daarna in een heerlijke, diepe slaap.  

!  



Hoofdstuk 10 - maandagmiddag 

  
Iris keek op de klok. Het was kwart over twee. Hoe laat zou Damian uit school zijn? 

Gisteren was ze het helemaal vergeten te vragen en vandaag was haar moeder ergens 

buiten aan het schilderen. Haar oude school stopte om drie uur, maar of dat overal zo was, 

wist ze niet. Iris besloot vast die kant op te gaan, dan was ze in elk geval niet te laat.  

Aan het begin van de Schoolstraat kwam ze voor het eerst iemand tegen. Of eigenlijk 

hoorde ze hem nog voor ze hem zag. Een jonge man duwde zingend een karretje door de 

straat.  

‘Hé, ontsnapt uit de klas?’ vroeg hij grappend, toen hij haar in de gaten kreeg.  

Een lange blonde pony bedekte zijn voorhoofd en achterop zijn hoofd droeg hij een pet. 

De broek van zijn uniform was te kort waardoor een paar kleurig geblokte sokken 

tevoorschijn kwamen.  

‘Nee,' antwoordde Iris, ‘ik woon hier pas en mijn klas is op schoolreis vandaag.’  

‘Oh, wat enig, dan ben jij zeker het meisje dat in dat spookhuis is komen wonen.’ Hij 

knipperde met zijn ogen en lachte zijn tanden bloot. Iris zag een beugel.  

‘Ik ben Paul, de postbode, maar dat had je natuurlijk al gezien. Welkom in ons dorp.’ 

‘Ik ben Iris.’ 

‘En je gaat de school bekijken?’  

‘Nou nee, ik kom ons buurjongetje ophalen.’ 

‘Ah, de kleine Damian!’ zei Paul, terwijl hij een lok haar voor zijn ogen probeerde weg te 

blazen. 

‘Ja, ik weet alleen niet hoe hij eruit ziet.’ 

‘Pas maar op dat je niet de verkeerde meeneemt dan,' giechelde hij. ‘Tot kijk weer, hè.’  

Hij duwde zijn karretje vooruit en begon weer te zingen. Voor hij de straat uitliep draaide hij 

zich nog even om en riep: ‘Misschien zie ik je nog, ik kom de hond straks terugbrengen.’ 

Iris keek hem niet-begrijpend na. 

Op het schoolplein hoefde ze niet lang te wachten. Tussen de kinderen die naar hun 

wachtende ouders renden, probeerde Iris te ontdekken wie Damian kon zijn. Nadat het 

wat rustiger geworden was, zag ze aan de hand van een juffrouw een jongetje staan. Met 

zijn ruitjeshemd en beige broek zag hij eruit als een klein meneertje. Iris stapte naar de 

juffrouw toe en stelde zich voor. Het jongetje bleek inderdaad Damian te zijn.  

‘Woon jij nu in dat oude paarse huis?’ vroeg hij nieuwsgierig.  



‘Ja, sinds zaterdag.’ 

‘Cool!’   

Zou hij de bazige eekhoorn en de purpernetels ook zo ‘cool’ vinden, vroeg Iris zich af.  

Onderweg naar huis vertelde het jongetje honderduit. Damian woonde zelf ook nog niet 

lang in het dorp. Zijn moeder Alina was vorige zomer getrouwd met Sam, de vader van 

Kaj. Volgens zijn moeder hadden zij en Sam elkaar leren kennen op een feestje, maar Kaj 

zei dat zijn vader haar op internet had gevonden.  

Hij vertelde verder dat zijn moeder Alina niet van dieren hield, die waren vies. Diesel, de 

hond van Kaj, moest altijd op de kamer van Kaj blijven. Sinds hij ziek was, lag de hond in 

de keuken. Eigenlijk moest hij naar de schuur, maar daarover kregen Sam en Alina zo’n 

ruzie, dat de hond uiteindelijk in huis mocht blijven.   

Het huis zag er van binnen net zo keurig uit als Damian. Overal was het kraakhelder en 

opgeruimd. Hoewel Iris zich wel eens had geschaamd voor de rommel in haar eigen huis, 

vond ze dit wel erg ongezellig. Het was stil in huis, toch voelde ze de aanwezigheid van 

Kaj. Na een boterham vroeg ze aan Damian of hij haar het huis wilde laten zien. Ook zijn 

kamer was om door een ringetje te halen. Enthousiast wees het jongetje al zijn vliegtuigen 

aan. Iris vroeg zich af of hij er ook wel eens mee speelde. 

‘Gaan we nu weer naar beneden?’ vroeg hij. 

‘Maar ik heb die kamer aan het einde van de gang nog niet gezien.’ 

‘Die is van mijn broer, die is ziek.’ 

‘Mag je niet op zijn kamer komen dan?’ 

‘Nee, dat is te druk zegt mama.’  

Ze wilde niet onmiddellijk opgeven. 

‘Alleen om een hoekje kijken dan?’  

Damian nam haar nog eens op en besloot dat het wel kon. Met zijn vinger tegen zijn lippen 

sloop hij door de gang. Zachtjes deed hij de deur op een kier en liet Iris om een hoekje 

kijken.  

De paarse bloemen van een klimplant achter het raam wierpen een vreemde gloed in de 

halfdonkere kamer. De olijfgroene muren waren behangen met foto’s van dieren en 

planten, net als in de boomhut. Een houten bed met een gebreide sprei erover was in een 

hoek geschoven. In het midden van de kamer stond een verhoogd ziekenhuisbed. Daar 

lag Kaj in, precies zoals Iris hem gisteren nog vanuit de boomhut had gezien. Het leek 

alsof hij sliep, zijn huid was bleek en zijn ogen waren ingevallen. Aan het voeteneinde hing 



een klembord. Helaas was het te donker om het te kunnen lezen. Naast het bed, op een 

tafel met wielen, stond een leeg glas met een rietje. Een ongebruikte doos tissues lag 

erachter. Aan een haak hing een witte jas, eronder zag Iris witte klompen staan.  

Op het moment dat ze de kamer in wilde lopen, begon Damian zenuwachtig aan haar arm 

te sjorren.  

‘Niet doen,’ fluisterde hij.  

Tegen haar zin liet ze zich de kamer uit trekken.  

!  

Achter zijn oogleden bewogen de ogen van de jongen-in-bed heen en weer. Hij 

deed zijn uiterste best om wakker te worden. Het leek of er aan hem getrokken werd, maar 

hij kon zich niet bewegen. Hij wilde het meisje roepen. Zijn mond opende zich. Een stille 

schreeuw ontsnapte. Het vogeltje hipte onrustig voor het raam.  

Verderop in het dorp sloeg een vader hard met zijn vuist tegen de muur van zijn winkel. Er 

klonk een vloek. Hij keek naar zijn geschaafde knokkels. Op de wijsvinger van de hand 

stond in blauwe inkt een K, op de middelvinger een A en op de ringvinger een J.  

!  

Hoofdstuk 11 - maandagmiddag 

In de huiskamer begon Damian weer te babbelen. Hij vertelde dat hij nooit buiten mocht 

spelen omdat zijn moeder geen viezigheid en rommel in huis wilde. Iets wat Iris niet was 

ontgaan. Hij speelde vooral veel spelletjes op de computer en soms mocht hij een 

modelvliegtuigje bouwen. 

Al snel ging het jongetje helemaal op in een nieuw computerspel en Iris begon in de 

huiskamer rond te snuffelen. Op een ladekast stonden allerlei foto’s in lijstjes. Vooraan zag 

ze een feestelijk geklede Damian naast een bruidsmeisje. Vanuit een grote lijst daarnaast 

keek een lachende Damian haar aan. Hij zat op schoot bij een vrouw in 

verpleegstersuniform. Was dat Alina? Helemaal achteraan lag een losse foto die onderuit 

geschoven was. Het was een schoolfoto van een oudere jongen met steil zwart haar die 



strak in de lens keek. Dat was Kaj, ze wist het zeker. Iris pakte de foto op en keek er lang 

naar.   

‘Hoelang ligt je broer eigenlijk al zo in bed?’  

‘Weet niet,' antwoordde Damian, zonder zijn blik van het spel af te wenden.  

‘Wat heeft hij dan?’  

‘Weet niet.’ Het jongetje zette het geluid van zijn spel harder. Hij had duidelijk geen zin in 

de vragen van Iris.  

Na een poosje zocht hij in een doos een ander spel. Terwijl het spel aan het opstarten 

was, zei hij plotseling: ‘Weet je dat je vanuit de boomhut zo in Kaj’s kamer kunt kijken? Met 

de verrekijker. Dan zie je alles dichtbij.’  

Iris zette grote ogen op. 

‘Ben je daar wel eens geweest dan?’  

Damian kreeg een vuurrode kleur, maar voordat hij kon antwoorden, ging de deur open. 

‘Halló daar!’  

Postbode Paul kwam binnenlopen met een grote zwarte poedel.  

Dat moest Diesel zijn. Iris schoot in de lach: was dat Kaj’s hond? Het arme dier was bijna 

helemaal kaal geschoren, behalve bovenop zijn kop, het uiteinde van zijn poten en het 

puntje van zijn staart. Op die plekken vormde zijn gekrulde vacht een soort pompons. Was 

dit soms de poedel die ze gisteren door de verrekijker in het bos had gezien? En was die 

schreeuwende stem dan van Paul geweest?  

Iris hurkte bij de hond en aaide zijn kop: ‘Wat hebben ze nou met jou gedaan?!’  

‘Ja, ik wist ook niet wat ik zag toen ik hem bij de kapper ophaalde,’ verontschuldigde Paul 

zich. ‘Het is maar goed dat hij niet in de spiegel kan kijken, ha, ha.’   

‘Ssst!’ riep Damian, die weer ingespannen naar het beeldscherm tuurde.  

Diesel sprong op de bank en plofte op Damian's schoot.  

En alsof dat een startschot was, gebeurde opeens van alles tegelijk.  

Damian sprong op en gaf een doordringende gil.  

Per ongeluk drukte hij daarbij op de volumeknop van de tv waardoor het geluid van 

geweerschoten de kamer vulde.  

Van schrik begon Diesel hard te blaffen.  

Paul sloeg zijn handen dramatisch voor zijn ogen. 

‘WAT IS HIER AAN DE HAND?!’  

Een lange, blonde vrouw stond in de deuropening. Met haar roze mantelpakje en hoge 

hakken in dezelfde kleur zag ze eruit als een model uit een modetijdschrift. Haar armen 

waren behangen met tassen.  



‘Alsjeblieft zeg. Er is hier een zieke jongen in huis.’ 

Alina was thuis.  

!  

De lange vrouw mopperde tegen de kleine jongen die stilletjes weer achter zijn 

computerspel ging zitten. Ze begon driftig in haar tassen te zoeken. Wat was ze kwijt? De 

hond sloop met zijn staart tussen de benen naar de keuken en ging braaf liggen op zijn 

kleed.  

Het meisje zag naast het huis waar ze had opgepast, een rode auto geparkeerd staan die 

er eerder nog niet stond. Ze wist nu dat die auto van de stiefmoeder was.  

De jongen-in-bed bewoog een vinger, maar niemand die het opmerkte. Zelfs het vogeltje 

was niet in de buurt. 

De jonge postbode liep naar zijn huis aan de overkant. Hij was blij dat hij eindelijk alleen 

was. Uit zijn zak haalde hij een flesje en een injectiespuit. 

De vader van de jongen ijsbeerde door zijn winkel. Er was pas één klant geweest.  

In de tuin van het paarse landhuis was alles rustig.   

  

!  

Hoofdstuk 12 - maandag eind van de middag  

Op weg naar huis moest Iris in zichzelf lachen om het vreemde afscheid. Waarschijnlijk 

zou ze niet snel weer gevraagd worden als oppas. In de tuin zag ze de paarse Pyrus zitten 

op een lage tak van de kastanjeboom. Riep hij haar?  

‘Ook goedemiddag!’ beantwoordde ze het getsjilp van het meesje. Bij de struiken achterin 

de tuin hoorde ze takken kraken. Iris liep een paar stappen in de richting van het geluid.  

Weer geritsel.  

Met samengeknepen ogen tuurde Iris naar het struikgewas. Tussen al het groen ontdekte 

ze de omtrek van een man. Door de kleur van zijn kleding was hij goed gecamoufleerd. 

Naarmate ze dichterbij kwam, werden zijn vormen steeds duidelijker. Het was een oude 

man. Van een enorme stapel tuinafval schepte hij bladeren in een kruiwagen. Een witte 

eend met een lange nek en een paarse snavel scharrelde rond zijn benen. In het park in 



de stad had Iris als kleuter vaak eendjes gevoerd, maar zo’n gekke eend als deze had ze 

nog nooit gezien. Het dier stond hoog op de poten en had nauwelijks vleugels.  

Het duurde niet lang voor de man zich omdraaide naar Iris.    

‘Bent u de tuinman?’ vroeg ze verlegen.  

De oude man liet zijn schop zakken en leunde op de lange steel alsof het een wandelstok 

was. Met een grote zakdoek die hij uit zijn tuinbroek haalde, veegde hij zijn bezwete 

voorhoofd af.  

Had de man haar niet verstaan?  

‘Bent u de tuinman?’ vroeg ze, deze keer wat harder.  

De man nam zijn bril af en begon hem rustig te poetsen. Hij keek haar recht aan waardoor 

Iris zich ongemakkelijk begon te voelen. Moest ze haar vraag nóg een keer herhalen? Het 

liefst was ze terug gerend naar de boomhut, maar dat was misschien ook raar. De oude 

man nam duidelijk zijn tijd. Toen hij klaar was, stopte hij de doek terug in zijn broekzak. 

Daarna richtte hij zich wat op. Zonder iets te zeggen, gaf hij Iris de schop. Onzeker pakte 

ze hem aan. Ze schepte wat bladeren op en deed ze in de kruiwagen. De man knikte 

goedkeurend. 

Een tijdje werkten ze zwijgend door. De hoge berg werd snel kleiner en Iris begon er 

plezier in te krijgen. Al vlug zat de kruiwagen vol en lagen op het gras alleen nog wat losse 

bladeren. Iris legde de schop neer en veegde ze met de hand bij elkaar. Met haar armen 

vol bladeren kwam ze omhoog. Verbaasd liet ze de bladeren vallen. De man en de 

kruiwagen waren verdwenen. Alleen de eend stond verderop in de aarde te pikken. 

In gedachten verzonken klom Iris in de boomhut.  

‘Waar bleef je?!’ klonk het verwijtend.  

Maddox stond op een houten kistje dat dienst deed als kast of tafel. Hij keek aandachtig 

naar de foto met de eekhoorn.   

‘Was dat de tuinman?’ vroeg Iris. ‘Hij was zomaar weg.’ 

‘Tuinman én imker. Hij woont in het huisje achter de blauweregen.’ Maddox wees naar een 

plek achterin de tuin waar hoge struiken met paarse bloemen stonden.  

Iris keek Maddox vragend aan. ‘Wat is een imker?’  

‘Waar was je nou, vroeg ik?’ kapte de eekhoorn haar af. 



!  

De oude man was gaan zitten op een stoel voor zijn huisje. Zijn benen moesten 

rusten. Hij staarde voor zich uit en dacht aan dertien jaar geleden. In de nacht was de 

jongen geboren en in de ochtend was uit het niets de pimpelboom tevoorschijn gekomen. 

Het was een aanwijzing, dat wisten ze toen.  

En eindelijk was er dan het meisje. Ze was nog zo jong, maar wel sterk. Er was niet veel 

tijd meer. Ze moest alles nog leren over de tuin. Was ze er klaar voor?  

Kleine stapjes, kleine stapjes. 

De moeder van het meisje borg haar schildersezel op, de kwasten deed ze in een etui. Ze 

had het perfecte plekje gevonden. Hier zou ze de komende weken haar serie 

landschappen kunnen schilderen. Nu moest ze eerst boodschappen doen. 

De jonge schooljuffrouw kwam de hoek om. Voor het rode bakstenen huis stapte ze van 

haar fiets. Ze draaide nog eens aan haar voorlamp. Die moest ze echt laten repareren 

deze week. 

!  

Hoofdstuk 13 - maandag begin van de avond 

Omdat Maddox deed alsof hij haar vraag niet gehoord had, vertelde Iris maar over haar 

avontuur van die middag. Hoe ze bij Kaj was gaan kijken. Dat Damian wist van de 

verrekijker in de boomhut, terwijl hij nooit buiten mocht spelen. En over postbode Paul die 

met hond Diesel thuiskwam. Ze plofte naast Maddox op het matras, pakte haar tekenboek 

erbij en zocht de kaart van het dorp.  

‘Wie wonen er eigenlijk bij Kaj in de straat?’ 

De enorme pluimstaart van Maddox landde op het opengeslagen boek. 

‘De fietsen-meisjes en de postbode,’ antwoordde hij verveeld. 

Langzaam schoof de staart over de bladzijde, Iris probeerde hem opzij te duwen.  

‘De fietsen-meisjes?’ 

‘Naomi en Julia.’  

De purperrode haren waaierden over de potloodtekening, die daardoor begon te vervagen. 

‘Zijn dat zussen?’ 

‘Zoiets,’ antwoordde Maddox vaag. Zijn staart begon wilder over het boek te zwaaien. 



‘Hou op! Je verpest mijn kaart,’ riep Iris geïrriteerd. 

Beledigd trok de eekhoorn zijn staart weg en sprong op een van de kistjes die in de hut 

stonden. ‘En postbode Paul woont in het huis met de takken,’ zei hij. 

Maddox scharrelde rond en Iris noteerde de namen op haar kaart. Het huis met het rieten 

dak was van de postbode, hij woonde schuin tegenover Kaj. Het meisje dat ze al twee 

keer in het dorp had gezien, heette Julia en woonde in het huis bij de hoek, zoals ze al had 

gedacht. De vrouw met wie Iris haar had zien fietsen moest dan Naomi zijn. 

‘En waar is Kaj precies gevonden?’ verbrak Iris de stilte.  

‘Op straat, dat had ik al verteld.’ 

‘Jawel, maar op welke plek in de straat?  

‘De schooljuf heeft hem gevonden, tegenover haar huis.’ 

‘De schooljuf? Waar woont die dan? Er staan maar drie huizen in de straat.’  

‘Schooljuf Naomi.’ 

Aha, Naomi was schooljuf. Kaj was voor het huis van Julia en Naomi gevonden, dichtbij de 

hoek van de straat. Iris zette een kruis op haar kaart. Om het rode autootje dat ze op de 

weg getekend had, trok ze een cirkel. ‘Van Alina’ schreef ze erbij.    

‘Hoe weet je trouwens zo zeker dat Kaj is neergeslagen? Je was er niet bij, toch?’ 

‘Dat is toch duidelijk?’ antwoordde Maddox kattig.  

‘Of heb je iets gehoord? Een harde klap of zo?’  

‘Hoezo?’ reageerde de eekhoorn fel.  

‘Nou ja, hij kan ook met een auto of fiets in botsing zijn gekomen, dat het een ongeluk 

was?’ probeerde Iris, die schrok van zijn heftige reactie. 

‘Dan stop je en haal je hulp,’ gilde Maddox. ‘Ik zeg het je. Niks ongeluk. Iemand wil Kaj uit 

de weg ruimen. Punt uit!’  

Maddox was helemaal over zijn toeren.  

Iris durfde niet meer te zeggen dat Kaj ook nog expres aangereden kon zijn.  

Ze dacht aan haar vader die vorig jaar was verongelukt. De bestuurder van de auto was 

helemaal niet gestopt en nooit gevonden door de politie. De eekhoorn begon driftig in een 

berg noten te graven. Toen hij vond wat hij zocht, stampte hij er net zo lang op tot de noot 

kraakte. Het leek hem iets te kalmeren.  

Iris pakte een lege bladzijde en tekende in het midden een cirkel. Daarin schreef ze met 

hoofdletters KAJ. Aan de cirkel maakte ze lijntjes vast en ze schreef er namen bij van de 

mensen die in de buurt van Kaj waren geweest.    

Sam, Alina en Damian woonden in hetzelfde huis.  



Dokter Aladdin was de dokter van Kaj. Hoe vaak komt de dokter daar thuis? 

Paul, de postbode had een sleutel van het huis en liet de hond uit.  

Hoe zat het met Naomi, de schooljuf? Naomi had Kaj gevonden en was dus als eerste bij 

Kaj geweest. 

Tenslotte was er nog de raadselachtige tuinman. De tuin van Kaj grensde aan de 

achtertuin van de Purperhoeve waar de oude man woonde. Had hij planten of kruiden die 

giftig zijn? Ze voegde nog een streep toe en schreef er tuinman bij.  

Iris en Maddox schrokken op van het doordringende geluid van de gong.  

!  

Een nieuwe dag brak aan. De toppen van de kastanjebomen vingen de eerste 

zonnestralen. Voor wie heel goed luisterde, was helemaal achterin de tuin, voorbij de 

dichte haag met paarse bloemen, wat geschuifel te horen. De oude man kon eindelijk naar 

bed. Uit een bijenkorf naast zijn huis, klonk zacht gezoem. 

In het paarse huis was het meisje nog diep in slaap.  

Dwars door de tuinen liep, bijna onzichtbaar, een draad als spinrag zo fijn. Deze verbond 

de huizen van het meisje, de jongen en de oude man. Een spin probeerde haar web eraan 

vast te maken. Tevergeefs, de draad was nog te dun.  

Diep onder de grond kraakten en piepten wortels, bollen en knollen ongeduldig. Hier en 

daar kwamen groene puntjes uit de zwarte aarde omhoog.  

!  

Hoofdstuk 14 - dinsdagochtend 

Iris keek naar de wekker. Zo laat al?! Het laatste wat ze wilde was te laat komen op haar 

eerste schooldag. Ze schoot de kleren aan die ze had klaargelegd en rende de trap af. 

Snel nam ze een paar happen van een banaan die op de keukentafel lag. In de gang 

zocht ze tussen een grote stapel jassen naar haar spijkerjack.  

‘Heb je alles?' Haar moeder trok de deur voor Iris open maar bleef stokstijf op de drempel 

staan. In haar haast botste Iris hard tegen haar op. 

‘Wat is er?’ vroeg Iris. 

‘Iemand heeft het gras gemaaid vannacht! En kijk naar al die bloemen!’  



Iris wurmde zich langs haar moeder naar buiten. Naast het pad stonden, in een keurige rij, 

de paarse en blauwe bloemen die eerst her en der in het grasveld hadden gestaan. Was 

dit het werk van de tuinman die ze gisteren had ontmoet?! Ze snoof de heerlijke geur van 

gemaaid gras op.  

‘Ik moet echt gaan mam.’  

Iris sprong de trap af. Bij het hek draaide ze zich nog even om naar haar beduusde 

moeder.  

Het was vast gezichtsbedrog, maar het leek of de bloemen haar uitzwaaiden.  

Onderweg dacht iris aan de tuin die vannacht zo’n metamorfose had ondergaan. Er was 

een tuinman, die had ze zelf gezien, maar zo’n oude man kon dat niet allemaal in z’n 

eentje. Zou hij hulp hebben gehad van Maddox? Waren er nog meer paarse dieren of 

mensen die in de tuin woonden? 

Hoe dichter Iris bij de school kwam, hoe zenuwachtiger ze werd. Op het schoolplein klopte 

haar hart in haar keel. 

‘Hé, hallo!’  

Het was het meisje van de roze fiets dat Julia heette, volgens Maddox.  

‘Weet jij waar ik moet zijn?’ vroeg Iris.  

‘Je zit bij mij in de klas!’ riep het meisje opgetogen en ze haakte haar arm in die van Iris.  

‘Jij heet Iris toch? Ik ben Julia. Mijn zus Naomi is onze juf. Kom, dan laat ik je zien waar we 

zitten.’ 

In het lokaal zaten kinderen van verschillende leeftijden door elkaar. Iris zag ook Bob, de 

zoon van de dierenarts. Hij was bevriend met Julia en zat in dezelfde klas.  

De eerste ochtend op haar nieuwe school vloog om. Iris was met haar laatste som bezig, 

toen Julia haar aantikte. 

‘Ik ga zo bij Bob lunchen, heb je zin om mee te gaan?’ 

Bob had nog twee broertjes en een zusje op school. Met de drie kleintjes liepen ze naar 

het huis van de dierenarts. Tom, de vader van Bob, fietste net het tuinpad af. Luid bellend 

en zigzaggend reed hij over de stoep recht op de kinderen af. De kleintjes begonnen te 

gillen en te lachen.  

‘Het eten staat klaar,’ riep hij, ‘ik moet snel naar de krant.’ 



De kleintjes renden nog een stukje achter hun vader op de fiets aan. Bob wachtte geduldig 

tot ze weer terug waren. Hij leek zich een beetje te schamen voor zijn uitbundige vader die 

lollig wegfietste. 

!  

De jongen-in-bed was onrustig. De stiefmoeder zette een glas met een rietje aan 

zijn lippen en sprak de jongen sussend toe. Kon hij haar verstaan? Langzaam ontspande 

zijn lichaam zich weer.  Eind van de middag zou de dokter langskomen. Zou ze voor haar 

zoontje nog een nieuw computerspelletje kopen? Dan kon ze met de dokter boven bij haar 

stiefzoon zitten zonder gestoord te worden. 

De journalist fietste op zijn gemak naar zijn werk. Zat er een nieuw meisje bij zijn zoon in 

de klas? Ze leken even oud. 

!  

Hoofdstuk 15 - dinsdagmiddag 

In de overvolle eetkeuken bij Bob voelde Iris zich overdonderd door de drukte. Het duurde 

een tijdje voor ze doorhad dat dierenarts Kate tegen haar praatte. 

‘Hoe is het met het vogeltje afgelopen?’ herhaalde Kate haar vraag. 

‘Oh, goed. Het is dezelfde middag weggevlogen.’ 

‘Gelukkig!’ zei Kate, ‘toen je het arme beestje aan me liet zien, was ik even bang dat ik het 

in moest laten slapen.’ 

Iris voelde het bloed naar haar wangen stromen. Liet Kate dieren inslapen?! Dit moest 

Maddox weten!  

De rest van de middag kroop voorbij. Iris’ gedachten dwaalden steeds af. Af en toe keek 

ze naar buiten of ze misschien een eekhoorn of een meesje zag. Eindelijk ging dan toch 

de bel. Iris pakte meteen haar tas en jas. Tussen de wachtende ouders en rennende 

kinderen door, liep ze het schoolplein af.  

Op weg naar huis hoorde ze achter zich roepen. Behendig sprong Julia van haar roze fiets 

en landde naast Iris op de stoep.  

‘Wat was je snel weg!’ 



Met haar fiets aan de hand begon ze naast Iris te lopen. ‘Ik woon vlakbij je,’ zei ze 

enthousiast.  

‘Ja dat dacht ik al, ik had je fiets zien staan gister,’  antwoordde Iris.  

‘En? Hoe vond je het vandaag?’, vroeg Julia 

Iris had eigenlijk geen zin om te kletsen, maar dan zou Julia misschien denken dat ze het 

niet leuk vond op haar nieuwe school of dat ze Julia’s zus, de juf, niet aardig vond.  

