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HEKSENLIEFDE

‘wie ben ik nou, wie ben ik nou?’

Een modern sprookje

door

 Manjula Goedhart





Voor het Grijze Vosje, Roos, Maila, Anugita, Julia, 
Viola  en alle andere Heksenmeiden die de 
Vergeetselspreuk bijna vergeten waren.

Aardman Grol en Heks Gril



zei de oude Chinese Wijze Chuang Tzu:

‘Vannacht droomde ik dat ik een vlinder was,
vliegend van bloem naar bloem.

Nu ben ik wakker en twijfel,
misschien ben ik wel een vlinder,
die droomt dat ze Chuang Tzu is.'

Liflaf droomt
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1 EEN PUNKE PRINSES

Vijftien was ze geworden. Ze keek in de spiegel en voelde zich 

ellendig. De kapster had vanmorgen haar haren plat geföhnd en 

daarna een vlecht om haar hoofd gevlochten, tegensputteren hielp 

niet. Ze stak haar tong uit en keek scheel, dat hielp wel een beetje.

Gisteren had ze ook al de jurk moeten passen, die de kleedster 

voor haar had gemaakt in de afgelopen weken. Een beige jurk met 

een hoog kraagje en een glanzende bruine strik. Haar moeder had 

het allemaal lang van tevoren bedacht, er was zelfs al een 

bijpassend tasje bij uitgezocht.

‘Maar mama dat staat toch niet, zo zie ik er niet uit! Ik lijk wel 

een kostschoolmeisje,’ had ze haar moeder gesmeekt. Het mocht 

niet baten, haar moeder was vastbesloten. Ze moest er uitzien als 

een keurige prinses, een prinses die goed opgevoed was en braaf 

deed wat men van haar verwachtte. De tranen sprongen in haar 

ogen, ze wist bijna zeker dat ze voor gek zou staan.

‘Je weet toch schat, dat de baron van Grootzegge morgen ook 

komt? Met zijn zoon Hubert? Hubert is de ideale huwelijkspartner 

voor je, als je wat ouder bent. Charmant, beleefd en met goede 

vooruitzichten. Jullie kunnen vast kennismaken op het feest. Ik 

wil dat je goed je best doet Liflaf, zodat je ons niet teleurstelt. Je 

denkt ook altijd alleen maar aan jezelf. Nou schiet op kind, wat 

sta je toch te treuzelen!’

Liflaf zuchtte. Dat was gisteren. Vanavond moest het gebeuren, 

een groot feest ter ere van haar verjaardag. Er kwamen alleen 

hoogwaardigheidsbekleders en andere belangrijke gasten. De paar 

vriendinnen die ze had waren niet welkom. Eigenlijk, bedacht ze 

zich, was het feest helemaal niet voor haar bedoeld, het was een 

feest voor haar ouders.

Haar moeder organiseerde vaker grote feesten, dan deelde haar 

vader lintjes uit en speelden ze samen het perfecte Koningspaar. 
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Haar vader in vol ornaat en haar moeder uitgedost naar de 

allerlaatste mode, dat was het enige waar ze zich mee bezig hield. 

Ze kirden naar elkaar en wierpen elkaar handkusjes toe, maar 

Liflaf wist dat het niet echt was. Ze hadden dagelijks heftige 

ruzies en dan vloog het servies je om de oren.

Verdrietig ging ze op haar bed zitten. Tegenover haar hing een 

grote poster van Shanty de bekende popzangeres, die prachtig was 

opgemaakt en er uitdagend uitzag. De poster had ze gekregen van 

Manon, de dochter van de kokkin, als verjaarscadeau. Manon was 

haar grote vriendin, ze was leerling kapster en werkte parttime in 

de keukens om haar opleiding te kunnen betalen. Maar ze kenden 

elkaar al sinds ze heel klein waren. En Manon wist alles van de 

mode en de roddels uit het dorp en hoe een mobiel werkte, en van 

popsterren en muziek. Ze waren allebei fan van Shanty’s muziek 

en luisterden soms samen naar haar liedjes. Gelukkig kwam 

Liflafs moeder nooit op haar kamer. De hofdames vonden de pop-

zangeres op de poster ook leuk, dus mocht ze hem laten hangen.