‘Het is wel heel anders dan mijn vorige school,’ begon ze voorzichtig. En ze vertelde over 

haar school in de stad. Julia was razend nieuwsgierig en vroeg Iris het hemd van het lijf.  

Bij de Purperhoeve keek Julia nieuwsgierig over Iris’ schouder door het roestige tuinhek.  

‘Hé, hebben jullie het gras gemaaid?’  

‘Eh …,' aarzelde Iris, ‘ja … gisteravond’. 

‘Mooi zeg! Dat was vast veel werk.’ 

‘Ik geloof het wel,’ antwoordde Iris vaag. 

‘Toen ik klein was vond ik het altijd doodgriezelig hier,’ ging Julia verder, ‘ik durfde niet 

eens langs de muur te lopen.’ 

Iris keek haar wat verontwaardigd aan.  

‘Nu niet meer hoor,’ voegde haar klasgenootje er snel aan toe. ‘Zullen we morgen samen 

naar school lopen?’ 

Iris knikte en liep het tuinpad op. 

Julia bleef treuzelen. Iris kreeg het gevoel dat ze graag met haar mee wilde, maar 

vandaag nog niet.  

‘Nou, tot morgen hè?’ zei Iris en ze sloot het hek.  

!  

De eekhoorn in de kastanjeboom keek naar de meisjes bij het hek en was 

tevreden. Geen pottenkijkers bij de Purperhoeve. Er waren al genoeg problemen. Hij zag 

het vogeltje zitten in de pimpelboom. De besjes die nog aan de boom zaten, waren klein 

en rimpelig. Krassend vloog een kraai op van de toren van het landhuis en verdween 

richting het dorp. Al snel was hij alleen nog een klein zwart stipje in de lucht.  

De dierenarts ruimde haar werkkamer op en dacht aan het verlegen meisje dat was 

komen lunchen. Had ze iets verkeerds gezegd dat het meisje zo moest blozen? Na zoveel 

jaren woonden er weer mensen in het bouwvallige landhuis. De dierenarts vroeg zich 

vertwijfeld af of het wel veilig was.  



De moeder van het meisje tufte op haar brommer rustig naar haar nieuwe huis. Ze dacht 

aan haar schilderij, aan de kleuren die ze zou mengen. In gedachten verzonken reed ze 

verder, de winkel voorbij. 

!  

Hoofdstuk 16 - dinsdag eind van de middag 

‘Dierenarts Kate laat soms dieren inslapen!’ riep Iris opgewonden naar Maddox, die languit 

in een zonnestraal op het matras lag. In de haast om in de boomhut te komen, had ze 

haar knie lelijk geschaafd aan de ruwe bast van de kastanjeboom. Met een pijnlijk gezicht 

maakte ze de schaafwond een beetje schoon. Maddox deed of hij het niet zag.   

’Poeh, alsof ze dat zelf niet kunnen,' antwoordde hij verveeld. 

‘Je snapt het niet! Als je een dier laat inslapen, maak je het dood.’ 

Maddox schoot overeind. Een paar noten rolden weg en vielen door een kier in de vloer 

naar beneden. 

‘Met gif?’ 

‘Ja, of met een medicijn, dat weet ik niet precies’ 

‘Dus de dierenarts vergiftigt Kaj. Daar moet ze onmiddellijk mee stoppen! Ga haar dat 

vertellen!’ Maddox begon druk rond te springen door de boomhut.  

‘Dat kan natuurlijk niet.’ Iris ging op het matras zitten.  

‘Waarom niet?’ 

‘Zo makkelijk gaat dat niet.’   

Maddox draaide zijn rug naar Iris.   

‘Als je iemand beschuldigt, moet je bewijs hebben,’ zei Iris wijs. 

‘Kate is het en jij moet haar stoppen,' zei Maddox bits.  

‘Komt Kate wel eens bij Kaj thuis dan?’  

‘Dokter Aladdin is daar nu,’ was het onlogische antwoord van de eekhoorn. ‘Als jij niet naar 

de dierenarts gaat, ga ik wel!’  riep hij en sprong weg tussen de bladeren.  

Stuk chagrijn, mompelde Iris in zichzelf. Razend nieuwsgierig naar de geheimzinnige 

dokter, pakte ze de verrekijker en zocht naar het gat in het bladerdek. Geheel onverwacht 

kreeg ze een klein stuk van het houten huis van de postbode in beeld. Ze kon zo de 

keuken in kijken. Over een stoel hing zijn uniformjas en op tafel lag een stapel brieven. 



Paul zelf was er niet. Er viel verder weinig te zien en ze bewoog de kijker naar de kamer 

van Kaj. Het raam van zijn kamer stond een stukje open, maar de gordijnen waren dicht. 

Aan de verrekijker had ze niets vandaag. 

Zuchtend liet Iris zich achterover vallen op het matras en staarde naar de planken die het 

dak van de boomhut vormden. Kate was vandaag heel vriendelijk geweest. En niet te 

vergeten: ze had Pyrus gered. Toch had ze spullen om dieren in te laten slapen. Zou je dat 

ook aan mensen kunnen geven? Maar waarom zou de dierenarts Kaj in slaap willen 

houden?  

Iris kwam overeind en zocht de bladzijde met de cirkel en de namen in haar tekenboek. 

Aarzelend trok ze een extra lijn. Aan het uiteinde schreef ze ‘Kate’ en ze zette er een groot 

vraagteken achter.   

Het geluid van een pruttelende brommer stopte bij de voordeur. Haar moeder was thuis.  

Nu het gras zo netjes gemaaid was, kon Iris de purpernetels gelukkig goed omzeilen. 

Achterin de tuin zag ze verschillende groepen met bomen en struiken die haar niet eerder 

waren opgevallen. Tot vandaag was ze niet veel verder gekomen dan de kastanjeboom en 

de boomhut. Maddox had al haar aandacht opgeëist met zijn verhaal over Kaj. Het werd 

tijd om de magische tuin van de Purperhoeve beter te leren kennen. Volgens Maddox zou 

de tuinman in een huis achter de haag met paarse bloemtrossen wonen. Blauweregen 

noemde hij de struiken. Daar zou ze morgen na school een kijkje gaan nemen.  

!  

Het vogeltje vloog op uit de pimpelboom. Als het meisje gekeken had, had ze 

kunnen zien dat het landde in de vensterbank van de kamer van de jongen. Het tjilpte uit 

alle macht, maar de gordijnen bij de jongen-in-bed bleven dicht. Alleen de stiefmoeder in 

haar witte jas keek verstoord op.  

De eekhoorn zocht een plek in een holle boom naast de dierenkliniek. Een witte harige kat 

sloop door de tuin die niet de hare was en keek omhoog. Haar groene ogen lichtten op. De 

eekhoorn schrok ervan. 

!  



Hoofdstuk 17 - dinsdagavond 

Haar moeder was helemaal vergeten boodschappen te doen. Gelukkig stonden er nog wat 

blikken soep in de kast. Ze waren over datum, maar volgens haar moeder maakte dat met 

soep in blik niet uit. Met een kom tomatensoep gingen ze buiten op de trap bij de voordeur 

zitten.  

‘Ik heb gehoord over een doofstomme tuinman die op het landgoed woonde,’ begon haar 

moeder, ‘Ik dacht dat hij overleden was, maar ik heb het vast verkeerd begrepen, want hij 

heeft het gras gemaaid. Heb jij hem al in de tuin gezien?’  

‘Nee,' antwoordde Iris.  

Dat leugentje floepte er zomaar uit. Ze begon druk in haar soep te blazen. Voor ze de kans 

kreeg de waarheid te zeggen, was haar moeder al uitgebreid aan het vertellen over de 

prachtige landschappen die ze zou gaan schilderen. Iris luisterde maar half. De tuinman 

kon niet horen en spreken. Dáarom had hij niet op haar vraag gereageerd.  

Later die avond, toen Iris op het punt stond om naar bed te gaan, hoorde ze onrustig 

gezoem in haar kamer. Het kwam achter de zware gordijnen vandaan. Ze schudde het 

gordijn heen en weer, maar er kwam niks tevoorschijn. 

Nu kwam het gezoem uit de haard. 

Met haar geschaafde knie op de koude tegels keek ze in de schoorsteen.  

Stil.   

Gezoem naast haar bed. 

Ze sloeg haar deken open. 

Stil. 

Telkens als Iris op de plek van het gezoem ging zoeken, dook het even later ergens 

anders in haar kamer weer op. Het was net een plagerig spelletje. Na een tijdje was ze het 

zat. Als ze de balkondeuren een stukje openliet, moest de kleine zoemer de weg naar 

buiten zelf maar vinden. Ze kroop in bed en al snel viel ze in een diepe slaap. 

Midden in de nacht werd ze wakker. Het was donker in haar kamer. Een vreemde, 

zangerige stem leek haar naam te roepen. Ze ging rechtop in bed zitten en luisterde. Het 

insect had waarschijnlijk de weg naar buiten gevonden, want het gezoem was gestopt. 

Opnieuw hoorde ze haar naam roepen. Het kwam uit de tuin. Aarzelend stapte ze uit bed 

en liep naar het balkon. Een halve maan verlichtte het grasveld. Ingespannen tuurde ze 

over de balustrade of ze ergens iets zag bewegen.  



‘Maddox?’ riep ze zachtjes, ‘ben jij dat?’ 

‘Iriszz, Iriszz,' riep de zangerige stem.  

Het klonk helemaal niet als Maddox.  

Het volgende moment liep ze op haar blote voeten door het vochtige gras in de achtertuin. 

‘Iriszz, Iriszz.’  

De stem leek haar naar het struikgewas achterin de tuin te lokken. Ze vond een smal 

paadje. Het kronkelde tussen dichte struiken door. Te zien aan de voetafdrukken was het 

niet lang geleden nog gebruikt. Bij een hoge haag met paarse bloemen hield het plotseling 

op. Een muur van dichte takken versperde de weg. Iris liep een klein stukje terug. 

Misschien was ze ergens verkeerd gelopen? Hoe ze ook zocht, nergens vond ze een 

ander pad. Ook het roepen hoorde ze niet meer. Op het gepiep van een paar 

overvliegende vleermuizen na, was het stil in de tuin. Een tikkeltje teleurgesteld liep ze 

over het grasveld terug naar huis.  

In de gang liet ze een spoor van natte grassprieten achter.  

!  

Het meisje moest geduld hebben, maar ze hoorde de stem. Ze kon geroepen 

worden als het nodig was.  

De moeder had geslapen als een roos. Ze had geen weet van de nachtelijke avonturen 

van haar dochter en schudde haar wakker uit een nog diepe slaap.    

In de boomhut zat de eekhoorn zenuwachtig te poetsen in het tekenboek van het meisje. 

Pimpelbessen gaven lelijke vlekken.  

!  

Hoofdstuk 18 - woensdagmiddag 

Iris was blij toen om 12 uur de bel ging. Ze was moe. Vanochtend bij het wakker worden 

dacht ze eerst aan een droom, maar ze had grassprieten in haar bed gevonden. Ze was 

dus echt in de tuin geweest.  



Thuis, op het pad naar de voordeur, hoorde ze door het openstaande keukenraam 

gesnotter. Iris vond haar moeder huilend aan tafel, haar huid zat onder de paarse uitslag. 

Wild krabbend vertelde haar moeder hoe ze met een snoeischaar wat brandnetels bij het 

terras had willen wegknippen. Direct na de eerste knip waren afschuwelijk jeukende, 

paarse bultjes komen opzetten. De dokter was al onderweg.  

Het waren natuurlijk geen brandnetels, maar purpernetels die haar moeder weg had willen 

snoeien. Iris wist wat haar moeder voelde én ze wist wat ze moest doen, alleen hoe kreeg 

ze haar zover dat ze een bloem van de purpernetel zou eten?  

Voordat ze iets kon bedenken, ging de bel. Voor de deur stond een donkerharige man met 

een kort zwart baardje. In plaats van een gewone jas droeg hij een rood fluwelen cape. 

‘Koedemiddak,' zei de man met een gek accent. ‘Er was een dokter kebeld. Aankenaam 

jonkedame, mijn naam is Aladdin.’ 

Iris kon geen woord uitbrengen. Ze stapte opzij en liet de wonderlijk geklede dokter 

binnen. In de hal bleef hij rustig staan met zijn dokterstas in de hand.  

‘En waar is de pasiënt?’ 

Iris ging hem voor naar de keuken. Haar moeder lag met haar hoofd op tafel. Ze was er 

ellendig aan toe, ook al leek ze even op te fleuren bij het zien van de aparte dokter.  

Met hulp van de dokter hielp Iris haar moeder naar boven. Samen legden ze haar op bed. 

Dokter Aladdin ging op de rand zitten. Hij zette een soort vergrootglas op zijn hoofd en 

begon de paarse bultjes nauwkeurig te onderzoeken.  

‘Dit is een heel kemene allerkie,’ zei hij, meer tegen zichzelf dan tegen Iris of haar moeder.  

Uit zijn tas haalde hij een klein flesje, een spuit en een naald. Een injectie zou de ergste 

jeuk snel doen verdwijnen, stelde hij haar moeder gerust. Hierna pakte hij een potje met 

kobaltblauwe zalf uit zijn tas. Met langzame, ronddraaiende bewegingen smeerde hij de 

huid in. 

‘Komt koed, komt koed,' prevelde hij, terwijl hij de zalf bleef smeren. Het was alsof hij een 

toverformule uitsprak.  

Hoe kon hij dat nou beloven? dacht Iris. Er was maar één manier om een aanval van 

purpernetels af te slaan en die wist deze dokter vast niet.  

Nadat de dokter vertrokken was, ging Iris naar het terras. De snoeischaar lag nog op de 

bemoste tegels. Nog steeds hoorde ze het klagelijke gejammer van haar arme moeder. 

Ze had een idee!  

In de tuin plukte ze een flinke bos tegenstribbelende purpernetels. Onderweg naar de 

keuken voelde ze de vreselijke jeuk al opkomen. Snel stak ze een bloem in haar mond, en 

net als de vorige keer werkte het gelukkig meteen. Uit de provisiekast haalde ze een oude 



theepot tevoorschijn. Ze vulde de pot tot de rand met bloemen. Daarna kookte ze water en 

goot het erop. Hopelijk zou de thee sterk genoeg zijn. 

Met een dampende kop liep Iris naar boven. Haar moeder lag kreunend op bed en 

mompelde dat ze nog nooit zulke afschuwelijke brandnetels had gezien. En ze zou nooit, 

echt nooit meer één stap in deze tuin zetten. Na lang aandringen, nam haar moeder een 

slok thee. Al na de tweede slok leek de magische drank te werken. Toen de kop leeg was, 

waren alle paarse bultjes verdwenen. Verheugd kirde haar moeder dat de allergie weg 

was. Dokter Aladdin was een echte wonderdokter. En zo knap en mysterieus!  

Iris knikte instemmend.  

Die dokter was al net zo wonderlijk als zijn huis, dacht Iris.  

!  

De dokter zat geconcentreerd te lezen. Een stapel boeken lag open. 

Zweetdruppels stonden op zijn voorhoofd. Een bril zakte van zijn neus. Zijn vingers 

trommelden onrustig op de tafel. Nog een patiënt met een raadselachtige ziekte. Verstoord 

keek hij op. Het spreekuur was afgelopen. Wie belde er dan nog aan? 

De jonge postbode stond voor de deur met een stapel dozen. Alweer pakketjes voor de 

dokter?  

Uit het huis achter de Purperhoeve klonk geschreeuw van een man en een vrouw. De 

harde stemmen bereikten niet de jongen-in-bed, maar van schrik viel het vogeltje haast uit 

de vensterbank. Het stiefbroertje hield zijn oren dicht.  

In de holle boom bij de dierenkliniek zat de eekhoorn al uren geduldig te wachten. Zou hij 

iets te weten komen vandaag? 

In de tuin van het oude landhuis leek alles rustig. Maar onder de grond broeide het. 

Gemurmel. Boodschappen werden uitgewisseld. In het netwerk van wortels en draden, 

verstopt in de zwarte aarde, ging het verhaal van het meisje en de thee.  De purpernetels 

waren niet meer veilig.  

De moeder van het meisje lag in haar bed en droomde. Ze lachte in haar slaap. 

!  



Hoofdstuk 19 - woensdag begin van de avond 

De rust op de Purperhoeve was weergekeerd nu haar moeder van de purperneteljeuk 

verlost was. Na het doktersbezoek was ze meteen in slaap gevallen. Iris kon eindelijk op 

haar gemak naar de tuin.  

Op weg naar de dichte haag, kwam ze langs de pimpelboom. Onder de boom lag het gras 

bezaaid met bladeren en bessen. Het zag eruit of een harde storm door de tuin geraasd 

had waarbij alleen de pimpelboom getroffen was. Als het met de boom slechter ging, zou 

het dan ook slechter gaan met Kaj?  

Probleemloos vond Iris het kronkelende paadje tussen de struiken terug. Het paadje liep 

nog steeds dood bij de haag. Ze duwde bloemtrossen opzij en boog takken weg, maar er 

was geen doorkomen aan. Toch leek het doodlopende pad veelgebruikt.  

Misschien was er op een andere plek een doorgang? Met moeite baande ze zich een weg 

langs de haag. Jonge scheuten staken als lichtgroene tentakels uit de hoge struiken. Ze 

bleven steken in haar haar. Steeds verder raakte ze verstrikt tot ze helemaal omsloten was 

door het gebladerte. Ze had geen idee meer waar ze was. 

Een bruin-gele bij danste voor haar gezicht. In een golvende beweging vloog het insect 

verder. Het diertje leek Iris uit te nodigen om te volgen. Waar de bij vloog, bogen de takken 

uit elkaar om ruimte te maken. Zo leidde het beestje haar uit het doolhof van takken. 

Opeens stond ze weer aan de rand van het grasveld. De bij maakte hoogte en vloog weg. 

Verderop scharrelde de eend. 

Thuis trof Iris haar moeder aan de wankele keukentafel. In geuren en kleuren begon haar 

moeder te vertellen over de prachtige droom die ze had gehad. Ze had rondgelopen in één 

van haar eigen schilderijen en alles in haar droom was prachtig paars geweest.  

Iris keek ondertussen in de antieke provisiekast of er nog iets anders te eten was dan oud 

brood, maar de kast was leeg. Haar moeder stelde voor om wat toast met jam te eten en 

de heerlijke thee te drinken die Iris die middag had gezet.  

Later die avond installeerde Iris zich met een leesboek in de luie leren stoel naast haar 

bed.  Het spannende detectiveverhaal naderde de ontknoping. Ze kon haar ogen haast 

niet meer openhouden, maar ze wilde het verhaal uitlezen. Net toen ze de laatste 

bladzijde om wilde slaan, pakte een hand, gestoken in een kanten handschoentje, het 

boek van haar schoot en legde het ondersteboven op haar nachtkastje. Iris keek op. Voor 



haar stond een oude vrouw.  Het was de vrouw uit het schilderij boven de haard, Iris 

herkende haar aan de paarse jurk, maar ze was zeker vijftig jaar ouder. 

‘Hallo Iris, ik ben Viola,’ zei de vrouw. Ze stak haar gehandschoende hand uitnodigend uit.  

‘Mijn oudtante?’ vroeg Iris verbaasd. 

‘Ja, dat ben ik. Kom, ik wil je iets laten zien,’ zei de vrouw vriendelijk. 

Iris stond op uit de stoel. Het volgende moment liep ze hand in hand met haar oudtante 

door de tuin. Aangekomen bij de dichte haag, merkte Iris dat ze gekrompen waren. Ze 

waren niet veel groter dan een bijtje. De haag leek een oneindig hoge muur. Verbazend 

soepel klom de nu piepkleine oude dame omhoog en ze maande Iris om haar te volgen. 

Bij een van de blauwe bloemtrossen, kroop haar oudtante een bloem in.  

‘Kom Iris,’ moedigde Viola haar aan, ‘kruip in de blauweregen.’ 

De bloem bleek een opening te zijn naar een lange gang. Aan het eind brandde een 

lichtje. Iris kroop verder tot ze uit de paarse gang rolde. 

Haar oudtante Viola ving haar op net voor ze op de grond viel. 

Ze waren terechtgekomen in een kleine tuin die volledig door een ondoordringbare haag 

omsloten werd. In het midden van een klein grasveld stonden een tuinhuis en een 

bijenkorf.  

Honderden bijen zoemden om hen heen. Het zoemen ging over in een soort zingen. Iris 

en Viola zong-zoemden met ze mee.  

!  

De oude man hoorde het meisje in zijn tuintje zoemen. De bijenkoningin had haar 

geroepen en ze was gekomen. Het zou niet lang meer duren wist hij. De draad tussen de 

huizen was sterker geworden, de spin begon met het spinnen van haar web.  

Terwijl het meisje lag te slapen, glipte de eekhoorn haar kamer binnen. Hij riep haar naam. 

Hij trok aan haar deken. Hij danste op haar kussen. Eerst de jongen die in slaap bleef en 

nu het meisje? De eekhoorn rolde zich op aan het voeteneinde van het bed en wachtte.  

!  



Hoofdstuk 20 - donderdagmiddag 

‘Mag ik je kamer vanmiddag zien?’ vroeg Julia de volgende dag na school 

‘Ik moet nog boodschappen doen voor mijn moeder,' zei Iris snel. Ze vond het vervelend 

om een smoesje te verzinnen, maar ze wilde zeker weten of Maddox niet in de buurt was.  

Bij het wakker worden, had ze hem zien wegschieten door de balkondeuren. Hij was 

vannacht blijkbaar op haar kamer geweest.  

‘Kom anders over een uurtje,' zei ze. 

Het gezicht van Julia klaarde op: ‘Leuk! Tot zo!’ 

Julia wilde net doorlopen toen Iris grind achter zich hoorde opspatten. Ze keek om. Haar 

moeder rende haar tegemoet. 

‘Iris, Iris! Ik voel weer een allergie-aanval opkomen! Kun je alsjeblieft de dokter gaan 

halen?’ 

Iris kon niets bijzonders aan haar moeder ontdekken, maar voordat ze kon reageren, riep 

Julia dat zij de weg kon wijzen. Hoewel Iris wist waar de dokter woonde, had ze het hele 

voorval met de kat en het vogeltje voor haar moeder verzwegen. Nu moest ze wel met 

Julia mee.  

In plaats van over de muur te springen, liep Iris deze keer keurig door de tempel-achtige 

poort. Bij de deur van de praktijk stonden twee levensgrote beelden van een panter. Iris 

aaide een van de zwarte roofdieren. Het steen voelde koud aan. In een hal met marmeren 

zuilen zat een oudere dame met een rommelig, grijs kapsel achter een balie. 

’De oma van Bob,' fluisterde Julia. 

Dat verbaasde Iris niets: oma en kleinzoon leken sprekend op elkaar. De vrouw wees de 

meisjes naar een kleine zithoek achter in de hal. Al na een paar minuten ging de deur van 

de spreekkamer open. Dokter Aladdin keek de wachtkamer rond en riep: ‘Volllkende 

pasiënt!’  

Opnieuw vroeg Iris zich af waar het grappige accent van de dokter vandaan kwam. De 

tuin, de poort, het huis en deze wonderlijke dokter: het leek hier wel een sprookje van 

duizend-en-een-nacht.  

Iris en Julia volgden dokter Aladdin naar de spreekkamer. In plaats van een witte jas, 

droeg de dokter een wit zijden gewaad. Aan zijn voeten had hij puntige leren muiltjes met 

gouden borduursel. Bij het lopen over de glanzende tegelvloer klepperden ze zacht. Iris 

snapte wel dat haar moeder onder de indruk was van deze man.  

De dokter liet de meisjes voorgaan naar de spreekkamer en nodigde ze uit om plaats te 

nemen op een paarse bank. Tegenover de bank stond een beschilderd kamerscherm, 



erachter zag Iris een stukje van een wastafel. Julia tikte haar aan en wees onopvallend 

naar de witte harige kat die op een tapijtje lag te slapen. Dokter Aladdin schraapte zijn 

keel. 

‘Zo jonkedames,' begon dokter Aladdin, ‘Wat kan ik doen voor joellie?’    

Iris vertelde over haar moeder die dacht weer een allergie-aanval te hebben.  

‘Ak, ak, de priken de salf ebben niet kenoek keholpen? Ik sal eens soeken naar een ander, 

heel koed middellltje.’  

Dokter Aladdin deed een schuifdeur open naar een ruimte die grensde aan de 

spreekkamer. Behalve kasten met potjes en pillen, stonden overal bakken met 

felgekleurde poeders. Onbekende geuren dreven de spreekkamer in. Dit was een wel heel 

ongewone apotheek.  

Na een hoop gescharrel in een pillenkast hield de dokter uiteindelijk een blauw glazen 

potje omhoog. 

‘Ik heb iets kevonden. Elke avond één pilll en je moeder heeft nerkens meer lllast van.’  

Iris wilde het potje aanpakken. De dokter hield het nog even vast en waarschuwde: 

‘Innemen in de avond, want deze pilllen maken erk slaperik.’ Daarna liet hij pas los. 

‘Tot ziens, jonkedames.’ 

Julia trok Iris giechelend door de gang. 

‘Lik ben erk slaperik,' deed ze de dokter na.  

Bij de poort botsten de meisjes tegen juf Naomi op. Ze leunde met haar armen over elkaar 

tegen de witte muur met gouden bollen. Haar rode fiets stond ernaast.  

‘Julia!’ zei ze streng. ‘Wat is dat toch met jou?’ 

Iris schrok van de boze juf die op school zo vriendelijk was en richtte haar blik op de fiets. 

Die zag eruit als nieuw, alleen de voorlamp hing er half af.  

‘Ben je het nou echt vergeten?!’ foeterde Naomi, ‘Waarom reageer je niet op mijn 

berichtjes? Je bent veel te laat bij Sam.’  

Julia sloeg haar hand voor haar mond. ‘Sorry, mijn telefoon was leeg.’  

Ze legde aan Iris uit dat ze donderdag na school Sam in de winkel zou helpen zolang Kaj 

ziek was.  

Julia sprong achterop de fiets bij haar zus Naomi en zwaaide tot ze de straat uit was. 



!  

De moeder van het meisje stond in de gang. Ze had een zware doos met verf en 

kwasten in haar armen. Welke kamer had het beste licht voor een atelier? 

De vader van de jongen keek in zijn kassa. Er zat alleen wat muntgeld in. Hij wreef over 

zijn getatoeëerde armen alsof hij het koud had.  

De meisjes waren net weg bij de dokter toen de jonge postbode de straat in kwam. 

Zenuwachtig stond hij voor de deur van de praktijk. Hij wilde met de dokter praten over de 

behandeling. Hij moest wachten op zijn beurt. 

De dokter telde pillen uit en gaf het potje aan de assistente. De man met slaapproblemen 

zou het later komen ophalen. 

Vanuit een boom keek de eekhoorn toe hoe de dierenarts de poot van een kat verbond. Ze 

legde de gewonde kat in een kooi. Haar zoon zat op een stoel op wielen en draaide 

rondjes. Er zat een rat op zijn hoofd. De glazen medicijnkast in de hoek bleef dicht. Dit 

dierencircus kon wachten, de eekhoorn moest naar het vogeltje toe.  

!  

Hoofdstuk 21 - donderdag eind van de dag 

Iris was blij dat ze alleen naar huis kon lopen. Ze las het etiket op het blauwe potje met 

pillen: ‘antihistaminicum’. Die naam moest ze onthouden. Het spul maakte slaperig had de 

dokter gezegd. 

Bij de Purperhoeve liep ze met een grote boog om het huis naar de kastanjeboom. Haar 

moeder moest even wachten. In de boomhut geen Maddox, wel lagen overal resten van 

gekraakte noten. Haar tekenboek lag nog opengeslagen op de grond. Iris trok het naar 

zich toe en keek verschrikt naar de paarsrode vlekken op het papier. Daar ging haar mooie 

boek! Met een gum probeerde ze de vlekken weg te krijgen, maar door het harde gummen 

ging het papier stuk. Nijdig pakte ze het blauwe glazen potje uit haar zak. Ze schroefde de 

dop van het potje en schudde een paar pilletjes in haar hand. Het waren ronde, witte 

tabletjes met een gleuf in het midden. Het leken heel gewone pilletjes. Wat zou 

‘antihistaminicum’ zijn? De Purperhoeve had een bibliotheek. Zou ze daar een boek 

kunnen vinden over medicijnen tegen allergie? In haar tekenboek schreef ze zorgvuldig de 

naam over die op het potje stond. Ze bladerde verder naar de bladzijde met de mensen 



die in de buurt van Kaj konden komen. Met haar potlood trok ze cirkels rond de naam van 

de dokter. Ze klapte het boek dicht en besloot het potje pillen voorlopig nog niet aan haar 

moeder te geven.  

‘Komt de dokter nog langs?’ vroeg haar moeder. Ze stond opgewekt te koken. Naast de 

afwas op het aanrecht lag een papieren zak met aardappelen en een stuk kaas.  

‘Nou, eh, … hij ging pillen bestellen.’ Dit was een leugentje om bestwil, suste Iris haar 

knagende schuldgevoel.   

‘Komt hij vandaag niet?’ vroeg haar moeder, ‘dat zalfje heeft zó goed geholpen!’  

‘Ik geloof het niet,' zei Iris. Haar moeder leek teleurgesteld.   

Met het potje pillen in haar zak ging Iris naar de bibliotheek. Sinds de verhuizing was ze er 

niet meer binnen geweest. Bij elke stap die ze zette, leken de houten planken te kermen. 

Net als haar kamer, keek de bibliotheek uit op de achtertuin. Nieuwsgierig liep ze naar een 

van de drie ramen. Welke tuin zou ze hier zien?  

Een voor een wreef ze de ramen schoon. Overal zag ze de verwilderde tuin. Blijkbaar was 

haar eigen kamer de enige plek in het huis waar ze de tuin anders zag dan hij in 

werkelijkheid was.  

Een beetje moedeloos keek ze naar de lange rijen met stoffige boeken. De titels op de 

boeken waren verbleekt of afgesleten. Ze trok een willekeurig boek uit een kast en sloeg 

het open. Het rook muf, zoals de hele bibliotheek. De bladzijden waren vergeeld en rafelig 

aan de randen. Ze zocht de titelpagina en las: ‘Natuurlijke historie, deel II. Plantkunde’. 

Het volgende boek heette ‘Liberum Botanica’. Er stonden veel zwart-wit tekeningen van 

planten in. Het was geschreven in een taal die ze niet kende. Een voor een trok ze boeken 

uit de rij. Allemaal leken ze over planten te gaan. Ze draaide zich om en begon in een 

andere kast te zoeken. Haar vinger gleed langs de ruggen van de boeken. Dunne boeken, 

dikke boeken, boeken over dieren, boeken over stenen, boeken over natuurkunde.  

Haar handen zagen grijs van het stof en haar neus begon te jeuken. In één kast vond ze 

allemaal boeken over bijen. Was daar zoveel over te schrijven?! Tussen de bijenboeken 

stond een oud schriftje. De kartonnen kaft was verschillende keren met plakband aan 

elkaar geplakt. Voorzichtig sloeg ze het open. In een kriebelig, onleesbaar handschrift 

waren aantekeningen gemaakt. De tekst was geïllustreerd met prachtige tekeningen. Het 

leek wel wat op haar eigen tekenboek. Ze nam het schriftje onder haar arm. 



Inmiddels was het donker aan het worden buiten. De titels waren haast niet meer lezen. 

Alleen bij het raam, waar stevige planken aan de muur waren opgehangen, was nog 

voldoende licht. 

Op een van de planken stond een rij met mooie, in leer gebonden boeken. Iris wilde er 

eentje pakken, maar de omslagen kleefden aan elkaar en met een harde klap viel de halve 

rij op de grond. Een gouden slang die zich om een stok kronkelde, glinsterde in het 

schemerlicht. Ze sloeg een van de boeken open. ‘Leerboek der Geneeskunst’ las ze op de 

eerste bladzijde. Voorzichtig pakte ze de rest van de plank. Hierin kon ze vast iets vinden 

over medicijnen! 

De serie bestond uit twaalf dikke boeken, die kreeg ze onmogelijk in een keer mee. De 

eerste drie delen waren net te tillen. Het bijenschrift legde ze bovenop de stapel en met de 

zware vracht liep ze naar de deur. Kort wierp ze nog een blik op de donkere tuin. In de 

verte tussen de bladeren brandde een lichtje.  

  

!  

De oude man zette een lantaarn op de grond. Hij deed de gevallen bessen in een 

mand. Het begon zacht te waaien. De takken van de oude bomen achterin de tuin bogen 

licht naar voren alsof ze de oude man wilden beschermen. Insecten dansten in het licht 

van de lantaarn tot de mand vol was. Morgen. Morgen zou hij zaadjes planten.  

De tuin trilde van spanning. De purpernetels waren verhuisd. De kust was veilig.  

Het vogeltje zat in elkaar gedoken in de boomhut, haast te zwak om te vliegen. De 

eekhoorn haalde wat bessen uit zijn wangen en voerde ze een voor een aan het vogeltje. 

Alweer een dag voorbij zonder dat hij een stap dichter bij het oplossen van het raadsel 

was. Het meisje moest opschieten.  

De jongen-in-bed droomde dat hij vloog. Hij vloog naar de kastanjeboom en zag de 

eekhoorn met een meisje in de hut. Hij wilde iets tegen ze zeggen, maar er kwam alleen 

getjilp uit zijn mond. Even voelde hij zich vrij, totdat hij weer langzaam neerdaalde in zijn 

bed. Beneden liep zijn vader onrustig heen en weer. Zouden de pillen werken?  

Aan de overkant stopte een bestelbus voor het huis van de postbode. Dozen werden 

uitgeladen en op een karretje gezet. Daarna liep de chauffeur met een grote zak post naar 

de voordeur en belde aan.  

!  



Hoofdstuk 22 - vrijdagmiddag  

‘Zal ik je mijn boomhut laten zien?’ vroeg Iris in een opwelling. Ze stond met Julia bij het 

hek van de Purperhoeve. Ze schrok van zichzelf: hoe kon ze dat nou zomaar vragen?  

‘Ja leuk!’ riep Julia enthousiast, ‘Ik ben nog nooit in een boomhut geweest.’ 

Iris hoopte dat Maddox zich uit de voeten zou maken zodra hij Julia zou zien.  

‘Het is in die grote boom,' wees Iris. Verwonderd keek ze om zich heen. Waar waren alle 

purpernetels gebleven? 

‘Is er iets?’ vroeg Julia, 

‘Er stonden hier eerst heel veel pur … eh ... brandnetels en nu zijn ze allemaal weg.’ 

‘Fijn toch? Die rotplanten kun je beter kwijt zijn.’  

Bij de kastanje boog Iris wat laaghangende takken opzij en ze liet Julia voor gaan. Julia 

had de touwladder al beet. 

‘Ik ga wel eerst,' riep Iris snel. Boven schoof ze vlug haar tekenboek onder het matras. 

Geen spoor van de paarse eekhoorn gelukkig. 

‘Welkom in de hut van Kaj,' aapte ze Maddox na, compleet met diepe buiging. 

‘Van Kaj?’ vroeg Julia verbaasd en ze ging naast Iris zitten. ‘Wat doet hij in jullie tuin?’ 

‘Ik weet niet,' zei Iris, ‘naar dieren kijken denk ik. Er hangt een verrekijker en hij heeft een 

paar foto’s opgehangen. Het huis heeft een paar jaar leeg gestaan dus hij kon hier in de 

tuin rustig zijn gang gaan.’  

Op een tak bij de ingang tjilpte een vogeltje. Het was Pyrus. Iris hield haar adem in.  

‘Ik denk dat je gelijk hebt,' zei Julia, die opstond om de kijker te pakken. 

Haar vriendin had gelukkig niets bijzonders gezien aan het vogeltje. 

‘Je kunt van hieruit zijn huis zien,’ zei Iris en ze liet zien waar Julia moest kijken.  

Julia tuurde naar Kaj’s kamer. ‘Had ik je trouwens al verteld dat Kaj misschien weer naar 

het ziekenhuis moet?’ 

‘Naar het ziekenhuis?’ schrok Iris, ‘Gaat het slechter met hem?’ 

‘Dat geloof ik niet, maar beter wordt hij ook niet. Ik hoorde het Sam tegen Alina zeggen 

toen ik een uurtje op Damian paste.’  

‘Ben jíj de oppas van Damian,’ zei Iris verrast, ‘ik heb op hem gepast toen jullie op 

schoolreis waren.’  

‘Echt?’ vroeg Julia. ‘Kwam Alina weer met zoveel nieuwe kleren thuis? Ze hebben 

helemaal geen geld en zij koopt zich suf. Volgens Damian hebben Sam en Alina daar altijd 

ruzie over.’  



Julia gaf de kijker terug aan Iris, die op haar beurt bij de buurjongen naar binnen gluurde. 

Ze zag de deur van Kaj’s kamer opengaan. Het was Alina. Ze trok de witte jas aan en liep 

naar het raam. Even leek ze recht in de lens te kijken, daarna schoof ze met een ruk de 

gordijnen dicht.  

Iris voelde zich betrapt en legde de kijker vlug weg. Had ze nou goed gezien dat Kaj zijn 

hoofd even had opgetild toen Alina binnenkwam? 

‘Zag je wat?’ vroeg Julia.  

‘Alina kwam de kamer in en trok de gordijnen dicht. Is dat niet een beetje raar, zo vroeg? 

Het is pas half zes.’  

‘Half zes?!’ Julia keek geschrokken op haar horloge. ‘Dan moet ik weg, we eten vanavond 

pannenkoeken en ik moet nog melk halen bij de winkel van Sam.’  

Iris bleef alleen achter in de boomhut. Als Kaj naar het ziekenhuis moest, werd het lastig 

om het raadsel van de slapende buurjongen op te lossen. Maddox wist hier vast nog niets 

van. Ze trok haar tekenboek onder het matras vandaan. Sam en Alina hadden 

geldproblemen volgens Julia en ze hadden vaak ruzie. Iris maakte een notitie in haar 

boek.  

Buiten begon de lucht te betrekken. 

!  

Donkere wolken verzamelden zich boven het paarse huis. De wind stak op en 

nam koele lucht mee. In de verte een flits en een donder. De eekhoorn spurtte naar zijn 

schuilplaats in de kastanjeboom, waar het vogeltje al beschutting had gezocht. Het kroop 

dicht tegen de warme vacht van de eekhoorn aan. Achterin de tuin kwaakte de eend. De 

laatste bijen haastten zich terug naar hun korf en de eerste regendruppels vielen.  

In de kamer van de jongen-in-bed bleven de gordijnen gesloten.  

!  

Hoofdstuk 23 - zaterdagochtend vroeg 

Iris schrok wakker van een doordringend gepiep. Het duurde even voor tot haar doordrong 

dat het haar eigen wekker was. Waarom ging dat ding af? Het was zaterdag. Geïrriteerd 



gaf ze een klap op de knop en draaide zich om. Regen kletterde tegen de ramen. Een 

klein plasje had zich gevormd bij de open balkondeuren. Water drupte uit de gordijnen op 

de houten vloer. Met tegenzin stond Iris op om de balkondeuren te sluiten. Ze keek door 

de dichte deur naar buiten. Het regende ook in de mooie tuin. Hoe zou het in de boomhut 

zijn? Er ging een schok door haar heen. Haar mooie tekenboek! Dat had ze gisteren op 

het matras laten liggen. 

In pyjama rende ze de trap af naar buiten. Het waaide en de regen kwam met bakken uit 

de hemel. Nog voor ze bij de kastanjeboom aankwam, was ze doorweekt. 

Ze klom in de touwladder en verwachtte een natte bende in de boomhut, maar alles was 

precies zoals ze het gisteren had achtergelaten. Het was alsof de bladeren van de boom 

een ondoordringbaar dak gevormd hadden over de boomhut. De enige nattigheid kwam 

van haar druipende pyjama. 

In haar kamer gooide Iris de natte spullen uit en deed een T-shirt en joggingbroek aan. Ze 

maakte haar tekenboek droog met de punt van haar deken. Koud geworden kroop ze snel 

weer onder de dekens. Op haar nachtkastje lagen de drie boeken uit de bibliotheek haar 

aan te staren. In het tekenboek zocht ze de naam van de pillen die de dokter voor haar 

moeder had meegegeven: antihistaminicum.  

Iris zette haar kussen tegen de muur, pakte het bovenste boek van haar nachtkastje en 

begon te bladeren.  

hartinfarct - hernia - hersenschudding   

Kaj had een hersenschudding. Ze vouwde een hoek van de bladzijde naar binnen.  

Ze bladerde verder. Soms herkende ze een woord. Waar moest ze zoeken?  

immuun - infectie - iris - …. 

Hé, grappig. Een iris was iets in je oog wat de kleur van je ogen bepaalde. 

jicht -  ...  

Woorden met de H, woorden met de I, woorden met de J: het ging natuurlijk op alfabet! In 

dit boek stonden onderwerpen die begonnen met de H, I, J en K. Voor de A van allergie 

moest ze deel 1 hebben.  



Al snel vond ze wat ze zocht.  

Allergie - overgevoeligheidsreactie  

Hardop las ze:  

‘… bij een ernstige allergische reactie kan een antihistaminicum gegeven worden. 

Antihistaminica staan erom bekend dat ze slaperigheid veroorzaken …..’ 

De pillen van de dokter waren dus echt bedoeld voor allergie en konden slaperig maken. 

Ze sloeg het boek weer dicht en legde het terug op de stapel. Het leek erop dat het geen 

kwaad kon als haar moeder één pilletje per dag zou nemen. Maar wat zou er gebeuren als 

je een heleboel van dit soort pillen aan een jongen van dertien gaf?  

!  

     Niet iedereen was vrij deze regenachtige zaterdag.      

De stiefmoeder wachtte ongeduldig op de dokter. Zou ze voor de derde keer bellen waar 

hij bleef? De jongen lag wel erg stil in zijn bed, ze werd er bang van. Waarom liet de 

dokter haar zo lang wachten?  

In het huis achter de witte muur, trok de dokter met tegenzin een achtergelaten paraplu uit 

een bak in de wachtkamer. Hij werd dringend verzocht te komen. Onderweg naar zijn 

slapende patiënt vroeg hij zich af hoe het met de bijzondere bewoonster van het vervallen 

landhuis zou gaan? Het zat hem niet lekker dat hij niets over haar heftige allergie had 

kunnen vinden.  

De postbode sorteerde thuis de brieven, dozen en pakketten voor zijn ronde. Alweer twee 

pakjes voor de dokter. ‘Medisch geheim. Strikt vertrouwelijk’ stond er op de ene, de andere 

verspreidde een onbekende, doordringende geur in de kleine keuken. Tussen de brieven 

vond de postbode een brief voor de jongen aan de overkant. Die kon hij eerst wel 

bezorgen. 

De vader van de jongen-in-bed begon zijn dag met een flinke slok uit een fles die hij onder 

de kassa bewaarde. Daarna opende hij zijn winkel.  

Ondanks de regen waren veel mensen op straat. Zag niemand het voorwerp in het gras 

liggen? De waterdruppels deden het glanzen, maar de tijd was blijkbaar nog niet daar.  

!  



Hoofdstuk 24 - zaterdagmiddag 

Iris was ingedommeld en werd wakker van geklop op de deur. Haar moeder stak haar 

hoofd om de hoek.  

‘Ben je ziek? Ik heb je de hele dag nog niet beneden gezien.’ Haar oog viel op het hoopje 

natte kleren. ‘Wat heb jij nou gedaan?’  

‘Ik was even buiten.’ 

‘Buiten? Met dit weer?’ 

Iris kuchte.  

‘Straks word je nog verkouden.’ Haar moeder schudde haar hoofd en nam de natte pyjama 

mee. Niet veel later kwam ze terug met toast en een kop thee.  

‘Eet lekker wat,' moedigde ze Iris aan. ‘Ik ga naar het dorp voor wat boodschappen. En ik 

zal eens kijken of ik de tuinman zie. We moeten hem echt bedanken voor het grasmaaien 

en het weghalen van die vreselijke brandnetels!’  

Met lange tanden knabbelde Iris wat van de toast. Ze dacht aan Kaj die net als zij in bed 

lag. Als hij aangereden was, wie kon dat gedaan hebben? De straat liep dood, dus veel 

auto’s kwamen er niet. Zou je van een botsing met een fiets een hersenschudding kunnen 

krijgen?  

Van haar nachtkastje, pakte ze het boek waar iets over ‘hersenschudding’ in stond en 

zocht de bladzijde met de omgevouwen hoek. Iemand kon even bewusteloos zijn en soms 

geheugenverlies hebben, las ze. Kaj was al tien dagen in slaap. Dat paste niet bij een 

hersenschudding.  

Ze sloeg het dikke boek dicht.  

Maddox dacht dat de jongen langzaam vergiftigd werd, maar van gif ging je dood. Zou 

iemand hem soms pillen geven?  

Dierenarts Kate en dokter Aladdin hadden allebei medicijnen in huis. De dorpsdokter 

Aladdin ging waarschijnlijk vaak bij Kaj langs. Kwam de dierenarts daar ook wel eens 

thuis?  

Iris legde het boek op de grond en pakte het schriftje over bijen. 

Ze keek naar de sierlijke letters op het titelblad: Laftra? Latira? Zafjra? of Zafira? Wat 

stond er? Sommige bladzijden waren dichtbeschreven, hier en daar kon ze iets ontcijferen 

van het priegelige handschrift  Op andere bladzijden stonden tabellen met getallen. Het 

langst keek ze naar de prachtige tekeningen. Met haar vinger wreef ze over een 

gedroogde bloem die tussen het schrift zat. Op de Purperhoeve waren vast ooit bijen 



gehouden. Het bijzondere schrift voelde als een waardevolle schat. Ze zou er goed op 

passen.  

!  

Regen kletterde tegen het raam van de jongen-in-bed. Beneden in de keuken 

stond de vader. Hij had de post uit de brievenbus gepakt. Een stapel enveloppen gooide 

hij ongeopend in de prullenbak. Eén brief stopte hij diep weg in de binnenzak van zijn vest. 

Het potje pillen in dezelfde zak rammelde even. 

De zwarte hond liep onrustig om de vader heen, maar werd naar zijn kleed gestuurd. Hij 

moest wachten.  

Boven aan het einde van de gang gingen de gordijnen open en daarna weer dicht. Het 

meisje had het niet in de gaten, zij was in slaap gevallen. 

In het schilderij boven de haard  dronk de jonge vrouw een kop thee. Met haar andere 

hand aaide ze de eekhoorn. 

De journalist  zat op de bank tussen zijn kinderen. Hij las een sprookje voor over een 

meisje met een sneeuwwitte huid en haren zo zwart als ebbenhout. Zijn vrouw had haar 

computer dichtgeklapt en wachtte op het ‘En zij leefden nog lang en gelukkig’. Dan zou ze 

de kleintjes naar bed brengen.  

!  

Hoofdstuk 25 - zondagochtend vroeg 

Iris werd wakker van vrolijk vogelgekwetter. Het eerste blauwe ochtendlicht scheen door 

een kier van de gordijnen. Ze had zin om naar buiten gaan.  

Het rook heerlijk in de tuin na de regen. Het gras leek groener en langs de randen waren 

allemaal nieuwe, paarse bloemen opgekomen. Bewonderend keek ze om zich heen, de 

achtertuin begon steeds meer te lijken op de mooie tuin die ze door haar balkonramen 

zag. 

Ze stak het grasveld over en wandelde opnieuw over het kronkelende paadje. Op de plek 

waar het pad eerst doodliep bij de haag, vond ze vandaag tot haar verbazing een smalle, 

lage opening. Het was precies breed genoeg om doorheen te kruipen. Iris bukte en op 

haar knieën kroop ze tussen de takken door. Ineens lag ze op het grasveldje van een 



kleine tuin. In het midden stond een met klimop begroeid tuinhuis. Onder een raam lag 

een kruiwagen op zijn kant. Dit moest het huis van de tuinman zijn waarover Maddox had 

verteld. Om de tuinman niet wakker te maken sloop ze zo zacht mogelijk om het tuinhuis 

heen. Achter het tuinhuis stond het vol met purpernetels. Daar kon ze beter uit de buurt 

blijven. Stilletjes liep ze terug naar het huis en probeerde of ze ergens naar binnen kon 

kijken. Voor een van de ramen zat een groot spinnenweb. Dauwdruppels die aan het web 

hingen, leken op kleine glazen bolletjes. Iris legde haar vinger voorzichtig op een van de 

ragfijne draden. In een flits van een seconde sprong een enorme paarse spin op haar 

vinger. Van schrik struikelde ze over een bloempot die met veel kabaal omviel. Zo snel als 

ze kon kroop ze terug door de haag en rende naar de achtertuin. Pas bij de kastanjeboom 

stopte ze en kwam ze weer een beetje op adem. Haar geschaafde knie bloedde weer, het 

plakte aan de dunne stof van haar broek. 

‘Ik moet je spreken,’ klonk de zware stem van Maddox. 

Een kastanje vloog rakelings langs haar gezicht naar beneden. 

‘Hé, ook fijn jou weer te zien!’ riep Iris naar boven. 

De eekhoorn stak zijn hoofd uit een van de openingen en gooide nog een kastanje naar 

haar hoofd. ‘Je hebt iemand meegenomen naar de boomhut,’ zei hij verwijtend. 

Even was Iris uit het veld geslagen, daarna beet ze van zich af. ‘Weet je wat, als jij zo lelijk 

blijft doen en steeds verdwijnt als ik niet precies doe wat jij wilt, dan zoek je het maar uit 

met je raadsels! Je hebt ook nog eens mijn boek helemaal vies gemaakt!’ 

Maddox snoof en keek beschaamd de andere kant op. ‘Ik maak me gewoon zorgen over 

Pyrus,’ bromde hij. 

‘Dat snap ik best en ik doe mijn best om je te helpen.’ Iris klom naar boven en ging bij 

Maddox op het matras zitten. ‘Weet je dat ik Kaj zijn hoofd een beetje heb zien optillen?’ 

Maddox veerde op. ‘Echt?!’ 

Iris pakte de verrekijker. ‘Maar nu ligt hij weer plat zie ik.' 

‘Nou dan heb je dus geen nieuws,' mopperde Maddox. 

Iris negeerde zijn kattige toon. ‘Als hij alleen een hersenschudding had, zou hij allang 

wakker moeten zijn. Je hebt gelijk dat er iets niet klopt. Ik vroeg me af of iemand hem 

misschien een soort slaapmiddel geeft. Heb jij nog wat ontdekt? Jij ging Kate in de gaten 

houden, toch?’ 

‘Ze is alleen bij haar kliniek geweest,’ zei de eekhoorn nukkig. 

Iris dacht na. 



‘Dan is het vast niet de dierenarts. We moeten precies weten wie wél bij Kaj thuis komen 

en hoe vaak.’ En na een korte pauze voegde ze er vastberaden aan toe: ‘Julia kan ons 

daarbij helpen. Ik vertrouw haar.’  

Maddox schoot overeind: ‘Maar je mag haar niets vertellen over mij en Pyrus en ook niet 

over de Purperhoeve!’ 

Iris zette haar handen in haar zij. ‘Mag ik ook een keer wat beslissen? Mijn moeder woont 

hier op de Purperhoeve en die weet ook niets over jou en de geheimen van de tuin. En 

Julia had trouwens gehoord dat Kaj waarschijnlijk naar het ziekenhuis gaat. We hebben 

echt geen tijd meer te verliezen. De dader kunnen we niet meer betrappen als Kaj in het 

ziekenhuis ligt.’   

Mokkend pakte Maddox een noot, daar had hij niet van terug. 

!  

De moeder van het meisje hing voorovergebogen over de badrand. Ze smeerde 

een rood prutje in haar haar. Na het uitspoelen wikkelde ze een handdoek om haar hoofd 

als een tulband.  

De oude man neuriede zachtjes tegen zijn bijen. Was hij wel doofstom zoals iedereen 

dacht? De tuin bloeide en groeide uitbundig na de regen.  

!  

Hoofdstuk 26 - zondagochtend 

De geur van gebakken eieren dreef de boomhut binnen.  

‘Ik ga nu, we zien elkaar later,’ zei ze tegen de eekhoorn. Over het gras rende ze naar 

huis.  

In de keuken stond haar moeder zingend bij het fornuis. Door de handdoek die ze om haar 

hoofd gewikkeld had, wist Iris dat ze haar haar geverfd had.  

‘Hé, ik dacht dat je nog sliep,’ zei haar moeder, ‘Je vriendin kwam net vragen of je zin had 

om langs te komen.’   

Iris pakte een boterham uit de toaster.  

‘Leuk!’   



Na het ontbijt wandelde Iris naar het roodstenen huis en belde aan. Bob deed de deur 

open. Op zijn schouder zat een witte rat.   

‘Hé, ben jij er ook?’ Iris probeerde haar teleurstelling te verbergen. Ze had gehoopt met 

Julia haar plan te bespreken om Kaj’s huis in de gaten te gaan houden.    

Julia sprong enthousiast op toen Iris binnenkwam. Het schaakspel dat zij en Bob op de 

bank aan het spelen waren, viel met een klap op de grond.  

‘Geeft niet,' riep Julia, ’ik was toch aan het verliezen. Kom, laten we naar het veldje gaan. 

Ik pak de bal.’ 

Bob stopte de witte rat in zijn zak.  

‘Krijgt ie wel genoeg lucht zo?’ vroeg Iris.  

‘Ja hoor.’ 

‘Hoe heet ie?’ 

‘Witje,' antwoordde Bob, ‘ik heb hem gered uit de bek van die kat die ook jouw vogeltje 

had gepakt.’ 

‘Het is niet mijn vogeltje hoor,' zei Iris. ‘Ik heb geen huisdier.’ Maddox zou het eens moeten 

horen, dacht ze grinnikend.  

Julia keek naar Iris. ’Jawel, jij hebt toch een eend? Die zag ik bij jou in de tuin.’ 

‘Echt?!’ riep Bob enthousiast. ‘Wat voor soort is het?’ 

‘Ik weet niet precies, volgens mij kan hij niet vliegen,' begon Iris, ‘hij was er al, volgens mij 

is hij van de oude tuinman.’ 

‘Het is zo’n gekke, met een heel lange nek en een oranje snavel,' legde Julia verder uit. 

Iris keek verbaasd naar Julia. Oranje snavel? Iris wist zeker dat het dier een paarse snavel 

had. Zou de eend dan net als Maddox en Pyrus zijn?! Waarom was hij dan niet helemaal 

paars?  

‘Kom je nog?’ Bob en Julia stonden aan de overkant van de straat op haar te wachten.  

Bij het huis van Kaj stond Damian voor het raam. Julia trok gekke gezichten naar hem. Hij 

zwaaide. Bob wenkte uitnodigend naar het jongetje. Damian schudde zijn hoofd en wees 

naar de televisie die aan stond.  

‘Waarom past Kaj eigenlijk nooit op zijn broertje op maandagmiddag?' vroeg Iris.  

‘Nu is hij ziek natuurlijk, maar hij moest na school altijd naar Sam in de winkel om extra 

huiswerk te maken,’ vertelde Julia, ‘hij is al twee keer blijven zitten, omdat hij niet goed kan 

lezen. Of het helpt weet ik niet, Sam heeft niet veel geduld volgens mij.’  

‘Oh?’ 

‘Kaj weet wel alles van dieren,' zei Julia snel, ‘hij wordt later vast bioloog of boswachter.’ 



‘Waar is zijn moeder eigenlijk? Zijn echte moeder bedoel ik,' vroeg Iris 

‘Die is kapitein op een schip,' antwoordde Bob met een grote grijns. 

Julia stootte hem aan met haar elleboog. ‘Doe niet zo raar. Ze zijn gescheiden en ze 

woont in Amerika, dat weet je best.’  

‘Vinden jullie het niet raar dat Kaj niet wakker wordt?’ begon Iris.  

‘Ja, misschien,’ sprak Julia langzaam. 

‘Bij een hersenschudding ben je nooit zo lang bewusteloos las ik ergens,’ probeerde Iris 

verder. 

‘Ik hoorde laatst mijn moeder ook al tegen mijn vader zeggen dat ze niet begreep waarom 

Kaj niet wakker wordt,’ zei Bob.  

‘Volgens mijn zus was hij wél wakker toen ze hem op de grond vond. Hij wist alleen niet 

meer wat er gebeurd was,’ zei Julia.  

‘Wat zou er dan aan de hand kunnen zijn?’ vroeg Iris.  

‘Dokter Aladdin heeft hem onderzocht en voor de zekerheid zelfs nog naar het ziekenhuis 

gestuurd. ‘s Avonds mocht hij alweer naar huis,’ vertelde Julia verder, ‘De volgende 

ochtend was hij niet wakker te krijgen.’ 

Iris was verbaasd. Maddox had haar niets verteld over een ziekenhuis of over Kaj die 

tussendoor wakker was geweest. Wist hij dat wel?   

Loom bleven de kinderen schommelen tot Bob de bal pakte. Hij zette Witje bij Iris op 

schoot. ‘Pas jij even op?’ 

Iris gruwde een beetje van de rat, maar ze wilde zich niet laten kennen. Bob ging helemaal 

op in zijn spel om de bal hoog te houden. Plagend probeerde Julia hem af te leiden.  

‘Gaat het goed met Witje?’ riep Bob, nadat Julia hem de bal ontfutseld had. 

‘Ja, prima,’ riep Iris terug, terwijl ze Witje uit haar mouw probeerde te schudden, ‘Ik moet 

wel zo naar huis. Ik heb mijn moeder beloofd nog te helpen met verhuisdozen uitpakken.’ 

Een beetje teleurgesteld pakte Bob de rat weer over. Bij de voeten van Iris raapte hij een 

stokje van de grond en hield het omhoog. ‘Kijk nou!’  

‘Oh, hé, dat is vast net uit mijn zak gevallen toen ik Witje aan je gaf,’ zei Iris, ‘Ik heb het 

laatst in het gras gevonden hier verderop in de straat.’  

‘Volgens mij is het een dronevleugeltje!’ zei Bob opgewonden. ‘Lag de rest er niet? Als dit 

op straat lag, is hij vast neergestort.’  

Een drone? Iris had geen idee hoe zoiets eruit zag.  

‘Ik heb verder niets zien liggen,’ antwoordde ze.  



‘Als we hem vinden, dan kan ik hem misschien maken en kunnen we filmen vanuit de 

lucht!’ ging Bob enthousiast verder. ‘Laten we gaan zoeken. Julia kom!’ 

Voor het huis van Kaj begonnen ze alledrie in het gras te zoeken naar de rest van de 

drone. Bob gaf aanwijzingen waar ze naar moesten uitkijken. Ze zochten een tijdje, maar 

er lag niets op de grond.  

‘Ik heb dorst,' riep Julia, ‘laten we wat gaan drinken.’   

‘Ik moet echt gaan,’ zei Iris, ‘tot morgen!’ 

!  

Het meisje liep in gedachten naar huis, haar vrienden speelden een spelletje 

schaak en dronken een glas fris met veel ijs.  

De dierenarts stond voor een deur en belde aan. Haar patiënt lag in de keuken op een 

kleed. Boven werd de jongen-in-bed verzorgd door de vrouw die niet zijn echte moeder 

was. Ze deed een schone sloop om een kussen en legde het voorzichtig achter zijn rug. 

Daarna probeerde ze hem wat soep te voeren. 

Het was broeierig warm buiten, maar er was duidelijk ander weer op komst.  

!  

Hoofdstuk 27 - zondagmiddag laat 

Overal in huis stonden nog dozen. Het leken er eerder meer dan minder te worden. Haar 

moeder zat in de huiskamer op de bank met een doos tussen haar benen. Ze had een 

wollen muts op. 

‘Is het niet een beetje te warm voor een muts?’ vroeg Iris, terwijl ze een doos van een 

stapel pakte. Stof uit haar oude huis vermengde zich met stof van de Purperhoeve. Het 

kriebelde in haar neus. 

‘De kleur is niet helemaal geworden wat ik gedacht had, ik ga morgen nieuwe verf halen.’ 

Haar moeder trok haar muts een stukje omhoog. Paarse lokken vielen naar beneden. Iris 

en haar moeder keken elkaar aan. Haar moeder begon vreselijk hard te lachen. Ze deed 

haar muts af en riep dat het inderdaad veel te warm was. Haar lach werkte aanstekelijk. 

Samen proestten ze het uit. Haar moeder maakte een dansje door de kamer en liet met 

haar vingers haar paarse haren meedansen.  



‘Of ik laat het zo. Wat vind jij?’ 

Uit ervaring wist Iris dat het niet veel uitmaakte wat ze vond. Ze liep naar haar moeder en 

gaf haar een kus. ‘Mam, Ik vind het prachtig.’  

Zo paste haar moeder perfect tussen de paarse dieren en in dit paarse huis, dacht ze 

geamuseerd.  

Iris keek naar haar moeder die pas twee dozen had uitgepakt en nu op een kussen op de 

grond een boek zat te lezen. Aan haar gegrinnik te horen, was het erg grappig. Iris had 

eigenlijk ook geen zin meer. Nog één doos, dan zou ze stoppen. In de doos zaten alleen 

oude kranten en een dik boek waar ‘Telefoongids’ op stond. Het boek zat vol inktvlekken. 

Iris bladerde er vluchtig doorheen en zag rijen en rijen met namen en telefoonnummers 

erachter. Waarom had haar moeder al dat oude papier ingepakt? Met de doos liep ze naar 

de hal. Die kon zo naar de vuilnisbak. Haar oog viel op de gekke ouderwetse telefoon die 

aan de wand hing. Ze zette de doos naast de voordeur en haalde het vieze oude boek 

eruit. De telefoon deed het wel niet, maar voor de grap legde ze de oude telefoongids 

erbij.  

!  

De oude man keek naar de potjes voor zijn raam. De paarse besjes waren 

ontkiemd, kleine groene steeltjes waren tussen de aarde tevoorschijn gekomen.  

In het huis van de jonge postbode klonk muziek. Dozen werden gesorteerd. Een 

rechthoekige doos voor de schooljuf, een kleine doos voor de journalist, een grote ronde 

doos voor de dierenarts. Zo’n doos zag hij niet vaak. Het plakband liet een beetje los. 

Alleen even kijken?   

!  

Hoofdstuk 28 - zondagavond 

De ondergaande zon kleurde de avondlucht oranje. Iris lag op haar rug in het gras en keek 

naar de wolken die voortdurend van vorm veranderden. Een draak, een schip, een dino en 

een reusachtige vogel dreven boven haar hoofd voorbij. Het duurde een tijdje voor ze 

doorhad dat Maddox vanuit de kastanjeboom naar haar zat te kijken.  



‘Kom!’ riep hij met zijn lage bromstem.  

Nog voor Iris goed en wel in de boomhut was, stak Maddox van wal: ‘Heb je bij het meisje 

nog iets ontdekt?’  

‘Julia bedoel je?’ 

‘Ja, het jongste fietsenmeisje,' antwoordde Maddox wat geïrriteerd en ongeduldig.  

‘Nou misschien wel. Wist jij dat Kaj gewoon wakker was toen Naomi hem vond?’ 

‘Waarom slaapt hij dan nu?’ 

‘Dat begrijpt niemand. En ik heb nog iets interessants, kijk,’ Iris pakte het kleine stukje 

plastic uit haar zak. ‘Volgens Bob is het een dronevleugeltje.’ 

‘Een droomvleugeltje? Wat heeft zoiets met Kaj te maken?’ 

Iris schoot in de lach. ‘Nee, droNe-vleugeltje, met een ‘N’. Ik vond het tegenover Julia’s 

huis. Een drone schijnt een soort vliegtuigje te zijn waarmee je vanuit de lucht kunt filmen. 

Heb jij wel eens zoiets zien vliegen hier?’ 

Maddox bromde wat en begon het stukje plastic uitgebreid te bestuderen, waaruit Iris 

begreep dat hij geen idee had waar ze het over had. Ze pakte de verrekijker. De gordijnen 

in de kamer van Kaj waren een stukje opengeschoven. Een man in een onderhemd liep 

door de kamer. Zijn armen waren van onder tot boven getatoeëerd.  

‘Wie is die man met tattoo’s? Groot, met een beetje grijs-zwart haar,’ beschreef Iris.  

‘Oh de man met de plaatjes,' antwoordde Maddox, ‘dat is de vader van Kaj.’  

Dat was dus Sam de kruidenier, dacht Iris. Ze zag hoe hij naar het bed liep en Kaj een kus 

op zijn voorhoofd gaf. Daarna trok hij een stoel bij het bed en ging zitten bij zijn zoon. Kaj 

leek nog altijd te slapen. Iris dacht aan haar eigen vader die ook een tatoeage had gehad. 

Tussen de haren op zijn onderarm had een vos gestaan. Als Iris bij hem op schoot zat, 

had ze vaak met haar vingers over het dier gestreken.   

‘Zie je iets?’ vroeg Maddox. 

‘Nee, ik kijk gewoon even.’ 

Iris zwaaide de verrekijker naar rechts en zocht het huis van Paul. Tot haar verrassing zag 

ze iemand in de keuken staan. Het begon al te schemeren en ze kon niet zien wie het 

was, maar het silhouet was onmiskenbaar een vrouw met een grote hoed met veren. 

‘Paul heeft bezoek,’ zei Iris, ‘Heeft hij een vriendin?’ 

‘Nee, natuurlijk niet,' zei Maddox.  

‘Ik zie echt een vrouw bij hem thuis.’  

Op dat moment werden Maddox en Iris opgeschrikt  door wild gefladder en een bonk. 

Door de opening van de boomhut viel Pyrus naar binnen. Versuft bleef hij op de vloer 

liggen. 



‘Doe iets, doe iets!’ riep Maddox paniekerig.  

‘Ga pimpelbessen zoeken!’ beval Iris. Voorzichtig pakte ze het vogeltje op en legde het op 

het matras. Hij ademde nog gelukkig.  

Maddox kwam terug met zijn wangen vol pimpelbessen. 

Iris pakte een kleverige bes aan en drukte hem stuk. Rustig maakte ze het snaveltje van 

Pyrus een beetje open en smeerde er wat pimpelbessensap in.  

Vol spanning keken Iris en Maddox naar het verzwakte vogeltje op het matras.  

Langzaam ging een oogje open.  

Pyrus kwam weer bij zijn positieven en ging op zijn pootjes staan.  

Maddox voerde hem nog een pimpelbes, waar hij gretig in pikte.  

Iris haalde opgelucht adem.  

‘Dit is allemaal jouw schuld!’ viel Maddox opeens naar haar uit.  

‘Wat?!’  

‘Jij doet niet genoeg je best om erachter te komen wie Kaj vergiftigt en de dierenarts die 

het gif heeft, laat je lopen!’ klonk het verwijtend.  

Iris wilde iets zeggen, maar de woorden bevroren in haar mond. Ze stond op en haastte 

zich naar beneden. Ze gunde het Maddox niet dat hij haar tranen zou zien.  

!  

De eekhoorn krulde zijn staart beschermend om het kleine vogeltje in zijn nest.  

De vader van de jongen-in-bed spoelde een pil weg met een flinke slok uit een fles en ging 

op de bank liggen. De zorgen zouden hem vannacht niet uit zijn slaap houden.   

In het paarse huis lag de moeder te slapen. Ze droomde van de knappe dokter.  

De wind rammelde aan de balkondeuren, maar het meisje sliep. Een potlood was op de 

grond gerold. Het tekenboek lag nog opengeslagen op de dekens. ‘Wie was die vrouw in 

het huis van de postbode?’ was bovenaan een schone bladzijde geschreven. Waar dacht 

het meisje aan?    

!  



Hoofdstuk 29 - maandagochtend  

Onrustig liep Iris heen en weer voor het hek. Vandaag zou ze met Julia samen naar school 

lopen, maar die was nog nergens te bekennen. Wel zag ze dokter Aladdin de hoek om 

verdwijnen. Zijn rode cape wapperde achter hem aan in de wind.  

Niet veel later kwam haar nieuwe vriendin aangerend. 

‘Zag jij de dokter ook?’ vroeg Iris, ‘Hij liep bij jullie de straat in.’  

‘Zo vroeg al?’ vroeg Julia, ‘Nee, niet gezien.’ 

‘Er zal toch niets met Kaj zijn?’  

‘Denk je? Vanmiddag pas ik weer op Damian, dan hoor ik het vast.’  

Julia kwebbelde de hele weg naar school. Iris voelde een knoop in haar maag. 

In de klas vonden de meisjes Bob achter een van de computers. 

‘Kijk, zo ziet de drone eruit.’  

Iris en Julia keken mee over zijn schouder.  

‘Het lijkt wel een insect,’ zei Julia. 

‘Kost zo’n ding bijna duizend euro?!’ riep Iris uit. 

‘Nou ja, je hebt ze ook wel goedkoper natuurlijk,’ antwoordde Bob, ‘maar stel je voor dat 

we hem vinden. ’  

‘Wie wilde daar bij het huis dan filmen?’ vroeg Iris. 

‘Ja, en wat?’ vroeg Julia. 

Bob liet allerlei drone-filmpjes aan de meisjes zien. Het drietal was zo opgewonden dat ze 

niet in de gaten hadden dat juf Naomi al begonnen was met het uitdelen van de blaadjes 

voor een dictee.  

Tussen de middag stond Tom de kinderen op te wachten.  

‘Zóo Bob! Twee vriendinnen?! En gaan de dames mee een boterham eten?’  

Bob begon te kleuren. Julia reageerde enthousiast, Iris aarzelde, maar de hele club liep al 

weg. En ze wist zo gauw geen goed excuus te bedenken.  

In de keuken bij Bob was het weer een gezellige chaos. Tom was druk met boterhammen 

smeren voor de kleintjes en had een verdwaald feesthoedje opgezet. Bob had Witje uit zijn 

kooi gepakt, het ratje mocht aan de rand van zijn bord mee eten. Overal lag hagelslag. Iris 

nam net een hap van haar boterham toen Kate binnenkwam.  

‘En? Wat vinden jullie?’ Op haar hoofd droeg ze een grote hoed versierd met veren. 



Iris verslikte zich en hapte naar adem.  

‘O jee Iris! Vind je hem zo lelijk?’ zei Kate lachend.  

Verlegen begon Bob op de rug van Iris te kloppen. Tom gaf haar een glaasje water.  

‘Sorry, het gaat al weer,’ zei Iris met gesmoorde stem.  

‘Gevaarlijke hoed hoor,’ grapte Tom, ‘bijna iemand gestikt.’ 

‘Doe niet zo flauw,’ riep Kate. ‘Vinden jullie hem mooi?’ 

Bob en zijn broertjes en zusje begonnen door elkaar te roepen.  

Iris was in de war. Die hoed! Die had ze eerder gezien, gister, in het huis van Paul. Ze wist 

het zeker. Van zulke hoeden waren er geen twee. Wat deden Kate en Paul samen?       

!  

De stiefmoeder was gespannen. De jongen had raar snurkend ademgehaald 

vanochtend. De dokter had niets kunnen vinden en de jongen was nu weer rustig. Voor de 

zekerheid ging ze elk kwartier even bij hem kijken.  

De postbode was klaar met zijn ronde. Sommige dozen waren vandaag van zijn kar 

gewaaid, ook de mooie ronde doos voor de dierenarts. Hij hoopte maar dat de inhoud niet 

beschadigd was. Nu was hij thuis en maakte hij een injectie klaar. Een golf van 

misselijkheid overviel hem. Buitenlucht zou hem goed doen. Misschien kon hij een 

wandeling maken met de hond van de jongen-in-bed. 

!  

Hoofdstuk 30 - maandagmiddag 

‘Gaan jullie nog een keer kijken of de drone ergens bij Kaj’s huis ligt?’ vroeg Bob na 

school, ‘Echt doen hè?’ 

‘Ja, ja,’ lachte Julia, ‘en als we hem vinden, mag jij kijken of je hem kunt maken.’  

‘Kom,’ ging ze verder tegen Damian en ze nam het jongetje bij de hand.  

Iris, Julia en Damian liepen met z’n drieën naar huis. Damian trok telkens zijn hand los om 

zijn haar weer goed te doen, maar met de wind vandaag was dat onbegonnen werk.  

Alina stond in de deuropening toen de drie kinderen de straat in kwamen. Ze had haar jas 

al aan. Door de hoge hakken die ze droeg, torende ze ver boven de drie kinderen uit. Haar 



geblondeerde haar droeg ze strak omhoog in een perfect ronde knot. Gehaast gaf Alina 

Damian een luchtzoen: ‘Tot straks, schat. Lief zijn hè?’ Met kleine driftige stappen liep ze 

naar haar auto die verderop geparkeerd stond. Ze startte de motor en racete de straat uit. 

Zodra de auto uit het zicht verdwenen was, begonnen Julia en Iris met zoeken. Iris keek af 

en toe naar boven naar het raam van Kaj’s kamer. De gordijnen waren dicht. Uit de 

richting van de Purperhoeve kwam de pimpelpaarse Pyrus aanvliegen. Iris volgde zijn 

vlucht, terwijl hij koers zette naar het raam van Kaj. Verwonderd keek ze toe hoe hij in de 

lucht veranderde van kleur. Nog voordat hij geland was in de vensterbank van het raam, 

was hij helemaal blauw met geel en zag hij eruit als een heel gewoon meesje. Als Pyrus 

zo’n stuk kon vliegen, zou het met Kaj waarschijnlijk niet slechter gaan, concludeerde Iris. 

Een hele geruststelling.  

Nu zijn moeder weg was, begon Damian met takken te spelen die op straat gewaaid 

waren. Met een lange stok voerde hij schijngevechten met een onzichtbare tegenstander.  

‘Die drone ligt hier niet hoor,’ zei Iris na een poosje.  

‘Bob zal wel balen,’ antwoordde Julia.  

‘Zoeken jullie een drone?’ vroeg Damian verrast, ‘Ik heb er een voor mijn verjaardag 

gekregen.’ 

Julia en Iris keken elkaar aan. 

‘Echt?! Laat zien!’ riep Julia.  

Damian begon te stotteren.   

‘Dat … dat kan niet.’ 

‘Waarom niet?’ zei Julia, ‘We mogen toch wel even kijken?’ 

‘Dan mag je daarna zoveel koekjes als je wilt,’ probeerde Iris, wat haar op een boze blik 

van Julia kwam te staan.  

Damian zweeg en beet op de nagel van zijn duim.  

‘Ik heb hem niet meer,’ zei hij.  

Hortend en stotend kwam het hele verhaal eruit. Hoe hij met Kaj naar buiten was gegaan 

om de drone uit te proberen. Hoe ze stiekem naar de tuin van de Purperhoeve waren 

gegaan, iets wat zijn moeder absoluut niet mocht weten, want zij had een hekel aan dat 

verlaten landhuis. En hoe de drone in een boom terechtgekomen was, waarop Damian 

hard was gaan huilen, want hij kon thuis niet vertellen dat hij zijn gloednieuwe 

verjaardagscadeau uitgerekend dáár was kwijtgeraakt. Hoe Kaj hem getroost had en in de 

boom geklommen was om de drone te pakken, maar dat Kaj van heel hoog gevallen was 



en dat Damian dacht dat hij dood was. In paniek was hij naar huis gehold. Daar was hij 

snel achter de televisie gaan zitten.   

‘Niets tegen mama zeggen hè?’ zei hij, bijna huilend nu.  

Iris wilde boos worden, maar toen ze het jongetje zo bedremmeld zag staan, hield ze haar 

mond. Er was dus toch een ongeluk gebeurd! Alleen niet met een auto of fiets, Kaj was 

gevallen uit een boom. En Damian had het al die tijd geweten. 

!  

De moeder van het meisje stond vertwijfeld op het terras. Ze keek naar boven 

naar het raam van de torenkamer. Die dennenboom voor het raam moest weg anders had 

ze niet genoeg licht. Jammer dat ze de tuinman nog steeds niet getroffen had. Zou ze zelf 

een boom kunnen omzagen?   

Voor de praktijk van de dokter stopte een auto. Een lange blonde vrouw op hoge hakken 

stapte uit. Ze trok haar kokerrok naar beneden en stapte door de poort. Bij de voordeur 

pakte ze een spiegeltje uit haar handtas en keek erin. Tevreden stopte ze het terug en 

belde aan. 

De dokter keek door het raam en zag de stiefmoeder van de jongen-in-bed uitstappen. 

Waar zou ze nu weer voor komen? Hij was vanochtend toch nog bij de jongen langs 

geweest? Licht geïrriteerd deed hij zijn computer uit. Voorlopig zou hij niet aan werken 

toekomen.  

!  

Hoofdstuk 31 - maandag eind van de middag 

Eenmaal binnen, met een computerspelletje, werd Damian weer rustig. Julia ging zijn 

brood smeren in de keuken. Met haar rug leunend tegen het aanrecht, keek Iris toe.  

‘Wat vind jij van Alina?’ polste ze.  

‘Ik vind haar wel aardig,’ antwoordde Julia, ‘maar sinds Kaj ziek is, heeft ze steeds haast.’ 

‘Hoe bedoel je?’ 

‘We dronken altijd wat als ik kwam, maar nu gaat ze meteen de deur uit.’  

‘Vinden Kaj en Alina elkaar eigenlijk aardig?’ vroeg Iris.  

‘Alina zorgt goed voor hem. In een ziekenhuis doen ze het niet beter, volgens mij.’ 



Julia bracht het brood naar Damian. Iris begon ondertussen een broodje voor zichzelf en 

voor Julia te smeren.   

‘Heeft Paul trouwens een huisdier?’ vroeg Iris verder toen Julia terugkwam.  

‘Nee, niet dat ik weet,’ zei Julia verbaasd, ‘Hoezo?’  

‘Volgens mij zag ik Kate gisteravond in de keuken bij Paul.’ 

Julia fronste haar wenkbrauwen. ‘Kate? Bij Paul? Ik kan het me niet voorstellen.’  

Iris besloot niet verder te vragen. ‘Zullen we even bij Kaj kijken?  

‘En Damian dan?’ vroeg Julia onzeker. 

‘Die zit helemaal in zijn spel, hij merkt het vast niet.’ 

Julia en Iris slopen de keuken uit. Boven in de gang hield Julia Iris tegen met haar arm. 

‘We blijven niet lang hè?  

Voorzichtig deed Iris de deur open en gluurde om het hoekje. Daar stonden de witte 

verpleegstersklompen van Alina. Doordat de gordijnen half gesloten waren, was het 

schemerig in de kamer. Iris deed de deur verder open en liep naar Kaj. Julia volgde haar 

op de voet.  

Beneden ging de voordeur open.  

‘Snel!’ Julia pakte Iris’ hand en trok haar mee naar de deur. Te laat. Luid blaffend was 

Diesel de trap op gestoven. Hij wrong zich naar binnen.   

‘Nee, niet doen!’ riep Julia nog, maar de hond zag zijn kans schoon, sprong op het bed en 

plofte naast Kaj. Iris kon nog net het lege glas opvangen voor het van het bedtafeltje op de 

grond in scherven zou vallen.  

Van beneden kwam de stem van Paul: ‘Ooohh, nee toch! Dieseltje, niet naar boven.’  

Julia en Iris hoorden de postbode de trap op komen. Diesel was gaan liggen en had zijn 

ogen dicht, alsof hij al uren naast Kaj lag te slapen. Misschien verbeeldde Iris het zich, 

maar het leek net of Kaj kort glimlachte. Met z’n tweeën lukte het om een jankende Diesel 

van het bed af te duwen. Paul was al die tijd als aan de grond genageld in de deuropening 

blijven staan. Julia duwde hem de halsband van Diesel in zijn hand.  

Geschokt keken de meisjes vervolgens naar het hagelwitte laken. Hoe kregen ze de 

modderpoten weg voordat Alina terugkwam?  

Alle herrie boven had Damian gealarmeerd. ‘Diesel mag hier helemaal niet!’ zei hij 

bestraffend.  

‘Sttt! Dat weten we,’ zei Julia sussend, ‘het is een ongelukje. Weet jij waar de lakens 

liggen?’ 

Julia stuurde Damian en Paul met de hond naar beneden. Iris hielp haar bij het 

verschonen van het bed. Toen ze het nieuwe laken over Kaj heen gooiden, zag Iris 



kippenvel op zijn armen verschijnen. Verder bleef hij onbeweeglijk liggen, nog altijd diep in 

slaap.  

Samen bleven ze even staan kijken naar de stille jongen.  

‘Wat doen we met het vieze laken?’ vroeg Julia.  

‘Dat neem ik zo wel mee,’ antwoordde Iris, ‘dan was ik het thuis en geef ik het terug als je 

weer oppast.’ 

Onderaan de trap struikelde Iris over de gele kaplaarzen van Paul. De postbode zelf zat 

bedremmeld op de bank naast Damian. De blik van Iris viel op zijn voeten: had hij nou een 

panty aan? 

!  

De schooljuf zette de laatste stoeltjes op tafel. Haar leerlingen hadden gespeeld 

op het schoolplein dat opnieuw betegeld werd. Het zand op de vloer kraakte onder haar 

voeten. Door het raam van haar lokaal keek ze naar de puinhoop. Wilde planten en 

onkruid hadden een plek veroverd in een berg zand en aarde. Zag ze het goed? Stond er 

ook vingerhoedskruid? Die planten zijn vreselijk giftig en horen niet op een schoolplein 

thuis.  

Met een schaar en een vuilniszak liep ze naar buiten. 

De tuinman ging op een krukje zitten in zijn tuin. Hij wachtte tot iedereen er was. 

!  

Hoofdstuk 32 - maandagmiddag rond half vijf 

Iris popelde om het nieuws aan Maddox te vertellen en holde naar huis. Kaj was niet 

neergeslagen, hij was gewoon uit een boom gevallen. Ze gooide het laken in het gras en 

rende meteen door naar de boomhut. De touwladder zwiepte langs de stam terwijl ze naar 

boven klom.  

Geen Maddox.  

Teleurgesteld bleef ze zitten. Altijd hetzelfde met dat beest: als je hem zocht was hij in 

geen velden of wegen te bekennen. Waar zou ze de eekhoorn kunnen vinden?  

Ze klom naar beneden en bleef besluiteloos in het gras staan. De pimpelboom verderop in 

de tuin stond er treurig bij. De takken haast kaal door de opgestoken wind. Iris liep naar 



het boompje toe. Ze raapte wat rimpelige besjes op die onder de boom lagen en stopte ze 

in haar zak. Het dichte struikgewas achterin de tuin kraakte en ruiste in de wind. Het leek 

nog steeds op een verwilderd oerwoud, toch wist Iris zonder problemen het paadje van de 

tuinman te vinden. In de wirwar van takken zocht ze de opening. Die was een beetje 

ingezakt. Ze kon zich er nog net doorheen wringen. Toen ze aan het einde van de 

doorgang haar hoofd tussen de bloemtrossen door naar buiten stak, draaiden vier paar 

ogen tegelijk haar kant op.  

Iris begon te blozen.  

Naast de bijenkorf zat de tuinman op een krukje, in het gras zaten Maddox, Pyrus en de 

eend. Ze zaten in een soort kleine kring.  

Het bleef stil.  

‘Stoor ik?’ vroeg Iris zenuwachtig.  

‘Helemaal niet. Je komt als geroepen,’ bromde Maddox en draaide zich weer om. 

Meende Maddox dat nou? Het klonk niet direct als een uitnodiging. De tuinman wees naar 

een klein bankje bij het tuinhuis. Iris tilde het op, liep naar de kring en wachtte af.  

Maddox schraapte gewichtig zijn keel: ‘Dit is een vergadering.’ 

‘Waarover?’ vroeg Iris nieuwsgierig. 

‘Over de hele toestand.’  

‘Oh, dan heb ik nieuws!’  

‘Hopelijk interessanter nieuws dan de vorige keer,’ zei Maddox spottend.  

Iris wilde iets onaardigs zeggen, maar slikte het in. ‘Kaj is uit een boom gevallen! Het was 

gewoon een ongeluk.’ Gespannen wachtte ze of er een reactie kwam. Maddox leek niet 

erg onder de indruk. 

‘Hij is dus niet neergeslagen,’ voegde ze er op harde toon aan toe alsof Maddox een 

beetje doof was. 

De eekhoorn bleef stug de andere kant op kijken. Iris voelde het bloed naar haar hoofd 

stijgen.  

‘Dat is heel belangrijk nieuws, Iris,’ hoorde ze naast zich. 

Zei de tuinman iets? Die was toch doofstom? Iris was zo perplex dat het nauwelijks tot 

haar doordrong wat hij zei. De oude man leek haar verwarring niet op te merken.  

‘Weet je ook hoe de jongen is gevallen?’ vroeg hij.  

Nog niet helemaal hersteld van haar verbazing, begon Iris te vertellen over Damian, Kaj en 

de drone. ‘En de drone hangt waarschijnlijk nog ergens boven in de top van een boom,’ 

besloot ze haar verhaal.  

Niemand zei iets.  



De tuinman leek na te denken. Maddox knabbelde op de nagel van een voorpoot. Pyrus 

hing sloom tegen hem aan.  

‘En het broertje heeft niets gezegd?’ vroeg de tuinman uiteindelijk. 

‘Hij was bang en ...  ’ 

‘Waarom is Kaj dan niet beter? En is de pimpelboom nog ziek?’ beet Maddox haar toe. 

Iris keek beteuterd naar beneden. Haar opgetogen stemming was helemaal verdwenen. 

‘Dan weten we dus nog helemaal niks,’ mopperde de eekhoorn 

Iris wierp een boze blik naar hem.  

De eend stond op en begon te snateren. 

‘Je hebt gelijk,’ zei de tuinman tegen zijn eend. Hij boog zich naar Iris en stak zijn hand uit.  

‘Ik zal me eerst eens voorstellen. Ik ben Elliot, de imker en tuinman op de Purperhoeve.’  

Iris beantwoordde zijn gebaar een beetje verlegen. ‘Ik ben Iris.’ 

Na de handdruk stond hij houterig op en liep naar zijn tuinhuis. Iris keek de oude man 

onzeker na. Wat ging hij doen? Om zich een houding te geven, pakte ze een besje uit haar 

zak en wilde het aan Pyrus geven. 

‘Hij heeft geen honger,’ snauwde Maddox.  

Van schrik stopte Pyrus zijn snaveltje onder zijn vleugels. Iris deed vlug het besje weer in 

haar zak.  

Tranen brandden achter haar ogen. Ze had zin om weg te rennen. Wat een rotbeest! 

De deur van het huisje ging weer open en Elliot kwam tevoorschijn met iets geels in zijn 

handen. Iris herkende het ding van de plaatjes op de computer die Bob had laten zien. Dit 

moest de drone van Damian zijn!  

‘Ik vond hem gisteren in de tuin,’ zei de tuinman, ‘Ik wist niet wat het was. Tot nu dan.’  

Kalm legde de oude man de gele drone in haar handen.  

Wat zullen Bob en Julia blij zijn, dacht ze. Maddox kon de pot op.   

!  

Het meisje maakte zich uit de voeten met de verworven schat. Ze wist op het 

nippertje het spinnenweb te ontwijken dat inmiddels twee keer zo groot was als de vorige 

keer. De paarse spin zat in het midden bovenop een angstige wesp die uit alle macht 

probeerde los te komen.  

De dokter probeerde aandachtig naar de vrouw op hoge hakken te luisteren, maar hij werd 

bijna bedwelmd door haar parfum. De sterke bloemengeur maakte hem vreselijk slaperig. 



Hij hoorde de zoetsappige vleierij niet meer en dacht aan de bijzondere vrouw met de rood 

geverfde haren in het vervallen huis. 

De jongen-in-bed droomde van een meisje dat hij nooit eerder had gezien. Ze liep op hem 

af, om haar hoofd zoemden een paar bijen. Ze zei iets over een schrift dat hij moest lezen. 

In de winkel van zijn vader ging de telefoon. De stem aan de andere kant van de lijn zei 

dat de jongen over drie dagen opgehaald kon worden. De vader haalde opgelucht adem.   

!  

Hoofdstuk 33 -  maandag vlak voor 18:00 uur 

Met de drone in haar hand liep Iris naar de tuindeuren. In de hal stopte ze het ding in haar 

tas. Dan kon ze hem morgenvroeg niet vergeten. Had ze Elliot eigenlijk wel bedankt? Het 

was allemaal zo raar gegaan in zijn tuintje.  

‘Iris, ben jij dat?’ kwam het uit de huiskamer. 

Iris stak haar hoofd om de deur. 

‘Heb jij de pillen bij dokter Aladdin nog opgehaald? Of komt hij ze zelf brengen?’ 

‘Oh ja, ik pak ze zo voor je. Wat eten we?’ 

‘Help, is het al zo laat?! Ik moet nog boodschappen doen.’ 

Omdat haar moeder rustig bleef liggen lezen op de bank, stelde Iris voor om zelf te gaan. 

Als ze zich haastte, kon ze nog net voor sluitingstijd bij de winkel van Sam zijn.  

Inmiddels was ze wel nieuwsgierig geworden naar de vader van Kaj. Zonder jas rende ze 

naar de kruidenier. Sam stond op het punt om de deur op slot te doen. Alle lichten in de 

winkel waren al uit. 

‘Mag ik nog even naar binnen? Ik heb alleen eieren en brood nodig,’ vroeg ze buiten 

adem. 

‘Eieren en brood? Wacht hier even, ik ben zo terug.’ Sam deed de deur weer open en 

kwam niet veel later met een doos eieren en een half brood naar buiten. 

Met de sleutel in zijn hand bleef hij bij de deur staan.  

‘Je lijkt heel erg op je vader, wist je dat?’ 

Iris had van alles verwacht, maar niet dit.  

‘Hoe-hoeveel is het?’  

‘Je mag het geld morgen brengen. Ik heb de kassa al afgesloten.’  

Zonder iets te zeggen rende Iris weg.  



De straat uit. 

De hoek om. 

Het hek door. 

De tuin in. 

Naar de kastanjeboom. 

Daar liet ze zich zakken op het bankje.  

De eieren en het brood legde ze naast zich neer.  

En toen kwamen de tranen. 

Ze huilde met diepe uithalen.  

Tot ze door haar tranen heen iets zag bewegen. 

Met haar mouw veegde ze haar gezicht droog. Er was wat geritsel en een roodbruine vos 

kwam behoedzaam het grasveld op lopen. Iris hield haar adem in en durfde zich niet te 

bewegen. Het schuwe dier stond stil en leek haar recht aan te kijken. Het was een beetje 

te ver weg om het goed te zien, maar Iris zou zweren dat de vos paarse ogen had. Door 

de tranen was haar blik wazig, ze wreef nog een keer in haar ogen. Toen ze weer opkeek, 

was de vos verdwenen. Boven haar hoofd klonk gestommel. Ze keek op en zag Maddox 

vanuit de opening van de boomhut naar haar kijken.  

‘Wil je niet even in je boek tekenen?’ vroeg hij met hoge stem.  

Probeerde Maddox aardig te doen? Iris sprong op en pakte haar boodschappen. ‘Nee, ik 

ga eieren bakken voor mijn moeder.’  

!  

     

De eekhoorn keek naar het meisje dat boos wegliep. Ze was anders dan hij 

gedacht had. Wat had hij eigenlijk gedacht? Iedereen begint jong, sprak de eekhoorn 

streng tegen zichzelf. De volgende keer moest hij daar rekening mee houden.  

In de kamer van het meisje wapperden de gordijnen langs de open balkondeuren. De wind 

liet de bladzijden van een fotoboek ritselen. Het boek bleef open liggen bij een foto van 

een man en zijn dochter.  

De dokter ging achter zijn bureau zitten en deed zijn computer aan. Per mail vroeg hij 

advies aan een collega. Het ging over een jongen die niet wakker werd na een 

hersenschudding, terwijl daar geen medische verklaring voor was. Zijn stiefmoeder, die in 

een ziekenhuis gewerkt had, verpleegde de jongen met veel zorg en aandacht. 

!  



Hoofdstuk 34 - maandag na 19:00 uur 

Iris lag met haar kleren aan op bed en staarde naar het versierde plafond. Als ze door haar 

oogharen keek kon ze zich voorstellen dat ze in de boomhut was en dat Maddox elk 

moment tevoorschijn kon springen. Met een ruk kwam ze overeind. Ze wilde helemaal niet 

aan dat beest denken. Op het voeteneinde van het bed lag haar fotoboek. Door de wind 

was het opengewaaid. Vanaf de opengeslagen pagina keek haar vader haar lachend aan 

terwijl hij de kleine Iris op de foto een kus gaf.  

Ze rende de trap af. Naar buiten wilde ze, even weg bij dit huis.  

Zou ze nog even langs Julia kunnen gaan?  

‘Zo terug!’ riep ze naar haar moeder die weer op de bank was gaan liggen met haar boek.  

Met een wilde zwaai gooide Iris het hek achter zich dicht. Eenmaal op straat begon ze 

rustiger te lopen.  

Bij de hoek zag ze Julia bij de brievenbus in de voortuin staan. Ze had een stapeltje post 

in haar handen. ‘Heb je het laken nu al gewassen?’ riep ze.  

Het drong niet meteen tot Iris door dat Julia het laken van Kaj bedoelde. Ze was het ding 

helemaal vergeten, het lag waarschijnlijk nog in de tuin.  

Iris schudde haar hoofd. ‘Nee joh, ik heb iets veel beters, ik heb de drone. De tuinman had 

hem gevonden.’ 

‘Serieus?! Laat zien!’  

‘Hij ligt nog thuis.’ 

‘Staat er wat op?’ vroeg Julia 

‘Geen idee, ik weet niet hoe zo’n ding werkt. Jij wel?’ 

‘Nee, ook niet. Bob weet het vast, hij had al op het internet gekeken, toch? Jammer 

genoeg is het te laat om nog langs te gaan. Ze gaan daar altijd vroeg naar bed,’ zei Julia 

teleurgesteld. 

‘Laten we dan morgenochtend voor school bij hem langs gaan,’ stelde Iris voor. 

‘Ja, doen we! Weet je wat ik trouwens hoorde vanavond toen ik bij Damian wegging?’ ging 

Julia verder, ‘Kaj gaat over drie dagen echt naar het ziekenhuis. Sam vertelde het tegen 

Alina. Ze kregen meteen ruzie, want Alina vond het helemaal niet nodig.’  

‘Maar het is toch juist goed als Kaj naar het ziekenhuis gaat? Misschien kunnen ze daar 

ontdekken waarom hij niet wakker wordt. Waarom zou Alina dat niet willen?’   

Julia haalde haar schouders op. ‘Ja, ik snap het ook niet. Ze wil hem graag zelf verzorgen 

geloof ik.’  



Iris herinnerde zich hoe Alina in haar witte jas bij Kaj’s bed had gestaan.  

‘Misschien heel raar, maar ik dacht …of eigenlijk … ik vroeg me af ... zou iemand hem 

slaapmiddel geven? Dat hij daarom niet wakker wordt?’  

‘Waarom zou iemand zoiets doen?’ vroeg Julia vol ongeloof, ‘Wie dan?’ Een van de 

enveloppen vloog uit haar hand. Iris kon de brief nog net vangen voor de wind ermee 

vandoor ging.   

‘Jij woont er zowat tegenover, kun jij niet eens kijken wie daar allemaal in huis komen?’ 

opperde Iris. 

‘Ik ga echt niet de hele dag daar voor de deur staan hoor, straks ziet Alina me nog.’ 

‘Met een zonnebril en een pet op herkent ze je vast niet,’ grapte Iris. 

Julia’s bezorgde gezicht klaarde op. ‘Wat dacht je van de hoed van Bob’s moeder? 

Misschien mag ik hem lenen.’ 

‘Met de cape van dokter Aladdin erbij een top-vermomming!’ lachte Iris. 

In een veel betere stemming ging Iris weer naar huis. Op de hoek keek ze achterom, Julia 

was al naar binnen. In de verte blafte een hond in het bos. Het was vast Diesel. De 

straatverlichting sprong aan. Iris speelde met haar schaduw op de tuinmuur tot ze werd 

opgeschrikt door een kraai die uit een boom opvloog. Luid krassend verdween hij in de 

avondlucht. De vogel liet iets vallen. Vlak voor haar voeten landde het op de grond. Iris 

raapte een koord op met een naamkaartje eraan: ‘Dokter Anna Mustard, Kliniek 

Ganzenhoef’ las ze. De foto ernaast was onscherp, toch kwam de vrouw haar bekend 

voor. Waar kwam dit vandaan? Hier in het dorp was geen kliniek of ziekenhuis. De enige 

dokter hier was dokter Aladdin. Iris hing het koord om haar nek en huppelde naar huis.  

!  

Het meisje stond op het punt om naar bed te gaan toen ze het oude telefoonboek 

zag liggen in de gang. Ze bladerde er doorheen en vond wat ze zocht.  

De benen van de jongen-in-bed trilden. 

De stiefmoeder in haar witte verpleegstersuniform ging op een stoel zitten naast het bed. 

Ze kreunde. Zou het allemaal nog goed komen? Zou ze de dokter weer bellen? Hij had 

vanmiddag veel minder aandacht voor haar gehad dan normaal.  



De jonge postbode schrobde zijn gele kaplaarzen schoon. Hij keek naar de pakketten die 

waren gebracht. In één doos zaten vrouwenkleren, dat wist hij zeker. De schooljuf kocht al 

haar kleren online. Ze hadden dezelfde maat. Straks kon hij wel even kijken.  

Heel voorzichtig.  

Niemand mocht het merken. 

Op het gras in de magische tuin lag een laken. Er zaten zwarte modderpoten op van een 

hond. 

!  

Hoofdstuk 35 - maandag na 22:00 uur 

  

Iris lag te woelen en te draaien in bed. Flarden van de dag flitsten door haar hoofd. Als ze 

haar ogen dicht deed, zag ze de tuinman met de dieren in de verborgen tuin, de kapotte 

drone, Julia, de boze Maddox, het verborgen paadje. Als een film die te snel werd 

afgespeeld vlogen de beelden voorbij. Opeens bleef het beeld stilstaan bij de ontmoeting 

met Sam bij de winkel. Ze hoorde weer hoe de grote, sterke man met de tatoeages tegen 

haar zei dat ze op haar vader leek. En dat ene zinnetje herhaalde en herhaalde zich maar.  

‘Je lijkt heel erg op je vader, wist je dat?’  

… Ze dacht aan de tatoeage van een vos op haar vaders arm.  

‘Je lijkt heel erg op je vader, wist je dat?’ 

… Ze zag haar eigen vinger die de vos aaide. 

‘Je lijkt heel erg op je vader, wist je dat?’ 

… Langzaam vloeide het beeld van de tatoeage over in het beeld van de vos die ze in de 

tuin had gezien.  

‘Je lijkt heel erg op je vader, wist je dat?’ 

Sam en haar vader hadden elkaar dus gekend.  

Hadden ze elkaar op de Purperhoeve ontmoet? 

Zou haar vader eigenlijk wel eens bij zijn tante gelogeerd hebben?  

In deze kamer, in dit bed misschien wel? 



!  

De tuin fluisterde, boomwortels doken diep de grond in. Zwiepende takken 

stuurden de wind. Gevallen bladeren dwarrelden de tuin uit. Slierten klimop kronkelden als 

slangen van de overwoekerde boomstammen richting het bos. Struiken gingen rechtop 

staan en schudden het stof van zich af. Langs het grasveld stuurden bloembollen hun 

stelen naar boven. Voor onkruid was geen plek meer in de tuin.  

De eekhoorn zat in een hoekje van het balkon met zijn vogelvriendje op schoot. Samen 

keken ze hoe het meisje in haar bed zat en bij het schijnsel van een klein lampje in haar 

boek tekende. Het duurde lang voordat ze het licht uitdeed. Toen hij zeker wist dat het 

meisje sliep, sloop hij door de balkondeuren naar binnen met het vogeltje tegen zich 

aangeklemd. Aan het voeteneinde van het slapende meisje maakte de eekhoorn een 

holletje in de deken. Het vogeltje legde hij voorzichtig in het zelfgemaakte nest.  Hij keek 

op naar het schilderij boven de haard. De vrouw in de gouden lijst knipoogde naar hem.  

Geklepper, gekraak, gepiep. De Purperhoeve zette zich schrap tegen de harde wind. 

!  

Hoofdstuk 36 - dinsdag 07:00 uur 

Iris werd wakker van het klapperen van de balkondeuren. Door de wind bolden de 

gordijnen op als de zeilen van een schip. Ze stond op om de deuren te sluiten en zag aan 

het voeteneinde van haar bed een diepe kuil. De logees waren vertrokken, maar ze 

hadden wat notendoppen en een paar paarse donsveertjes achtergelaten. Ze pakte een 

veertje en wreef er zachtjes mee over haar wang. Had Maddox Pyrus hiernaartoe 

gebracht omdat het vogeltje zich niet goed voelde? Waar was hij nu dan?  

Iris stond op om de balkondeuren dicht te doen. Een rukwind sloeg een deur uit haar 

handen. Een klap en glasgerinkel volgden. Bedremmeld stond ze tussen de scherven. Eén 

van de ruitjes in de deur was gesneuveld.  

Geschrokken stond even later haar moeder in de deuropening. Vlug pakte ze een paar 

schoenen die onder de stoel lagen en gaf ze aan Iris. Met moeite duwden ze samen de 

deuren dicht. Door het ontbrekende ruitje had de wind vrij spel in de kamer. De paarse 

haren van haar moeder wapperden in Iris’ gezicht en uit haar bed waaiden wat veertjes op. 

  



‘Wacht,’ zei haar moeder, ‘ik weet wat.’  

In de gang werd in dozen gerommeld en niet veel later kwam haar moeder terug met een 

stuk karton en een rol grijze plakband. Iris begon zich aan te kleden, terwijl ze bezorgd 

toekeek hoe haar moeder het karton met grote repen plakband tegen het magische raam 

plakte.  

‘Ik moet gaan,’ zei Iris tegen haar moeder, ‘ik heb met Julia afgesproken om langs Bob te 

gaan.’  

In de hal pakte Iris haar tas met de drone. Net op tijd herinnerde ze zich dat ze na school 

Sam nog moest gaan betalen. Uit het spaarpotje in de keuken haalde ze drie euro. Bij de 

voordeur zette ze zich schrap om niet weer door een windvlaag verrast te worden. De tuin 

lag bezaaid met takken. Bloemen lagen platgewaaid op de grond. Bij het hek stond Julia al 

te wachten.  

‘Laat zien!’ riep Julia tegen de wind in nog voor Iris goed en wel de het trapje af was. Iris 

maakte haar tas open hield de drone omhoog. Bij het hek trok Julia het voorwerp bijna uit 

haar handen en bekeek het van alle kanten. Daarna stopte ze het in Iris’ tas terug, pakte 

Iris bij de arm en trok haar mee.  

‘Ik ben zó benieuwd, wat zal Bob blij zijn!’  

Met de wind in de rug liepen de meisjes richting het huis van de Bob. 

Ze vonden Bob in een oude, houten schuur achter het huis. Op een lange tafel stonden 

verschillende kleine en grotere hokken. Iris zag een duif met een lamme vleugel, een 

konijn met een kale plek op de rug en een hok met een looprad waar ongetwijfeld een 

muis of een hamster woonde. Bob had gele, rubberen handschoenen aan en was bezig 

met het schoonmaken van een glazen bak. Witje liep over zijn schouders heen en weer. 

‘Surprise!’ zei Julia, en ze haalde triomfantelijk de drone uit de tas.  

‘YES!’ riep Bob, ‘Jullie hebben hem!’ Hij stroopte de rubberen handschoenen af en 

liefdevol pakte hij het ding van Julia over. Aandachtig bestudeerde hij de drone.  

‘Kijk, hier mist de vleugel of eigenlijk propeller,’ wees hij, ‘Die heb je toch wel bewaard hè?’ 

‘Jazeker,’ antwoordde Iris. 

Bovenop de drone zat een knopje. Bob drukte erop en meteen klonken er drie bliep-

geluidjes. Vier groene lampjes begonnen te branden. Witje verdween geschrokken in 

Bob’s T-shirt. 

‘Hij gaat aan!’ riep Bob opgetogen, ‘Ik ben benieuwd of er wat op staat.’ 



Julia voerde ondertussen het gewonde konijn wat hooi. Iris keek naar een met bloemen 

versierde, ronde doos op de tafel. Ze kantelde de doos een beetje. Onderin lag een zielig 

egeltje.  

‘Wat een mooie doos.’ 

‘Van mijn moeder gekregen. Daarin werd gisteren haar nieuwe hoed bezorgd. Die hoed 

waardoor jij je zo verslikte.’   

Iris begreep het niet. Het was toch té toevallig dat zondag iemand met precies zo’n hoed 

bij Paul thuis was geweest.  

‘Kom nou,’ onderbrak Julia, ‘We moeten al bijna naar school.’ 

‘Ja, even dit hok af maken,’ antwoordde Bob.  

In huis was het weer een drukte van belang. Boven hoorde Iris het zusje van Bob gillen 

tegen Tom. Ze wilde per se geen staartjes. Kate was in de keuken gehaast boterhammen 

aan het smeren. Tegelijkertijd probeerde ze een ruzie tussen Bobs broertjes te sussen. 

Bob was de chaos duidelijk gewend, onverstoorbaar liep hij door naar de huiskamer waar 

de computer stond. Julia en Iris stapten voorzichtig over legobouwwerken, knuffels en 

poppen die overal verspreid lagen.  

Bob nam plaats achter de computer en startte op. Iris gaf hem de drone en ging met Julia 

naast hem staan. Zenuwachtig prutste Bob een snoer met een klein stekkertje in de 

aansluiting van de drone tot het met een klik vastzat. Daarna deed hij een groter stekkertje 

aan het andere uiteinde van het snoer, in de USB-poort van de computer. Gespannen 

keken de kinderen naar het scherm. Het duurde niet lang voor een nieuw venster 

verscheen met daarin een mapje.   

‘Ja!’ gilde Julia. Ze pakte Iris bij de schouders. 

Bob klikte op het mapje.  

Helaas …  

Het mapje was leeg. Bob klikte nog een keer. Hij liet zich tegen de rugleuning van de stoel 

vallen en legde zijn handen in zijn schoot.  

‘Ah, jammer!’ zuchtte hij. ‘De filmpjes staan vast op de computer van Kaj. Of de camera is 

kapot natuurlijk.’  

‘Denk je dat hij nog vliegen kan?’ vroeg Iris.  

‘Als ik nou de controller had,’ peinsde Bob, ‘dan konden we het uitproberen.’  

‘Ik ga woensdagmiddag na school oppassen! Als jullie dan langskomen, kunnen we 

Damian de controller vragen en het proberen,’ zei Julia verheugd.  

Bob’s gezicht klaarde helemaal op. 



Woensdagmiddag met z’n allen naar het huis van Kaj, die afspraak stond. 

!  

Een laken met modderpoten werd door de wind opgetild. Als een vliegend tapijt 

dat koers zette naar de oude kastanjeboom, vloog het door de tuin. De laaghangende 

takken vingen het op en bliezen het laken naar de boomhut. Daar bleef het keurig liggen 

op een matras.  

In het huis waar de jongen al bijna twee weken in bed lag, werd door de stiefmoeder koffie 

gezet. Boven was haar zoontje zich aan het aankleden, haar man was al vroeg vertrokken. 

Eigenlijk was dit een goed moment om haar stiefzoon te verzorgen. Ze pakte een glas uit 

een kast en vulde het met siroop en water. Daarna liep ze naar de woonkamer. Ze zocht 

iets, maar werd afgeleid door een mannenstem in de hal.  

Was haar man iets vergeten? 

De jonge postbode besloot vandaag de hond van zijn buurjongen al vroeg uit te laten. ‘S 

Middags zou het misschien te hard waaien in het bos. Vanuit de gang zag hij de 

stiefmoeder staan met een glas limonade in haar hand.  

!  

Hoofdstuk 37 - dinsdagmiddag na 15:15 uur 

Het was de hele dag druk en rommelig in de klas. Juf Naomi had wel tien keer gezegd dat 

er vast en zeker storm op komst was, want niemand leek op zijn plek te kunnen blijven 

zitten. Stoelen schoven te vaak heen en weer, een beker water viel om, een propje vloog 

door de klas, er was een vechtpartijtje, er was de slappe lach. Het uitwaaien tijdens het 

speelkwartier had niet geholpen.  

Uitgelaten renden de kinderen de school uit.  

‘Ik moet nog langs Sam,’ zei Iris tegen Julia, ‘om wat boodschappen van gisteren te 

betalen. Vind je het goed om op weg naar huis even langs de winkel te lopen?’  

Ze zag er tegenop om alleen langs Sam te gaan na hun vreemde ontmoeting een dag 

eerder. Dat ene, onverwachte zinnetje bleef haar achtervolgen. Ze zou dolgraag vragen 

hoe Sam haar vader kende, maar ze was een beetje bang voor de stugge man. Gisteren 



had hij haar zo raar aangekeken. Ook rook hij een beetje zoals de oude buurman in de 

stad, die door haar vader altijd grappend jeneverbes genoemd werd. Liever informeerde 

ze eerst bij Elliot of Maddox of zij iets wisten over Sam en haar vader.  

Uit de verte zag Iris de kruidenier al buiten bezig met het versjouwen van kratten. Haar 

hart begon harder bonzen en haar mond werd droog. Stel je niet aan, maande ze zichzelf.  

Maar veel hielp het niet.  

Sam was bezig om de luifel in te draaien toen Iris en Julia bij de winkel aankwamen.  

‘Ik ben open hoor,’ zei hij zonder de meisjes aan te kijken, ‘maar met deze wind waait 

straks alles nog stuk.’  

Iris keek naar de rechterhand van Sam. Op de drie middelste vingers van zijn rechterhand 

was de naam van zijn zoon getatoeëerd.  

‘Ik moest de boodschappen van gisteren nog betalen,’ zei Iris, een beetje schor door haar 

droge keel. Ze pakte het geld uit haar tas en stak haar hand uit naar Sam.  

‘Geef maar aan Julia,’ zei Sam knorrig, terwijl hij doorging met het inhalen van de luifel, ‘zij 

heeft nog loon van me tegoed.’ 

‘Nee, nee, dat hoeft niet,’ zei Julia afwerend en ze deed haar handen op haar rug.  

‘Kom, schiet op, pak aan,’ kaatste Sam.  

Hij was klaar met draaien, haakte de zwengel los en verdween in zijn winkel.  

Iris gaf het geld aan Julia, die het onhandig aanpakte en in haar jaszak deed.  

‘Is Sam altijd zo?’ vroeg Iris.  

‘Als ik hem help, is hij best aardig hoor.’ 

Iris liet het verder rusten. Bij het hek van de Purperhoeve namen de meisjes afscheid.  

In de tuin sloegen takken van struiken en bomen wild om zich heen in de wind. Het 

grasveld lag bezaaid met afgebroken takken en losgewaaide bloemblaadjes.  

Achterin de tuin werd Elliot tussen de bladeren zichtbaar. Hij probeerde een dikke tak, die 

het paadje naar de haag blokkeerde, op zijn kruiwagen te laden.   

‘Zal ik helpen?’ vroeg Iris en ze pakte de tak beet. 

Samen met de tuinman legde ze de tak op de kruiwagen 

‘Dank je,’ zei Elliot vriendelijk.  

Een vraag brandde op haar lippen. Op het moment dat Elliot de kruiwagen optilde en 

aanstalten maakte om door te lopen, besloot ze de kans niet voorbij te laten gaan.  

‘Sam zei gisteren tegen me dat ik op mijn vader lijk. Kwam mijn vader wel eens op de 

Purperhoeve?’  



Elliot zette de kruiwagen weer neer.  

‘Ja zeker, hij logeerde wel eens bij zijn tante Viola toen hij jong was.’  

‘Woonde Sam woonde vroeger ook al in het dorp?’ 

‘Ja, in hetzelfde huis waar hij nog steeds woont.’ 

‘Papa heeft me nooit iets verteld over de Purperhoeve.’  

‘Het waait hard, je kunt nu beter naar huis gaan. Een andere keer zal ik je wat vertellen 

over vroeger.’  

Iris keek hoe de oude man kromgebogen tegen de wind naar de haag liep. Veel wijzer was 

ze niet, maar er was een belofte.  

!  

Het karton voor het raam klapperde. Het slordig vastgeplakte plakband was niet 

bestand tegen de harde wind. Voorzichtig kroop de eekhoorn naar binnen. Het vogeltje 

hield hij stevig vast. 

De jongen-in-bed hoorde zijn hond janken, maar hij kon zich niet bewegen.  

Aan de andere kant van de gang pakte de moeder een koffertje in. Haar zoontje ging 

logeren bij haar ex-man. Het zoontje verheugde zich erop, zij had liever niet dat hij omging 

met zijn vader.  

Maar nu,  

Nu kwam het eigenlijk wel goed uit. 

!  

Hoofdstuk 38 - dinsdagavond rond 20:00 uur 

Het was stil in huis. Haar moeder was op bed gaan liggen. Ze had vandaag geprobeerd de 

torenkamer om te bouwen tot atelier en had zich daarbij vertild aan een zware 

schildersezel. Iris verveelde zich in haar eentje beneden. Lekker onder een deken op de 

bank naar een spannende film kijken, daar zou ze nu zin in hebben. Jammer genoeg was 

er geen televisie-aansluiting op de Purperhoeve. Een schetsboek en een doos krijt van 

haar moeder lagen uitnodigend op tafel. Ze besloot haar eigen tekenspullen te gaan halen.  



Nog voordat ze binnen was, hoorde Iris wild gefladder in haar kamer alsof er een grote 

vogel gevangen zat. Het karton voor het kapotte ruitje zat nog aan één hoekje vast en 

klapperde wild tegen de balkondeur. Het was een enorme puinhoop. Wat eerst een grote 

stapel tekenpapier was, lag nu in losse vellen verspreid door haar hele kamer, zodat die 

wel wat weg had van een sneeuwlandschap. Enkele vellen dwarrelden door de lucht. 

Uit alle macht probeerde Iris het karton weer tegen de kapotte ruit te plakken, maar de 

tape plakte niet meer. Ze duwde de zware leren stoel naar het raam en klemde het karton 

vast tussen de stoel en de balkondeur. Dat probleem was voorlopig opgelost. Zuchtend 

begon ze de verkreukelde vellen te verzamelen. Zelfs haar bed was bedekt met een deken 

van papier. Iris slaakte een harde kreet toen ze onverwacht in iets zachts greep. Van 

schrik liet ze de stapel uit haar hand vallen. De kop van Maddox kwam tussen het papier 

tevoorschijn. Hij schopte wat vellen weg en Iris zag nu ook een slapende Pyrus liggen 

tussen kussens. 

‘Ik zocht beschutting voor Pyrus,’ mompelde de eekhoorn onduidelijk.  

Iris was even van haar stuk gebracht. ‘Ja, natuurlijk. Ik snap het.’ 

Ze begon de rest van het papier op te stapelen. Maddox deed een onhandige poging om 

te helpen, waarbij de hele stapel opnieuw uit elkaar viel. 

‘Laat mij maar,’ zei Iris. 

Maddox keek vanaf haar bed toe hoe ze de rotzooi opruimde.  

!  

De eekhoorn krulde zich op in zijn zelfgemaakte nest op het bed van het meisje. 

Af en toe gluurde hij naar het meisje dat eindeloos bladerde in een fotoboek.  

Het vogeltje snurkte. 

Voorlopig waren ze veilig voor het natuurgeweld buiten. 

Het beloofde een spannende dag te worden. 

!  

Hoofdstuk 39 - woensdagmiddag 11:35 uur 

Het waaide nog harder dan gisteren en voor de middag was een westerstorm voorspeld 

met zeer zware windstoten. De directeur had besloten dat het beter was als alle kinderen 



eerder naar huis zouden gaan. Tom stond al op het schoolplein te wachten. Met maaiende 

armen en gekke valbewegingen deed hij of hij omver geblazen werd. Bobs broertjes en 

zusje moesten er hard om lachen. Iris en Julia zochten Damian.  

‘Kijk Damian,’ schreeuwden ze, ‘je kunt gewoon naar achter hangen zonder te vallen!’ 

Damian moest zijn best doen niet weggeblazen te worden. 

Langs de stoeprand stopte de rode auto van Alina. Ze begon luid te toeteren. Een portier 

werd opengegooid. Alina riep wat onverstaanbaars.  

‘Kom,’ zei Julia tegen Damian, ‘ik denk dat je moeder ons even thuis af gaat zetten.’ In het 

voorbijgaan riep ze naar Iris: ‘Je komt toch wel zo?’ 

‘Tuurlijk,’ schreeuwde Iris terug. 

‘Loop je het eerste stuk met ons mee, Iris?’ riep Tom. Hij had Bobs zusje op zijn rug 

genomen. Ze klampte zich als een aapje aan hem vast. Bob had zijn broertjes stevig bij de 

hand.  

Met de stormachtige wind in de rug werd het gezelschap de straat door geblazen.  

Overal lag blad en ze moesten uitkijken niet over takken te struikelen. Tegenover het huis 

van Bob was een boom omgewaaid. De stam was met wortel en al uit de grond gerukt.  

Iris moest Tom beloven rechtstreeks naar huis te gaan. 

Ze zwaaide naar Bob die nog bij de deur stond en gilde zo hard als ze kon.‘Bob, we zien je 

straks hè? Niet vergeten.’ 

‘Wat denk jij!’ riep Bob terug.  

!  

     

Een zwarte poedel lag boven in de gang tegen een kamerdeur aan. De deur ging niet 

open, zijn baasje lag in bed. Buiten stopte een auto. De hond herkende het geluid en stoof 

naar beneden naar de keuken.  

De vrouw in de rode auto zwaaide kort naar haar zoontje en zijn oppas. Ze moest 

opschieten om op tijd te zijn in de kliniek. Haar oude zieke moeder ging snel achteruit en 

haar dokter wilde een gesprek. Bij het horen van het weerbericht had ze af willen bellen, 

maar na haar vergeefse zoektocht van vanochtend, was ze blij dat ze dat niet gedaan had.  

!  



Hoofdstuk 40 - woensdagmiddag 12:37 uur 

Damian zat alweer onderuit gezakt op de bank met zijn spelcomputer toen Iris 

binnenkwam. Naast de bank stond een klein koffertje. Damian zou een nachtje naar zijn 

vader gaan en werd later die middag opgehaald. Het jongetje keek hoe Iris de drone en 

het losse onderdeel tevoorschijn haalde.  

‘Hebben jullie mijn drone gevonden?’ vroeg hij zonder veel enthousiasme. 

‘Ja, en we gaan met Bob samen kijken of we hem kunnen maken. Heb je de controller 

nog?’ vroeg Julia.  

‘Misschien,’ kwam het van de bank.  

‘Kun je die even halen?’ 

‘Waarom?’  

‘Bob komt straks ook en dan hebben we hem nodig.’ 

Met tegenzin stond Damian op en sjokte naar boven.  

Kort daarna ging de bel.  

‘Pfff, ik ben ontsnapt,’ zei Bob hijgend, ‘ik mocht eigenlijk de deur niet meer uit.’ 

‘We hebben alles!’ riep Iris en ze wees naar de drone-onderdelen op de tafel.  

Bob gooide zijn jack over een stoel en klikte zonder veel problemen het vleugeltje weer 

aan de drone vast. Daarna pakte hij de controller en probeerde de knopjes.  

Julia kon haar nieuwsgierigheid haast niet bedwingen: ‘Zet ‘m aan!’  

‘Kun je hem meteen al besturen?’ vroeg Iris. 

‘Nou ….,’ aarzelde Bob, ‘misschien moeten we eerst een filmpje bekijken op YouTube.’ 

‘Op de logeerkamer staat Kaj’s computer,’ opperde Julia.  

‘Jullie mogen niet naar boven,’ zei Damian zonder op te kijken.  

‘Weet ik,’ antwoordde Julia, ‘maar wel om snel iets op de computer op te zoeken toch? We 

zullen heel stil doen, dan heeft Kaj er geen last van.’ 

Damian protesteerde niet meer en ging verder met zijn spel.  

‘Kom,’ wenkte Julia haar twee vrienden.  

Opnieuw liep Iris de trap op in het huis waar niet geleefd leek te worden. In de 

logeerkamer was het niet anders. Bob durfde nauwelijks de stoel te verschuiven om achter 

Kaj’s computer te gaan zitten.  

‘Ah nee, hij is beveiligd,’ zei Bob, ‘wat nu?’ 

‘Veel mensen hebben een makkelijk wachtwoord, probeer zijn naam eens,’ zei Julia.  

De computer liet een valse toon horen.  

‘En met een hoofdletter?’ 



Weer een valse toon.  

‘Zijn geboortedatum?’ 

Valse toon. 

‘Zijn naam en dan zijn geboortedatum?  

Valse toon. 

‘En ‘boomhut’?’ zei Iris.  

Geen toegang. 

‘Purperhoeve’, probeerde Julia.  

Niets.  

Achter elkaar verzonnen de kinderen wachtwoorden, maar de computer bleef ze stug de 

toegang weigeren.  

‘Hè, wat jammer nou,’ mopperde Bob.  

‘Probeer ‘Pyrus’ eens,’ zei Iris tenslotte.  

‘Pyrus??’ riepen Julia en Bob in koor.  

‘Wat is dat dan?’ vroeg Julia.  

‘Dat heb ik in de boomhut in het hout gekerfd zien staan. Ik denk dat Kaj dat gedaan heeft.’ 

Met een vrolijke ‘pling’ gaf de computer zich gewonnen.  

‘Je hebt het goed!’ zei Bob bewonderend.  

!  

In de toiletten van een kliniek in de stad, kleedde een vrouw zich om. Ze trok een 

witte jas aan en graaide in haar tas.  

Maar greep mis.  

Waar was het koord? Ze had het nodig, het doosje van maandag was spoorloos 

verdwenen. Ze móest nieuwe hebben. Haar plan was nog niet geslaagd. Waarom raakte 

opeens alles zoek? 

De oude tuinman wachtte rustig op de dingen die komen gingen. Hij wist dat deze storm 

zou overwaaien, zoals alle stormen. Hij trok zijn ijskast open en legde wat besjes klaar. Hij 

zou ze straks aan de eekhoorn geven. De eend hield niet van het gierende geluid van de 

wind, ze lag in een hoekje verscholen onder een stoel.   

!  



Hoofdstuk 41 - woensdagmiddag 13:24 uur 

Damian stond bij de tafel zijn gerepareerde drone te bekijken toen Iris, Bob en Julia weer 

beneden kwamen.  

‘Kan hij weer vliegen?’  

‘Dat gaan we proberen,’ antwoordde Bob.  

‘Kun je hem nu aanzetten?’ vroeg Damian weer. 

‘Het moet eigenlijk buiten,’ zei Bob twijfelend, ‘maar met deze wind kan dat niet, dan hangt 

hij zo weer in een boom.’  

‘Maar ik wil weten of hij het nog doet,’ zeurde het jongetje.  

‘Ja, ik ook!’ zei Iris. 

Bob had verder geen aanmoediging nodig en drukte op de aan/uit knop. Drie bliep-

geluidjes klonken en de groene lampjes lichtten knipperend op. Bob nam de controller in 

zijn handen en drukte een knopje in. De propellertjes begonnen te draaien en zacht 

snorrend startte de motor.  

Damian, Julia en Iris keken gespannen toe. 

Op dat moment ging de bel.  

Van schrik liet Bob de controller uit zijn handen vallen.  

‘Daar is papa al,’ zei Damian teleurgesteld.  

Terwijl Julia en Damian open gingen doen, zette Bob snel de drone uit en gooide Iris zijn 

jack over de spullen.  

Een hip geklede man met halflang haar en een sikje kwam de kamer binnen. Hij duwde 

zijn donkere zonnebril in zijn haar. 

‘Er wordt goed op je gepast man!’ zei hij tegen Damian, ‘Niet één, niet twee, maar drie 

oppassen, jij boft.’  

Iris trok haar wenkbrauwen op en keek vragend naar Julia. Dit was wel de laatste vader 

die ze bij een jongetje als Damian had verwacht.  

‘Kom Daam,’ vervolgde hij, ‘Opschieten, voor de storm echt losbarst wil ik weer thuis zijn.’ 

En tegen Julia, Bob en Iris: ‘Jullie sluiten wel af, hè?’  

Damian pakte zijn koffertje op wieltjes en liep met zijn vader mee.  

Nadat vader en zoon de voordeur achter zich dicht hadden getrokken, vertelde Julia aan 

de nieuwsgierige Iris dat de vader van Damian advocaat was geweest, maar van de een 

op de andere dag zijn baan had opgezegd om drummer te worden in een band. En dat ze 

dacht dat Alina daarom bij hem weggegaan was. 

Bob had in de tussentijd de drone weer tevoorschijn gehaald.  



‘Oké, daar gaat ie!’ riep hij.  

!  

Terwijl buiten de storm in kracht toenam en takken in het rond vlogen, probeerden 

drie kinderen in de huiskamer een drone te laten vliegen.  

De muzikant en zijn zoontje waren binnen een kwartier thuis. 

Gelukkig. 

Net op tijd. 

Het jongetje stond voor het raam en zag hoe een boom omwaaide en de auto van zijn 

vader verpletterde. 

!  
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Langzaam kwam de drone los van het tafelblad. Een beetje wiebelend ging hij de lucht in.  

‘Hij doet ‘t, hij doet ‘t!’ gilde Bob met overslaande stem.  

Julia en Iris lachten breed. Langzaam liet Bob de drone een beetje stijgen en weer dalen. 

Het ding ging niet helemaal recht omhoog, maar hing wat scheef in de lucht.  

‘Ik denk dat ie toch wat schade aan het vleugeltje heeft,’ zei Bob.  

‘Nu ik!’ riep Julia, die stond te springen van ongeduld.  

Bob dirigeerde de drone weer terug op tafel en gaf haar de controller. Voorzichtig liet ook 

Julia de drone opstijgen en dalen. Om en om lieten ze de drone vliegen in de kamer. Het 

ging veel makkelijker dan ze hadden gedacht.   

‘Filmt ie ons nu?’ riep Iris terwijl ze de drone een klein rondje liet vliegen.  

Bob nam de controller weer over. Een beetje overmoedig nu, bewoog hij zijn vingers druk 

over de knoppen heen en weer. De drone steeg razendsnel op, maar maakte een 

onverwachte afzwaaier. Een vleugeltje raakte het plafond, schoot los en viel op de grond. 

De drone zelf belandde bovenop een grote kast.  

‘Oepsie,’ zei Julia jolig.  

‘Ik pak m wel.’ Bob keek om zich heen en pakte een crèmewitte eetkamerstoel.  

‘Niet die,’ riep Julia paniekerig, ‘straks wordt ie vies.’ 

‘Hebben ze geen trap? Zal ik even in de schuur kijken?’ stelde Iris voor. 



‘Hier!’ zei Bob, en hij hield een een metalen draaistang voor een zonnescherm in zijn 

hand, ‘Hiermee kan ik hem wel van de kast af schuiven.’  

Hij liep naar de kast en Iris en Julia gingen ernaast staan om de drone op te vangen. 

Voorzichtig schoof Bob de drone met de stang naar het randje van de kast.  

Steeds een klein stukje verder.  

En nog een stukje.  

Iris keek omhoog en stond helemaal klaar om de drone op te vangen, toen er in plaats van 

de drone een klein wit doosje in haar hand viel.  Iris en Julia keken er verbaasd naar. Bob 

zette de stang weer neer. Iris draaide het doosje om in haar hand.  

‘Kijken,’ zei Julia. Ze pakte het doosje uit Iris’ hand en las het etiket.  

‘Het is een pillendoosje. De pillen komen niet van dokter Aladdin, ‘Kliniek Ganzenhoef’ 

staat er.’  

‘Kliniek Ganzenhoef?’ zei Iris, ‘dat is toevallig. Maandagavond heb ik op straat een 

keycord gevonden met een naamkaartje van een dokter uit Kliniek Ganzenhoef. Ik heb het 

opgezocht in een oud telefoonboek bij ons thuis. Volgens mij is het een soort ziekenhuis in 

de stad.’  

Julia maakte het doosje open en pakte er een strip met kleine, blauwe pilletjes uit. Op de 

onderkant was een knalgeel stickertje geplakt.  

Bob wees ernaar: ‘Wat staat daar op?’   

‘Dit geneesmiddel kan het re-ac-tie-ver-mogen verminderen,’ las Julia.  

‘Wat betekent dat?’ vroeg Iris.  

‘Dat je minder goed kunt reageren als je ze neemt, denk ik,’ antwoordde Bob.  

‘Slaap je dan?’ vroeg Julia.  

Er ging een schok door Iris heen: zouden die pillen …..?   

En opeens wist ze het: de vrouw op het naamkaartje aan het koord leek op Alina. 

!  

Overal op het nieuws werd gewaarschuwd: westerstorm. Ga de weg niet op! 

In het dorp was geen mens meer op straat. Maar in de stad negeerde een rode auto elke 

waarschuwing. Een vrouw startte de motor en begon haar rit richting dorp.  

De drie kinderen, die waren achtergebleven in haar huis, waren hun speeltje helemaal 

vergeten.  

!  
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‘Wat is er, je trekt helemaal wit weg?’ vroeg Julia.  

‘Misschien vinden jullie het heel raar,’ begon Iris. ‘maar ik bedacht me opeens iets.’  

Onzeker keek Iris naar haar vrienden: ‘Stel je voor dat Kaj deze pillen krijgt?’  

‘Hoe dan?’ vroeg Julia. ‘Hij is een soort van bewusteloos, hoe kan hij dan pillen slikken?’  

‘Nou,’ zei Bob, ‘ik heb wel eens gezien dat mijn moeder pillen fijnstampt en oplost in water, 

zodat ze het makkelijker aan een gewond of ziek dier kan geven.’ Met lichte tegenzin 

voegde hij eraan toe: ‘We zouden het aan haar kunnen vragen?’  

‘Zullen we eerst bij Kaj kijken?’ stelde Iris voor. ‘Of die pillen daar ook liggen? Misschien 

zie ik spoken.’  

Met zijn drieën liepen de kinderen naar boven, Julia voorop. Ze pakte de hand van Iris vast 

en kneep erin. Niemand zei iets. Iris veegde haar zweterige, vrije hand af aan haar shirt. 

Haar ademhaling ging snel. En werd nog sneller zodra Julia zachtjes de deur van Kaj’s 

kamer opendeed.  

Bob drong zich naar voren en stond als eerste in de kamer. ‘Zo hé, het lijkt hier wel een 

ziekenhuis.’  

Keurend keek hij om zich heen en liep door naar het tafeltje naast het bed. Hij pakte een 

doos met handschoenen op en schudde die op en neer. In een glas met een rietje zat nog 

een klein beetje rode drank. Hij rook eraan. ‘Gewoon aardbeienlimo als je het mij vraagt.’   

Hij klonk nu precies als zijn moeder, vond Iris. Ze keek naar Kaj’s handen die nonchalant 

op zijn benen lagen.  

‘Wil je alsjeblieft niet overal aanzitten Bob,’ smeekte Julia. ‘Zullen we naar beneden gaan? 

Alina kan elk moment thuiskomen.’  

Julia stond al bij de deur toen Diesel naar binnen glipte. 

‘Niet weer!’ riep Iris die hem nog net bij zijn halsband kon grijpen. Diesel jankte even.  

Bob was doorgelopen naar een krukje naast de wastafel, waar een stapel keurig 

gevouwen handdoeken op lag. Een voor een tilde hij ze op om ertussen te kijken. Hij ging 

helemaal op in zijn rol van detective. 

‘Bob, doe nou niet,’ drong Julia aan. Iris drukte de halsband van Diesel in de hand van 

Julia. ‘Breng jij deze stoorzender vast beneden en sluit hem op in de keuken.’ 

Julia was er niet erg gerust op, maar pakte de halsband over en liep met de protesterende 

hond de kamer uit.  

Zonder de angstige blik van Julia, voelden Bob en Iris zich een stuk vrijer. Bob gooide de 

prullenbak leeg op de grond en graaide tussen tissues en plastic handschoenen. Iris trok 



Kaj’s kledingkast open. De kast lag vol met vrolijk gekleurde T-shirts en spijkerbroeken. 

Allemaal keurig gestreken. Ze rommelde er doorheen.  

‘Iris, kijk!’ schreeuwde Bob. Een wasmand lag op zijn kant en gebruikte witte handdoeken 

en lakens lagen op de grond. Triomfantelijk hield Bob vier lege pillenstrips omhoog. Uit het 

bed klonk gekreun. Iris en Bob schrokken op. Bob liep naar het bed.  

‘Kaj? Ben je wakker?’ Hij schudde aan zijn arm.  

Uit de mond van Kaj kwam wat gemurmel, verder niets.  

‘Wat nu?’ zei Iris gejaagd, ‘Alina kan zo thuiskomen!’ 

!  

In de tuin van de Purperhoeve zette de oude kastanjeboom zich schrap.  

De bijen in de verborgen tuin achter de blauweregen hadden hun korf al afgesloten met 

dikke lagen bijenwas. De koningin zat veilig binnen en merkte niets van de storm.  

In het oude landhuis lag de moeder van het meisje languit op de bank. Ze las een boek.  

De jonge schooljuf zat achter haar bureau en keek dictees na. Ze dacht het geblaf van een 

hond te horen. 

De jongen-in-bed hoorde ook blaffen en janken, het was zijn eigen hond. Hij probeerde 

zich op te richten. Waar was hij? 

!  
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‘Kom,’ zei Bob resoluut. ‘We gaan naar mijn moeder!’ 

Iris en Bob renden de trap af, de gang door, naar Julia in de keuken.  

‘We hebben een heleboel lege pillenstrips gevonden!’ zei Bob. Hij liet de strips in zijn hand 

zien.  

‘NIET!’ riep Julia geschokt. 

‘Schiet op,’ zei Iris en rende naar de huiskamer. Ze griste het pillendoosje van tafel en 

stopte het in haar tas. Snel pakte ze ook Bob’s jack mee.  

‘Kunnen we niet beter bellen?’ begon Julia. 

‘Het is spreekuur, dan neemt ze niet op,’ zei Bob gejaagd. 



Diesel sprong tegen de binnenkant van de keukendeur en begon wild te krabben en te 

blaffen. 

Iris had de buitendeur opengedaan en stond in de deuropening te wachten. De wind blies 

een berg boompluizen de gang in.  

‘Kunnen we Kaj wel alleen laten?’ bedacht Julia.  

Iris aarzelde. 

‘Kaj slaapt al twee weken,’ zei Bob resoluut, ‘hij wordt heus niet nu opeens wakker.’ 

Buiten probeerden de drie kinderen te rennen, maar de wind deed er alles aan ze tegen te 

houden. Laaghangende, grijze wolken rolden met hoge snelheid door de lucht. De storm 

had bijna orkaankracht bereikt.  

Een rukwind deed Julia wankelen. 

Iris pakte haar hand vast en hield haar overeind.  

Bob liep kromgebogen voor ze uit. Hij riep iets, Iris kon het niet verstaan. Het enige geluid 

was het geraas van de wind in haar oren.  

Waren deze pillen het laatste puzzelstukje van het mysterie?  

Kon de dokter …. ? 

Wie had ze dan op de kast gelegd? 

Zou Sam ….? Zijn eigen zoon … 

Hoe kwamen de lege pillenstrips in de wasmand? 

Alina? Was zij het misschien? Waarom?  

Opschieten! 

We moeten opschieten! hamerde het in haar hoofd. 

Buiten adem kwamen de kinderen aan bij de dierenartspraktijk.  

!  

De rode auto naderde met hoge snelheid het dorp, maar moest plotseling 

remmen voor een omgewaaide boom die de weg blokkeerde. De stiefmoeder achter het 

stuur vloekte hardop. De banden piepten bij het keren van de auto.  

!  
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Met dit weer was de wachtkamer van de dierenkliniek leeg. De kinderen vonden Kate in de 

keuken met een kop koffie.  

‘Wel potver …..,’ begon ze tegen Bob te foeteren, ‘ik had nog zo gezegd … .’ 

Bob onderbrak haar.  

‘Mam! Kijk wat we vonden bij Kaj!’ 

‘Wat deden jullie in hemelsnaam buiten met dit weer!’ mopperde Kate verder, terwijl ze de 

pillenstrips van Bob aanpakte.  

‘Kijk nu eerst even.’ 

Kate hield de pillenstrip dicht bij haar ogen en las de kleine lettertjes die op het folie 

geprint waren.  

‘Bob, waar hebben jullie dit vandaan?’ riep ze geschrokken uit.  

‘Die lagen bij Kaj op de kamer.’ 

‘Bij Kaj?! Met deze pillen kun je een paard omleggen!’  

Bob, Julia en Iris struikelden over elkaar heen in hun haast om Kate te vertellen wat er 

gebeurd was. Over Damian die bij zijn echte vader ging logeren, en hoe ze met de drone 

gespeeld hadden … 

‘Een drone?’ vroeg Kate, ‘hoe komen jullie aan een drone?’  

‘Later,’ zei Bob en Julia vertelde verder. 

... en dat die op de kast gevallen was, over de stoel die ze niet mochten gebruiken, maar 

wel een stang hadden die lang genoeg was.  

‘Wat voor stang?’ onderbrak Kate weer.  

‘Mam, luister nou eerst.’  

Iris nam het verhaal weer over.  

…. En dat er toen ook een pillendoosje van de kast in haar hand was gevallen. Hoe ze 

opeens, zomaar, bedacht had dat Kaj misschien in slaap werd gehouden door pillen en dat 

ze waren gaan zoeken in Kaj’s kamer.  

Julia viel Iris in de rede. 

… Dat de hond naar boven was gekomen en dat ze hem in de keuken moest opsluiten. 

En tenslotte vertelde Bob dat hij de wasmand had omgedraaid en daar lege strips van 

diezelfde pillen vond.  

De dierenarts kreeg vuurrode wangen en schoof met een ruk haar stoel naar achter. De 

stoel kantelde, wankelde, maar viel net niet om. Koffie klotste over de rand van het kopje. 



... Dat ze eigenlijk wilden bellen, maar dat het spreekuur was en dat de telefoon dan niet 

opgenomen zou worden. En dat ze daarom wel door de storm moesten. Tijdens het 

verhaal was Kate naar de gang gelopen en had ze haar jas gepakt. Ze stapte in haar 

werkklompen en wenkte de kinderen.  

‘Ik weet genoeg! We gaan naar dokter Aladdin! Is hij helemaal gek om dit soort pillen aan 

een jongen te geven!’  

Iris wilde nog vertellen over het gevonden koord en dat op het doosje ‘Kliniek Ganzenhoef’ 

had gestaan, maar Kate was de deur al uit.  

!  

De boze dierenarts liet zich niet tegenhouden door de harde wind die in haar 

gezicht sneed. Met grote stappen beende ze het tuinpad af en sloeg rechtsaf richting 

dokter. De kinderen hadden grote moeite om haar bij te houden.  

In de praktijk van de dokter ging langdurig de bel. Dat moest een spoedgeval zijn, want 

met deze storm ging toch geen mens de straat op?   

!  
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Opnieuw liep Iris door de tuinpoort van de dokter. De storm had grote schade aangericht in 

de sprookjestuin. Gescheurd doek wapperde aan de restanten van wat ooit het prieel was 

geweest. Stukken hout van het dak lagen in de tuin verspreid. Een van de palmbomen 

was geknakt.  

Dokter Aladdin had de deur nog niet helemaal open gedaan of Kate duwde hem al met 

twee handen tegen zijn borst terug naar binnen. Ze begon meteen te schreeuwen.  

‘Ho, ho!’ zei dokter Aladdin, ‘wat iz hier aan de hand?’ Hij hief beide armen in de lucht alsof 

hij onder schot gehouden werd. 

‘Hier,’ riep Kate, ‘dit is aan de hand.’ En ze hield de strip pillen vlak voor zijn ogen.  

‘Ik znap niet wat oe bedoelt colleka.’   

‘Die pillen komen bij Kaj vandaan!’ brulde Kate, die haar zelfbeheersing helemaal verloren 

was. ‘Ze lagen in zijn kamer!’  

Iris zag dat de dokter eerst oprecht verbaasd en daarna geschrokken was.  



‘Dat zijn heel kevaarlijke pillen. Die heb ik ekt niet in huis. Hoe komt de jonken aan die 

pillen?!’ 

Tot Kate leek nu door te dringen dat de dokter van niets wist. Ze kalmeerde.  

‘Waar komen die pillen dan vandaan?’  

‘Ik heb de vader van de jonken pillen kekeven om te slapen, maar niet deze.’ 

‘Zou Sam dan … .’  

Kate maakte haar zin niet af. Vastberaden draaide ze zich om en liep naar de poort. ‘We 

gaan nú naar Sam!’  

Dokter Aladdin pakte zijn rode cape en zijn dokterstas en probeerde de dierenarts bij te 

benen. Bob volgde hem op de voet. Iris en Julia daar weer achter.  

!  

De stiefmoeder was, via een omweg, eindelijk bijna thuis. Ze had mooi het rijk 

alleen. Haar zoontje was opgehaald door zijn vader. Nu ze geen nieuwe voorraad had 

kunnen pakken, móest ze het doosje vinden. De jongen mocht niet wakker worden. Nog 

niet. 

Een paar dagen extra had ze nodig om haar doel te bereiken. 

De vader van de jongen stond tussen de kratten in zijn winkel en nam een flinke slok uit de 

fles op de toonbank. Hij nam niet de moeite die weer op te bergen. 

De wind blies twee dokters en drie kinderen stevig in de rug en stuwde ze voort door de 

straten van het dorp.  

!  
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De winkel van Sam zag er gesloten uit. De luifel zat strak opgerold tegen de winkelpui. De 

winkeldeur was dicht en de kratten met groente en fruit die normaal buiten uitgestald 

stonden, waren weg. De deur klapte uit Kate's handen, toen ze de knop omdraaide. Het 

hele gezelschap stormde achter haar aan naar binnen. Sam liet van schrik een krat lege 

flessen uit zijn handen vallen.  



Kate deed haar mond open, maar dokter Aladin gebaarde dat hij het woord wilde doen. 

Met zijn vreemde accent deed hij een poging om rustig uit te leggen wat ze kwamen doen 

en wat ze van Sam wilden weten.  

Kate kon het geduld niet opbrengen en viel hem telkens in de rede. De beide dokters 

begonnen verhit door elkaar te praten.  

Ondertussen deed Sam de flessen die gebroken waren in een doos. Hij was niet erg onder 

de indruk van het verhitte gezelschap. 

‘Wat we dus willen weten,’ riep Kate boven Aladdin uit, ‘heb jij nog andere slaappillen 

besteld of gekocht? Deze om precies te zijn.’  

De dierenarts liet hem het stripje zien dat ze van Bob had gekregen. 

Sam pakte met trillende vingers het stripje aan en draaide het om.  

‘Nooit gezien. Waar had ik dat vandaan moeten halen dan?’ Hij gaf het meteen terug. 

Iris rommelde in haar tas. Gelukkig, ze had het doosje nog.  

‘Kijk,’ zei ze tegen Kate, ‘ze zaten in dit doosje.’ Ze gaf het aan Kate. 

‘Kliniek Ganzenhoef,’ las de dierenarts hardop voor.   

Sam liet de lege fles die hij vast had, vallen. Die spatte in honderden scherven uit elkaar 

op de hardstenen vloer.  

‘Naar buiten! Sam begon iedereen de winkel uit te duwen. ‘Ik moet onmiddellijk naar Kaj’.  

Kate en dokter Aladdin keken elkaar niet-begrijpend aan. 

!  

Met gierende remmen stopte de rode auto voor het huis. De stiefmoeder gooide 

het portier open en snelde op haar hoge hakken naar de voordeur. Ze gooide haar tas op 

de bank en keek om zich heen. Laden werden geopend. Kasten weren open gedaan. 

Spullen opzij geschoven of op de grond gegooid. De jongen mocht nog niet wakker 

worden. 

!     16:08 uur    !  

Sam duwde iedereen opzij en begon te rennen.  

Zo snel als ze konden rende de rest achter de grote, sterke man aan.  



Kate leek iets te roepen tegen dokter Aladdin, maar de wind bulderde in Iris’ oren. Julia 

hield de hand van Iris stevig vast. De kruidenier begon harder te rennen. 

Iris dacht aan de uitdrukking op het gezicht van Sam toen hij de naam van de kliniek had 

gehoord. Waarom was hij daarvan zo geschrokken? 

Dokter Aladdin die vlak voor Iris en Julia liep, struikelde over zijn eigen rode cape en viel. 

Zijn dokterstas sprong open. 

Iris en Julia hielpen hem overeind. Hij riep dat ze beter snel door konden lopen, voordat ze 

een tak op hun hoofd zouden krijgen. Ze renden door de straten, langs de Purperhoeve de 

hoek om richting het huis waar Kaj lag. Iris keek achterom waar dokter Aladdin bleef. Ze 

zag zijn rode cape al de hoek om wapperen, dokter Aladdin holde er achteraan. 

!  

De stiefmoeder zette haar handen in haar zij en keek rond. Waar was het? Haar 

oog viel op de draaistang van het zonnescherm. Waarom stond die daar? Ze moest goed 

nadenken. Ze kon zich moeilijk concentreren met de hond die onophoudelijk blafte en 

jankte in de keuken. Ze gilde naar de hond dat hij zich koest moest houden, maar het hielp 

niet. 

Ze pakte de stang vast die naast de kast stond. 

De kast! 

Natuurlijk! 

Toen de postbode opeens binnenkwam, had ze ze daar snel gelegd. Ze ging op haar 

tenen staan en voelde met haar vingers.  

WEG! 

Ze ging op haar knieën op de grond en graaide onder de kast.  

NIETS! 

Wat nu?  

Ze schopte haar pumps uit en rende naar boven.   

De jongen, hoe was het met de jongen? 

De kamerdeur stond open, overal lagen handdoeken en spullen op de grond. 

De stiefmoeder keek verwilderd om zich heen, wat moest ze doen? 

Ze zag de jongen. Hij was wakker, hij keek haar bevreemd aan.  

Hij vroeg iets, hij wilde hulp. 



!     16:14 uur    !  

Sam zocht zenuwachtig in zijn zakken naar de huissleutel. Met bevende hand probeerde 

hij het slot open te draaien, maar kreeg de sleutel niet goed in het slot. Hij duwde en trok 

wanhopig aan de deur.  

‘Wat is er Sam? Vertel het ons. Is er iets met Kaj?’ hijgde Kate. 

‘Alina, het is Alina, haar zieke moeder ligt daar.’ 

‘Waar?’ Kate trok Bob tegen zich aan. 

‘GANZENHOEF!’ brulde Sam.  

‘ALINA, WAAR BEN JE!’ schreeuwde hij naar de deur. 

‘Mijn hemel.’ Kate trok de sleutel uit Sams hand en deed de deur open.  

Sam drong zich langs haar en stormde als eerst het huis in.  

!  

De stiefmoeder rende naar haar eigen slaapkamer.  

Razendsnel propte ze wat kleren in een koffer.  

Met de koffer nog half open, struikelde ze de trap af.  

Wegwezen!  

Er werd gerommeld aan het slot van de voordeur, de hond blafte nog harder. 

Haar auto stond naast het huis. Ze kon via de keuken.  

Die rothond.  

Het kon niet anders, ze moest door de keuken.  

Bij het openen van de deur, sprong de hond wild tegen haar op. 

De hond gromde en beet zich vast in haar rok. 

De stiefmoeder gilde en viel achterover.  

De jongen-in-bed, was niet meer in bed, maar lag er naast, hij kon niet op zijn benen 

staan. Hij hoorde zijn vader beneden zijn naam roepen. 

!  



‘KAJ!!’ schreeuwde Sam, ‘KAJ!!’ 

Met twee treden tegelijk stormde hij de trap op. 

Kate, Bob, Julia en Iris renden achter hem aan naar binnen. 

Een krijsende Alina lag op de grond van de keukenvloer met een grommende Diesel 

bovenop zich. 

Bob gaf een harde trap tegen een koffer die de gang blokkeerde. Een stapel kleren viel op 

de grond. Julia sprong er behendig overheen en pakte de halsband van de hond vast. De 

woedende Diesel liet de rok van Alina niet los en schudde met zijn kop wild heen en weer. 

Bob liep snel naar de achterdeur en draaide die op slot. 

Iris was in tweestrijd in de hal blijven staan. Ze wilde naar boven, naar Kaj, maar Alina 

mocht niet ontsnappen. Via de keuken kon de vrouw in elk geval niet meer naar buiten. Iris 

wilde net de voordeur gaan afsluiten, toen een totaal verwaaide dokter Aladdin hijgend op 

het stoepje verscheen. In zijn cape zat een scheur. Zijn dokterstas hing nog open.  

‘Hoe is het met mijn pasiënt? Hoe is het met de jonken?’ kon hij nog net uitbrengen. 

‘Kaj is oké!’ riep Kate opgelucht, terwijl ze de trap af snelde. Met ferme passen liep ze naar 

de keuken. Iris slaakte een zucht van verlichting en liep achter haar aan.  

Bob en Julia hadden eindelijk Diesel losgekregen. Met z’n tweeën moesten ze hem stevig 

vasthouden. Hij blafte aan een stuk door en leek elk moment toe te willen happen.  

Boven het geblaf uit begon Kate te schelden tegen Alina, die nog op de grond zat. Iris 

hielp haar samen met Kate overeind. 

‘Dank jullie wel, ik ben toch zo lelijk gevallen,’ zei Alina snotterend, ‘dat komt door die 

vreselijke hond.’ Ze sjorde haar strakke rok naar beneden en probeerde haar haar te 

fatsoeneren. In haar panty zat een flinke ladder.  

‘Hou je mond, schijnheilig mens,’ snauwde Kate, ‘en geef die lieve hond niet de schuld. 

We weten wat je hebt gedaan! Je bent nota bene verpleegster!’  

Dokter Aladdin stond verdwaasd in de deuropening toe te kijken. Met trillende vingers 

pakte hij zijn mobiel. Voordat hij de trap opging om bij zijn patiënt te gaan kijken, hoorde 

Iris hem vragen om een ziekenauto voor Kaj en een politiewagen voor Alina. 

!  

De eekhoorn werd wakker van zacht getjilp. Wat had hij heerlijk geslapen op het 

bed van het meisje.  

Wat was er? 



Wilde het vogeltje naar buiten? 

Het was opeens vreemd stil. De storm was uitgeraasd.  

Ze waren opgesloten. Het meisje had het kapotte raam gebarricadeerd met de zware 

stoel. Hij keek naar de jonge vrouw op het schilderij. Ze zag het en stapte de kamer 

binnen om te helpen. 

Het meesje wist precies waar hij heen wilde.  

Hij tsjilpte nog eens, de eekhoorn begreep het en wees op zijn rug.   

Van veraf hoorden ze mensen roepen en gillen.  

Zo snel als hij met zijn zware vracht kon, trippelde hij over het grasveld.  

Richting het huis van de jongen. Het vogeltje bewoog onrustig.  

Vanuit de tuin zagen ze allerlei auto’s voor het huis staan met zwaailichten. Een gillende 

vrouw op kousenvoeten werd door twee mannen met donkere jassen met knalgele strepen 

een auto ingeduwd.   

Het vogeltje wilde naar boven. 

De eekhoorn klom voorzichtig via een klimplant en de dakgoot naar de kamer van de 

jongen. Het raam stond open. Ze verstopten zich op de vensterbank achter het gordijn. 

De jongen lag in de armen van zijn vader.  

Zijn dokter riep keer op keer dat het een wonder was, dat het goed zou komen.  

Dat het helemaal goed zou komen!  

De eekhoorn keek naar het vogeltje dat opgewonden met zijn vleugeltjes klapte. 

Daarna zag hij het meisje. Ze stond verslagen in een hoekje met haar jonge vrienden. De 

dierenarts sprak de kinderen troostend toe.  

Zonder hen was het met Kaj misschien verkeerd afgelopen.  

Ze waren echte helden. 

!  

Hoofdstuk 48 - woensdag eind van de middag  

‘Weet je het echt zeker?’ vroeg Kate nog een keer toen ze voor het tuinhek stonden. ‘Ik 

kan met je meelopen en even met je moeder praten als je wilt, dan loopt Bob alvast naar 

huis.’ 



Iris dacht aan haar moeder met haar paarse haar en haar nieuwe garderobe die ze 

gevonden had in een van de kasten boven. Vanochtend had ze een groene kimono met 

rode bloemen en paarse papegaaien aangehad. Het contrast met de moeder van Bob had 

niet groter kunnen zijn. Een kennismaking op deze dag vond Iris teveel van het goede. 

‘Echt, ik weet het zeker. Ik voel me prima.’ 

Kate gaf haar een kus op haar voorhoofd. ‘Oké, maar als er iets is of als je nog vragen 

hebt, kom je naar mij. Afgesproken?’ 

Iris was misselijk. ‘Ik beloof het. Dag! Dank voor het meelopen.’ 

Ze keek de twee na. Kate sloeg haar arm om Bobs schouders en trok hem tegen zich aan.  

Het tuinhek piepte. Eigenlijk zou ze naar Maddox moeten gaan om te vertellen wat er 

gebeurd was vanmiddag, maar eerst moest haar hoofd leeg.  

!  

De moeder van het meisje klapte haar boek dicht. Weer eentje uit! Waar was 

haar dochter eigenlijk? Ze liep naar de gang en riep.  

Haar dochter zat altijd maar in die tuin.  

Ze zou het toch niet in haar hoofd gehaald hebben om met die storm naar buiten te gaan? 

Ze opende de tuindeuren.  

Ze riep. Geen antwoord.  

Net toen ze nog een keer wilde roepen, hoorde ze sirenes. Het leek alsof ze langs de 

Purperhoeve reden.  

Politie?  

Of een ziekenauto? 

Ging de buurjongen naar het ziekenhuis? Dat moest het zijn. Die arme buurvrouw. Het 

was haar vast teveel geworden. De zorg voor zo’n zieke jongen én ook nog haar eigen 

zoontje. Dat snapte ze helemaal. Misschien was het beter zo. 

!  



Hoofdstuk 49 - woensdagavond laat 

Iris deed het bedlampje uit. Ze ging op haar rug liggen. Door een kier in de gordijnen viel 

een klein beetje licht in de kamer. Het was vreemd rustig buiten na drie dagen van wind en 

storm. Alsof de wereld tot stilstand was gekomen. 

Iris spitste haar oren en luisterde. Maddox en Pyrus lagen opgerold in de kuil aan het 

voeteneinde van haar bed. Kon ze hun ademhaling horen? 

Lange tijd lag Iris naar het plafond te staren totdat opeens een kuchje te horen was. 

‘Iris?’ klonk zacht de lage bromstem van Maddox in het donker. 

Maddox had nog nooit eerder haar naam genoemd.  

‘Ja?’ 

‘Dank je.’ 

Iris kreeg een brok in haar keel. Het was maar goed dat het donker was. 

‘Kaj wordt weer helemaal beter, zei de dokter, komt het met Pyrus dan ook weer goed?’ 

vroeg Iris. 

‘Hij zal snel aansterken. … Kaj wordt beter … De pimpelboom zal weer bessen krijgen … 

Ja, het komt allemaal goed.’   

‘Wordt alles dan weer normaal?’ vroeg Iris hoopvol. 

Maddox kuchte nog eens. 

‘Nou, normaal, ... dat zal het voor jou nooit zijn. En je moet nog iets weten.’ 

Iris schrok en hield haar adem in. 

Het duurde even voor Maddox verder ging. 

‘Dit huis …,’ begon hij, ‘de tuin … er is een geheim. Een groot geheim.’ 

‘Maar dat heb ik toch al ontdekt?’ zei Iris. 

‘Nee, nog niet helemaal. Er is nog iets anders. Het schilderij boven de haard... ‘ 

Maddox wachtte weer even. Iris ging op haar zij liggen en steunde met haar elleboog 

onder haar hoofd. Het was donker in de kamer, ze zag alleen het silhouet van de eekhoorn 

aan het voeteneinde van haar bed. 

‘... Viola heb je al ontmoet toch?’ ging Maddox verder.  

‘Nou, ontmoet …’ zei Iris, ‘ik heb over haar gedroomd.’ 

‘Dat zeg ik, je hebt haar dus ontmoet. Tot haar dood was zij de hoedster van de 

Purperhoeve. Niet alleen van het huis, de tuin en het hele landgoed …’ 

‘Wat is een hoedster?’ viel Iris hem in de rede. 

Maddox zuchtte, maar Iris merkte dat hij deze keer de tijd zou nemen en haar vragen zou 

beantwoorden. 



‘Dat betekent dat ze heel goed op alles hier paste. En dat is belangrijk omdat Zafira hier 

leeft.’ 

Maddox stopte even, alsof hij een vraag verwachtte. Toen die niet kwam ging hij verder. 

‘Zafira is de naam van de bijenkoningin die achter de blauweregen woont. Haar paleis 

staat bij Elliot.’  

Iris dacht aan de omgekeerde mand naast het tuinhuis en aan het oude bijenschrift naast 

haar bed. Ze had de titel niet helemaal goed kunnen lezen, nu wist ze dat er ‘Zafira’ stond. 

Het schriftje ging over de bijenkoningin.  

Iris wachtte geduldig tot Maddox verder vertelde. 

‘Alleen de bijen die uit haar eitjes komen, kunnen de magische planten in de tuin 

bestuiven. Als onze koningin sterft, verdwijnt alle magie van de Purperhoeve.’ En na een 

korte stilte zei hij dramatisch: ‘En dan gaan Pyrus en ik ook dood.’ 

‘Dat zou vreselijk zijn,’ zei Iris onthutst.  

Maddox was opgestaan en ging naast haar zitten.  

‘Ja, inderdaad.’ Met zijn poot prikte hij in haar buik: ‘En jij gaat zorgen dat dat niet gebeurt!’  

‘Ik?’ vroeg Iris.  

‘Jij bent de opvolgster van Viola, jij bent de nieuwe hoedster van de Purperhoeve,’ zei 

Maddox plechtig. 

‘Maar ik ga in Engeland wonen als ik groot ben. Daar heeft papa ook gewoond.’   

‘Nee hoor, jouw huis is hier,’ zei Maddox beslist, ‘voor altijd.’ 

Buiten riep een uil, binnen bleef het stil. 

Wat wist een eekhoorn daar nou van, dacht Iris. 

!  

De jonge postbode had de arrestatie vanuit zijn slaapkamerraam gezien. De 

zwaailichten hadden via de gesloten gordijnen op de witte muur geflikkerd. Hij had snel 

zijn gewone kleren aangetrokken en was voor het raam gaan staan om niets te hoeven 

missen. Zijn buurmeisje had hem gezien en gegroet. De politiewagen was weggereden 

met de tegenstribbelende buurvrouw. Later, veel later, keek hij in de spiegel en schrok. Hij 

had zijn make-up nog op. Zou het meisje het gezien hebben? 

Nu zat de jonge postbode aan zijn keukentafel. De gevonden schat stond voor zijn neus 

op tafel. Nadat iedereen uit de straat verdwenen en de rust weergekeerd was, had hij de 



pumps van de buurvrouw bij de vuilnis zien staan, die prachtige hakken met de rode zool. 

Hij was naar buiten gegaan en had ze snel gepakt. Zouden ze passen? 

De schooljuf vroeg zich af hoe ze morgen met de klas over het voorval moest praten. 

Ze had haar allerliefste meisje naar bed gebracht en hoopte dat ze kon slapen. Ze raakte 

maar niet uitgepraat over alles wat er gebeurd was die middag. 

Het was schokkend. 

Voor iedereen. 

Het ging als een lopend vuurtje door het kleine dorp. Ze moest haar hoofd koel houden en 

de leerlingen vooral niet bang maken. De schooljuf schoof de stapel dictees opzij en 

schreef wat woorden op een stuk papier als geheugensteuntje. 

!  

Hoofdstuk 50 - donderdag begin van de avond 

Iris liep over het grote grasveld naar de pimpelboom, er hing nog één blaadje aan. Ze 

legde haar hand op de stam. Met Kaj zou het goed komen, zou dit kale stammetje het ook 

overleven? In een opwelling omhelsde ze de boom en fluisterde: ’Word alsjeblieft beter.’ 

Terwijl ze daar zo stond, hoorde ze zachtjes water stromen. Het werd koud onder haar 

voeten en toen ze naar beneden keek, zag ze een minuscuul waterstroompje naar de 

wortels van de boom vloeien. Iris stond middenin een klein plasje. Ze liet de stam los en 

volgde het stroompje tot aan de rand van het grasveld. Het stroomde verder tussen de 

velden met bloemen en struiken achterin de tuin. Voorzichtig zette ze haar voeten in de 

aarde tussen de bloemen. Het stroompje werd langzaam breder. Het begon meer op een 

klein beekje te lijken. Iris verbaasde zich erover dat ze het beekje niet eerder had gezien. 

Ze was hier meerdere keren langsgelopen op zoek naar het paadje dat leidde naar de 

verborgen tuin. Het beekje liep door tot vlakbij de haag van blauweregen. Daar kwam het 

uit in een waterbron met een fontein in de vorm van een vrouw. Water stroomde uit de 

bloemen die ze in haar hand hield. 

Iris hield haar handen in de straal van het water. Het was heerlijk fris. Ze plensde een 

beetje op haar gezicht om af te koelen. Het was weer behoorlijk warm nu de storm was 

gaan liggen. Ze liep om de fontein heen en bleef staan bij een groepje blauwpaarse 

bloemen.   



‘Je hebt de irissen gevonden, zie ik.’  

Iris draaide zich om en keek in het vriendelijke gezicht van Elliot. 

‘Heten die bloemen zo?’ 

Elliot knikte. ‘Ze zijn gaan groeien op de dag dat jij geboren werd.’  

‘Ik heb deze bloemen en deze plek niet eerder gezien.’ 

‘Er zijn hier nog veel meer mooie plekken. Die ga je vast nog ontdekken. Heb je zin in een 

kopje thee?’ nodigde Elliot haar uit. 

Elliot kwam met een dienblad naar buiten en schonk de thee in. 

Iris keek in het porseleinen kopje en zag een dampende paarse vloeistof. Het leek wel 

purpernetelthee. Samen gingen ze op het bankje voor het tuinhuis zitten. 

Elliot vertelde over de tuin en Iris luisterde aandachtig.   

‘Is het waar dat ik tante Viola ga opvolgen?’ vroeg Iris opeens. 

‘Ja, dat klopt,’ antwoordde Elliot en hij nipte aan zijn thee, ‘je hebt Maddox gesproken 

zeker.’ 

‘Maar ik ben pas elf, ik weet niet of ik dat alleen wel kan,’ zei Iris. 

‘Kaj gaat je helpen.’ 

‘Kaj?!’ 

‘Je weet dat ook hij een bijzondere band met de tuin van de Purperhoeve heeft toch?’ 

‘Ja met de pimpelboom en hij heeft Pyrus, zoals ik Maddox heb.’ 

‘Hij kan je heel veel leren over de tuin. En van mij ben je ook nog niet af hoor,’ grapte Elliot 

en hij trok Iris even tegen zich aan. 

Elliot dronk zijn kopje leeg, stond op en bracht het dienblad naar binnen. 

Iris wachtte een tijdje, maar de oude man kwam niet meer terug. Hun gesprek was 

blijkbaar ten einde.   

!  

De dierenarts riep haar laatste patiënt binnen. Een klein schoothondje met haar 

baasje. Het baasje was een deftige mevrouw met steil blond haar uit een potje.  

Het hondje had heimwee, maar de echtgenoot van het baasje had hier in het dorp een 

supermarkt geopend. Het baasje en het hondje moesten blijven, of ze wilden of niet. Of de 

dierenarts een middeltje tegen heimwee had. 



De dierenarts haalde diep adem en slikte drie keer. Deze deftige mevrouw en haar 

echtgenoot hadden de klanten van de kruidenier ingepikt. Resoluut wees ze het baasje en 

het schoothondje de deur. Terug naar huis was het beste medicijn tegen heimwee. 

Nu moest ze even bijkomen, voordat ze haar eigen man te woord kon staan. Als journalist 

en inwoner van het dorp mocht hij van de krant schrijven over het voorval. Het zou 

maandag op de voorpagina staan. Omdat zij er de hele middag bij was geweest, wilde hij 

haar interviewen. 

De kruidenier steunde met zijn handen op het aanrecht en keek naar de flessen die hij 

daar had neergezet. Hij had een hol gevoel in zijn maag. Hoe was het mogelijk dat hij niet 

gemerkt had waarmee zijn vrouw bezig was? 

Hij draaide de dop van een fles. 

Eén slokje nog? 

Hij schudde zijn hoofd en goot de fles langzaam leeg in de gootsteen. Zijn zoon: het had 

helemaal verkeerd af kunnen lopen. Vanaf nu moest het anders. 

Fles voor fles spoelde hij weg. 

Daarna veegde hij de zwarte haren van de keukenvloer. Het zou wel even duren voor de 

hond zijn krullerige zwarte vacht terug had, maar het dier zag er in elk geval weer 

toonbaar uit zonder die idiote pluimen. 

Ze moesten het weer met z’n tweeën rooien, hij en zijn zoon. Het kleine jongetje zou hij 

nog wel eens missen. Maar die vrouw ... als hij aan haar dacht jeukten zijn handen. 

!  

Hoofdstuk 51 - donderdagnacht 

Wat was het warm in haar kamer. Iris sloeg de dekens van zich af. In de haard brandde 

een paar houtblokken. Had haar moeder de haard aangestoken? Het zweet brak haar uit 

en ze werd een beetje duizelig. De hele kamer begon te draaien toen ze opstond om de 

balkondeuren open te zetten. Ze ging snel weer op haar bed zitten. Het schilderij boven de 

haard lichtte op door de vlammen. Er stond alleen nog een boom op, de vrouw en de 

eekhoorn zaten in de luie leren stoel bij haar bed. 

‘Je kent Maddox al, maar er is nog iemand met wie je kennis moet maken,’ zei haar tante 

Viola.  



Iris keek van haar tante naar de eekhoorn. Maddox lag toch op haar voeteneinde te 

slapen? Iris kneep haar ogen stijf dicht en deed ze weer open. Viola en Maddox waren 

terug in hun schilderij. 

Het was nog steeds bloedheet in haar kamer. Wankelend liep ze naar het balkon en 

gooide de deuren open. Ze haalde diep adem. 

Het donker had plaatsgemaakt voor een stralende zon. In de achtertuin was het feest. 

Bloemen in alle paarstinten dansten door de tuin. Een koor van vogels tjilpte een vrolijke 

melodie. Een zwerm bijen dartelde eromheen en neuriede mee. Toen de bloemen in de 

gaten kregen dat Iris op het balkon stond, begonnen ze haar toe te zingen.  

Iris hield zich stevig vast aan de balustrade en zag hoe haar handen en armen langzaam 

veranderden in doorzichtige vleugels. Daarna begon het verschrikkelijk te kriebelen op 

haar rug. Ze voelde hoe ze langzaam kleiner en kleiner werd. Eerst voorzichtig, maar 

steeds sneller bewoog ze haar nieuwe vleugels op en neer. Haar voeten kwamen van de 

grond en ze zweefde boven het balkon. Op hoge snelheid kwam de zwerm bijen op haar 

af vliegen. Iris dook in elkaar. Onnodig, want de bijen vormden een lange, ronde poort. Zes 

roze gestreepte bijen kwamen door de poort aanvliegen. Uitnodigend gingen ze haar voor 

naar de dichte haag van blauweregen, die zich direct opende voor het zoemende 

gezelschap. Voor de ingang van de bijenkorf hielden een paar soldaten de wacht. 

Gewichtig stapten ze opzij om Iris door te laten. Binnen werd ze ontvangen door twee 

hofdames met purperrode vleugels. Een wirwar van kleine, smalle gangetjes leidde naar 

een grote, ronde zaal. Mierzoete honing droop langs de wanden. In het midden van de 

zaal stond een troon. Volkomen overdonderd stond Iris voor een reusachtige paarse bij die 

een klein eindje boven de troon zweefde.   

‘Welkom in mijn paleizzz,' zoemde de bij. 

‘Buig, buig, buig voor bijenkoningin Zafira,' riepen de hofdames in koor. 

Onmiddellijk maakte Iris een diepe buiging.   

‘Zzzo, duzzz jij bent de nieuwe hoedzzzter,' ging Zafira verder. 

Achter de troon klonk gejuich. Tussen de druipende honing zag Iris duizenden larven in 

kleine zeshoekige kamertjes zitten. 

‘Pazzz goed op mij en mijn dochterzzz!,' zong-zoemde de bijenkoningin. 

‘Verzzzorg de bloemen voor onzzzz, de werkzzzterzz zzzullen bezztuiven en zzzo izzz de 

magiszzze kring rond.’ 

 ‘Je weet wat je taak izzz. Ga, Ga. Zzznel’   



De hofdames trokken Iris mee de zaal uit. Haar vleugels waren verdwenen en met de 

grootste moeite kon ze haar voeten uit de kleverige honing trekken. Ze keek nog even om 

en zag hoe de bijenkoningin bedolven werd onder een enorme hoeveelheid eieren. 

!  

De dokter zette zijn tas onder de kapstok en hing zijn cape op. De jongen deed 

het fantastisch, daar hoefde hij voorlopig niet meer langs. Over een aantal weken was hij 

was weer helemaal de oude. De stiefmoeder had altijd zo goed voor de jongen gezorgd. 

Geen moment was het in hem opgekomen dat zij het was die de jongen in slaap hield. 

Morgen zou de journalist langskomen om hem te interviewen over dit drama. 

De dokter startte zijn computer op. Een pling-geluid kondigde acht nieuwe mails aan. Ook 

de collega had geantwoord. Hij schreef over een zeer zeldzaam geval, waarbij een 

moeder haar kind ziek had gemaakt omdat ze graag de aandacht van de dokter wilde. 

Hij dacht aan de stiefmoeder die hem zo vaak had gebeld. Die altijd liet zien wat ze 

allemaal wist en die voortdurend bijna om zijn hals hing. 

Waarom had hij er niet aan gedacht dat de jongen door medicijnen in slaap bleef?    

!  

Hoofdstuk 52 - vrijdagochtend 

Helemaal bezweet werd Iris wakker. Vannacht was ze op bezoek geweest in de bijenkorf 

en had ze bijenkoningin Zafira ontmoet. Ze had gedroomd, maar het voelde alsof ze in een 

andere, echte wereld was geweest. Het duurde even voor alles in haar hoofd weer op zijn 

plek viel. Welke dag was het vandaag? 

Door de open balkondeuren hoorde ze haar moeder lachen en praten. Een mannenstem 

beantwoordde een vraag. Al kon ze er geen woord van verstaan, het accent herkende ze 

uit duizenden: dokter Aladdin was op bezoek. Haar moeders stem klonk anders dan 

normaal. De stemmen kwamen dichterbij. Dokter Aladdin en haar moeder stonden nu 

recht onder haar balkon. Iris hoorde hoe dokter Aladdin haar moeder complimentjes gaf 

over haar nieuwe haarkleur en zijn bewondering uitsprak over de prachtige tuin. Haar 

moeder mompelde iets over een tuinman. Verder kon Iris het niet meer horen, de 

stemmen verdwenen naar binnen. 



Iris grinnikte. Haar moeder en dokter Aladdin. Waarom ook niet? 

Ze rekte zich uit en wist het weer: het was vrijdag. Vanmiddag zou ze met Bob en Julia bij 

Kaj op bezoek gaan. Vrolijk stapte ze uit bed. 

Op de grond bij de balkondeur lag nog steeds het kartonnetje. Waar zou ze zo’n nieuw 

ruitje vandaan moeten halen? Kon er gewoon glas in deze magische deur? Ze bukte om 

het stukje karton te pakken. Door de opening van het gebroken ruitje keek ze naar buiten. 

Daarna keek ze door het glas van het ruitje ernaast. Ze had het goed gezien. De tuin 

buiten was vandaag precies hetzelfde als de tuin die ze zag door de ruitjes!  

!  

    Het luik in de deur ging open. Een dienblad werd naar binnen geschoven. Lunch! De 

vrouw stond in haar cel voor het raam met tralies. Ze had geen honger. Ze wilde niks. Ze 

wilde met rust gelaten worden. Wat deed ze hier eigenlijk? Ze had toch niets verkeerds 

gedaan? Al die ophef. 

!  

Hoofdstuk 53 - vrijdagmiddag 

‘Mag ik even in de boomhut kijken?’ vroeg Bob. 

Iris, Julia en Bob zouden vanmiddag kort bij Kaj op bezoek gaan.  

‘Ja, tuurlijk,’ zei Iris, die deze keer geen moment aarzelde. 

Julia rende al over het grasveld naar de kastanjeboom. 

‘Hé’, zei Julia, ‘heb je het laken van Kaj hier?’ Als eerste was ze de boomhut in geklommen 

alsof ze er al helemaal thuis was. 

‘Oeps, helemaal vergeten,’ zei Iris, ‘hoe is die daar terechtgekomen?’ 

‘Bob, kom je nou?’ riep Julia naar beneden.   

‘Wat een goeie tuin hebben jullie,’ zei Bob vol ontzag, ‘als ik zo’n tuin had, zou ik een 

apen-opvang beginnen.’ Julia en Iris barstten in lachen uit. 

‘Hebben je moeder en jij die helemaal zo opgeknapt?’ ging Bob kalm verder, ‘De laatste 

keer dat ik over de muur keek was het een bende.’ 



‘Kijk,’ zei Iris, Bob’s vraag ontwijkend, ‘er hangt hier een kijker, daarmee kun je zo in Kaj’s 

kamer kijken.’  

Voordat Bob de kijker van Iris kon aanpakken, greep Julia de arm van Bob en Iris beet.  

‘Sst,’ zei ze, ‘kijk daar! Heel dichtbij! Een eekhoorntje!’ 

Op de tak bij de ingang zat Maddox. Toen hij doorkreeg dat de kinderen naar hem keken, 

richtte hij zich eens goed op en krulde zijn prachtige pluimstaart langs zijn rug. Het 

uitslovertje. 

‘Het is vast die eekhoorn van de foto,’ fluisterde Julia. 

‘Dat denk ik ook,’ antwoordde Iris zacht.  

De kinderen bleven doodstil zitten om te kijken naar de eekhoorn. Het diertje vond al die 

aandacht prachtig. 

‘Zullen we nu naar Kaj gaan?’ zei Iris uiteindelijk. 

!  

De jongen-in-bed was wakker. Hij voelde zich slap en kon nog niet op zijn benen 

staan. Zijn vader was net weer de kamer uitgegaan. Waarom had hij zijn stiefbroertje en 

zijn stiefmoeder de afgelopen dagen niet gezien? Het was gek dat zijn vader de hele tijd 

kwam en hem eten bracht. Alle vragen werden afgeweerd, dat kwam later zei zijn vader. 

Het huis was vreemd stil. 

De jongen dacht aan het bijzondere meisje dat vanmiddag met zijn klasgenoten op bezoek 

was geweest. Had hij nou begrepen dat zij nieuw op de Purperhoeve was komen wonen? 

Dat had hij vast niet goed verstaan.  Hij voelde zich ook zo raar in zijn hoofd. 

De jongen-in-bed aaide zijn kale hond, die dicht tegen hem aangekropen was.  

Het raam van zijn kamer stond open. Een zwoele zomeravond bries waaide binnen. Op 

het moment dat de jongen weer bijna in slaap viel, klonk er een vrolijk getsjilp. Verrast 

deed hij zijn ogen open. Op de vensterbank herkende hij de eekhoorn en het meesje van 

de boomhut. Het vogeltje hipte heen en weer alsof het een dansje deed. 

De jongen-in-bed lachte. 

!  



Een na laatste hoofdstuk - zaterdagochtend 

Er werd iemand achterna gezeten. Was het gevaarlijk? Iris probeerde haar gedachten te 

ordenen. Sliep ze nog? Haar oogleden waren zwaar. Ze deed ze een klein beetje open. Er 

vloog iets paars voorbij. Het was Pyrus.  

‘Wat doen jullie?’ vroeg Iris slaperig. 

‘Vlieglessen! Vlieglessen!’ kwam de bromstem van Maddox vanaf de kaptafel. Wild 

zwaaiend met twee viltstiften gaf de eekhoorn het vogeltje aanwijzingen. 

Pyrus vloog weer! drong het opeens tot Iris door.  

Iris volgde zijn korte vlucht van de schilderijlijst naar het hemelbed en weer terug. Ze 

voelde zich blij en opgelucht.  

‘Kunnen jullie buiten verdergaan met de vlieglessen? Straks vliegt Pyrus nog ergens 

tegenaan!’  

Iris zette de balkondeuren wijd open en keek haar magische vrienden na, die op het 

grasveld verder gingen met de lessen.  

Iris liep terug naar binnen en bleef midden in haar kamer staan. Met de handen in haar zij 

keek ze rond. Haar oog viel op de stapel boeken naast haar bed. Die had ze niet meer 

nodig. 

Tijd om op te ruimen. 

Met de boeken onder haar arm liep ze naar de bibliotheek. De ruimte leek minder stoffig 

dan de vorige keer dat ze hier was. Onder het raam lagen nog de gevallen delen van de 

geneeskunde encyclopedie. Op volgorde zette ze ze terug in de kast. 

Ze gooide de ramen wijd open en met haar ellebogen leunde ze op het raamkozijn. Bij de 

kastanjeboom waren Maddox en Pyrus plezier aan het maken. Hoeder van de 

Purperhoeve, van alle magische dieren en planten, zou ze dat kunnen? Haar blik dwaalde 

af naar het huis van Kaj waar ze zo vaak naar gekeken had de afgelopen weken. Hij zou 

haar gaan helpen. Ze hoopte dat ze goede vrienden zouden worden.  

!  

De muzikant belde weer met de zanger van de band, zijn beste vriend. Hij kon 

ook vanavond niet naar de repetitie komen. Zijn zoontje was nog steeds bij hem. Ja, voor 



lange tijd. Hij begreep er niets van, wat had zijn ex bezield? Het was een aparte vrouw, 

maar dit ... De jongen had wel dood kunnen zijn. Wat kon hij zeggen tegen zijn kleine 

mannetje?   

Het stiefbroertje lag in het bed dat voorlopig zijn enige bed zou zijn. Zijn moeder was voor 

een lange reis naar het buitenland vertrokken, had zijn vader verteld. Niet alles had hij 

begrepen, wel dat hij hier bleef wonen, in het huis waar altijd muziek was. Het jongetje 

draaide de drone rond in zijn hand. Het ding vloog weer, maar met wie kon hij ermee 

spelen?  

!  

Laatste hoofdstuk - zondagavond 

Het was een prachtige avond. Iris stond onder de pimpelboom en keek naar boven. Aan 

de takken zaten weer lichtgroene blaadjes en hier en daar bloeiden al kleine roze 

bloemetjes alsof het lente was. De boom was razendsnel opgeknapt vanaf het moment dat 

Kaj geen slaappillen meer kreeg. De besjes die Elliot verzameld had, waren misschien niet 

eens nodig. Nu de boom zo snel bloesem had, zouden vast ook de besjes gauw volgen.  

In radslag ging Iris naar de boomhut. Op het bankje bij de kastanjeboom zaten haar twee 

kleine, paarse vrienden al te wachten. 

Maddox ging op zijn voorpoten staan. Het leek een poging om Iris na te doen. 

Iris grinnikte.  

‘Mooie handstand!’ complimenteerde ze de eekhoorn. 

Pyrus vloog een rondje om de stam van de boom en tjilpte.  

‘Ja, Pyrus, ik heb het gezien. Heerlijk dat je weer kunt vliegen.’ 

Iris ging op het bankje zitten waar ze twee weekenden geleden ook was gaan zitten. Toen 

had ze het nauwelijks kunnen vinden tussen het hoge gras. En kijk nu eens. 

Ze dacht aan de picknick vanmiddag met Bob en Julia hier in de tuin. Hoe Diesel 

onverwacht uit de bosjes tevoorschijn was gekomen en een krentenbol gestolen had. 

Razendsnel was hij er mee vandoor gegaan en in de bosjes verdwenen.  

Ze moest opnieuw lachen als ze aan het verbouwereerde gezicht van Bob dacht, die nog 

riep ‘Hé, dat is mijn krentenbol’. Iris en Julia waren niet meer bijgekomen.  



Iris klom in de touwladder. Maddox volgde haar via de stam. In de boomhut schemerde het 

al een beetje. Van wie was de boomhut eigenlijk? Al Kaj’s spullen lagen hier, maar de hut 

was wel gebouwd in de kastanjeboom in haar tuin. Iris pakte de kijker en zag Kaj rechtop 

in zijn eigen bed zitten, het ziekenhuisbed was weg. Hij bladerde in een boek. Opeens 

schaamde ze zich dat ze hem aan het bespieden was. Iris hing de kijker terug aan de 

spijker waar ze hem de eerste keer gevonden had.  

‘Wil je niet kijken?’ vroeg Maddox.  

‘Dat hoeft niet meer.’ 

Pyrus tjilpte luid.  

‘Nee!’ blafte Maddox streng tegen het vogeltje. Maar dat floot nog eens en sloeg de 

vleugels uit. Iris volgde zijn vlucht in de richting van het huis aan de andere kant van de 

tuin.  

‘Hij kan het, Maddox, kijk maar,’ stelde ze de eekhoorn gerust.  

Samen keken ze Pyrus na tot hij een paars stipje was. 

!  

Het oude, paarse huis wist dat het goed was. Treden kraakten niet meer, deuren 

waren gestopt met piepen, sloten gingen open en dicht. Het had zijn nieuwe bewoners 

welkom geheten en de eerste kamers prijsgegeven.  

Een haast volle maan verlichtte de tuin. Voor wie het kon horen klonk er een luid gegons 

en geneurie en van onder de grond klonk een zacht gesnor. Het blauwe licht bescheen de 

oude man. Zijn arm draaide langzaam rond. De spin had garen gesponnen zo zacht als 

zijde. Heel voorzichtig wikkelde hij de ragfijne draad om een rond stuk hout. Van zijn eigen 

huis ging het naar de Purperhoeve en daarna naar het huis van de jongen. Wanneer de 

draad nodig zou zijn, wist hij niet, maar dat het moment zou komen, wist hij zeker. Een 

antieke bewerkte kist met koperen beslag stond klaar. Daar zou de klos met garen ingaan, 

veilig opgeborgen in de schatkamer van de Purperhoeve.  

De struiken bogen eerbiedig opzij om de kromgebogen tuinman door te laten.  

!  



Een einde en een nieuw begin 

!  

De journalist probeerde zich te concentreren. Hij moest zijn artikel op tijd 

inleveren. Morgen zou het in de krant staan. De kleintjes maakten veel lawaai in de tuin. 

Ze spoten elkaar nat met de tuinslang. Hij hoorde zijn vrouw tevergeefs roepen dat het 

water ín het badje moest en niet ernaast.  

Het artikel moest af, hup aan het werk, zei de journalist streng tegen zichzelf. Hij sloot het 

raam. Hij had de afgelopen dagen veel mensen gesproken over het voorval. 

De journalist typte en typte op zijn computer.  

Het was allang donker toen hij eindelijk op ‘verzend e-mail’ klikte. 

Te laat.  

Hopelijk kon zijn artikel toch nog geplaatst worden.  

!  

maandagochtend vroeg  

Op de trap hoorde Iris haar moeder tegen iemand praten. Wie was er op bezoek zo 

vroeg? Weer de dokter? 

In de keuken trof ze haar moeder in haar groene papegaaien-kimono achter de krant. Ze 

praatte hardop tegen zichzelf. 

‘Nou ja zeg ... Wat een toestand …En ze leek zo aardig …Wat een drama …Die arme 

jongens.’  

Ze keek vanachter de krant naar Iris die een stoel pakte. ‘Wist jij hiervan?’ 

‘Waarvan?’  

‘Van die arme buurjongen. Die door zijn stiefmoeder vergiftigd werd! Omdat ze notabene 

op dokter Aladdin verliefd was!’ Haar stem klonk hoog en verontwaardigd.  

Geamuseerd dacht Iris aan Maddox die op precies dezelfde toon had beweerd dat Kaj 

vergiftigd werd. 

‘Ik heb het inderdaad gehoord. Volgens mij was het alleen een slaapmiddel, geen gif.’ 

Haar moeder sloeg de krant dicht. 



‘Je zult wel gelijk hebben. Wat ga jij doen vandaag?’  

‘Naar school, mam, het is maandag.’ 

‘Oja, natuurlijk, dom van me, ga dan maar snel.’ 

Iris gaf haar moeder een kus en zwaaide nog even bij de deur. 

Haar moeder leek het niet op te merken, ze was alweer in haar eigen gedachten 

verzonken. 

!  

!  



!  

Negen weken later 

Met een verhuisdoos vol slingers liep Iris door de tuindeuren naar buiten. In de schaduw 

onder de kastanjeboom stond een lange tafel. Iris bleef even staan en keek toe hoe haar 

moeder handbeschilderde doeken over de tafel gooide en ze samen met Paul glad trok. 

Daarna pakten ze de borden en het bestek en dekten de tafel. Die twee waren de 

afgelopen weken goede vrienden geworden. Het was begonnen met een kist met oude 

kleding die ze gevonden hadden. Paul had haar moeder beloofd te helpen met het 

opknappen van de torenkamer, maar na de bijzondere vondst was het uitgedraaid op een 

modeshow. Bij het passen van de ongewone jurken en vreemde gewaden uit de kist 

hadden ze de grootste lol gehad. Sindsdien kwam Paul veel langs op de Purperhoeve en 

bracht hij leven in het grote huis. Voor het feest vandaag had hij van twee oude deuren 

een tafel getimmerd en alle krakkemikkige stoelen uit de eetkeuken gerepareerd. 

Maddox was woedend geweest nadat ze hem verteld had over de feestplannen van haar 

moeder. Al een paar dagen had hij zich niet meer laten zien. Stampvoetend had hij in de 

boomhut tegenover haar gestaan. Een feest op de Purperhoeve, dat kón helemaal niet, 

had hij geroepen. Wat had ze kunnen doen? Als haar moeder eenmaal iets in haar hoofd 

had, kreeg zij het er niet meer uit. 

Blijkbaar had Pyrus zijn kant gekozen, want ook het vogeltje leek van de aardbodem 

verdwenen. Maar vandaag kwam Kaj weer thuis, dat zou Pyrus toch niet willen missen? 

Op advies van dokter Aladdin was Kaj een paar weken uit logeren gegaan om aan te 

sterken na de veel te lange, onnatuurlijke slaap. Sam was druk met de winkel en kon in 

zijn eentje niet goed voor Kaj zorgen. De vader van Damian had daarom aangeboden om 

Kaj mee te nemen naar hun vakantiehuisje aan zee. 

Iris verheugde zich erop om Kaj te zien vandaag. Ze was met stomheid geslagen toen 

Elliot haar had verteld dat Kaj haar neef was en Sam haar oom. Een broer van haar vader 

was gewoon haar buurman! Ze wilde haar nieuw gevonden familie dolgraag beter leren 

kennen. 

Elliot zou niet op het feestje komen had hij gezegd. Iris had hem wel uitgenodigd, maar ze 

vond het niet heel erg dat hij had afgezegd. Haar moeder dacht nog altijd dat hij doofstom 

was en Iris had haar nooit tegengesproken. Waarschijnlijk was het beter als die twee 

elkaar een andere keer zouden ontmoeten. 



Natuurlijk kwamen Bob met zijn familie en Julia met haar zus naar het feest. Ook Kaj, Sam 

en Damian met zijn vader waren uitgenodigd. Op het laatste moment had haar moeder 

nog een uitnodiging bij dokter Aladdin in de bus gedaan.  

Iris telde de stoelen rond de tafel: zestien stuks. Precies genoeg. Het feest kon beginnen!   

!  


