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De Twaalf Elfjes 
 

 

Hoofdstuk 1 

 

Lori dwaalde helemaal alleen door het bos. Dat hij honger en dorst had vond hij nog niet het ergste. 

Want dat was dat hij geen idee had waar hij was! En hij had al zo lang gelopen! Hij keek wanhopig om zich 

heen. Hij werd omringd door donkere bomen zo hoog als torens. De stammen waren zou breed, dat zeker 

vier extra Lori’s nodig waren om zo’n stam te kunnen omhelzen. Zelfs de laagste takken hingen zo hoog dat 

hij er nooit in kon klimmen. En hij zou zo graag boven in zo’n boom zitten! Om te zien waar hij was! Of 

gewoon om weer eens de blauwe hemel helemaal te zien. 

Het was toch niets voor een Elf om zo alleen te zijn. En zeker niet voor een Elfje van zijn leeftijd. Hij was 

nog geen honderd jaar! Pas als je tweehonderd jaar was, werd je volwassen, zei men toch? Zijn opa was zelfs 

bijna zevenhonderd jaar geworden! 

Hij liep naar de voet van een boom die nog groter leek dan de rest. Vermoeid zakte hij neer op het mos 

tussen de grote wortels. In zijn schoudertas zat nog maar één stukje brood, zag hij. Hij nam voorzichtig een 

heel klein hapje. Als hij maar heel lang kauwde, dan werd zijn honger vast minder. 

Hij staarde zonder iets te zien voor zich uit en besefte dat hij niet eens wist hoe lang hij al door deze 

bossen liep. Was het twee weken geleden dat hij had besloten weg te lopen van huis? Omdat hij meer van de 

wereld wilde zien? Of waren het al weer drie of vier weken? Even kreeg hij een steek van heimwee. 

Misschien had hij ook nooit moeten weggaan. Want zo gek was thuis toch ook niet? Doriël, want zo heette 

het. Een klein dorpje aan een meertje en met een hele grote en mooie waterval. Vanuit het raam van zijn 

huis had hij altijd uren kunnen kijken naar al dat water dat maar blééf vallen. 

Hij schrok op door geluiden. Een brekende tak, ritselende bladeren. Zou het een dier zijn? Misschien 

waren er hier wel beren! Zijn moeder had vroeger verteld dat beren stoute Elfjes opaten. In één grote hap! 

Lori sprong angstig op zijn benen en keek om zich heen. Het geluid kwam van achter hem. Hij verschool 

zich achter de boom en gluurde voorzichtig. Hij zag iemand uit het struikgewas tevoorschijn komen. Het 

was een Elfje, zag hij tot zijn opwinding! En toen kwamen er nog meer tevoorschijn: twee, toen drie, toen 

vier en toen nog een heleboel meer. Ze waren allemaal gekleed in één bepaalde kleur, fel rood, blauw, groen, 

geel, noem maar op! Alsof ze zo samen een regenboog wilden nadoen! Heel anders dan zijn eigen kleren, die 

helemaal niet zo fel waren en ook niet één kleur hadden. Maar wat maakte het uit; dit waren Elfjes, net als 

hij! Zijn hart veerde op van blijdschap. Eindelijk had hij in dit enorme bos anderen gevonden!  

Hij sprong tevoorschijn van achter de boom en riep vrolijk: “Hallo!”  

Maar de Elfjes reageerden heel anders dan hij had verwacht. De meesten deden met grote ogen snel een 

stap naar achteren. Enkelen kukelden van schrik zelfs om. Maar uiteindelijk kropen ze allemaal bij elkaar 

tot een kluitje en pas toen vroeg iemand van hun stotterend: “Wie- wie ben je?” 

Lori moest giechelen om die malle Elfjes en zei duidelijk zijn naam: “Lori! Uit Doriël! Wie zijn jullie?” 

De Elfjes overlegden druk met elkaar. Een Elfje met een broek, tuniekje en hoedje die allemaal rood 

waren, stapje naar voren en zei trots: “Wij zijn de Elf van Ithil.”  

“Wij zijn helpers van koning Borgen”, riep iemand anders. 

“Wij zoeken prinses Aleia”, riep weer een ander.  

En toen begonnen ze allemaal door elkaar te roepen: 

“Zij is verdwaald in het bos…” 

“Ze is zoek geraakt.” 

“Daarom zijn wij op pad!” 
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“Wij moeten haar terug brengen!” 

“Zij was vast op zoek naar besjes.” 

“Ja, daar is ze dol op!” 

“Die blauwe dan, hè! Niet de rode, die zijn vies.” 

“En al helemaal niet de paarse!” 

“Nee, die zijn slecht voor je!” 

“Die besjes zijn giftig.” 

“Ja, die besjes groeien alleen waar een eenhoorn heeft gepiest!” 

“Ohh… Je zei piest, dat is een vies wo…” 

Toen riep het rood geklede elfje heel luid: “Mond dicht!” Meteen stopte iedereen met praten.  

“Je komt uit Doriël, zei je?”, vroeg het rode Elfje. 

“Ja, kunnen jullie me misschien vertellen waar ik ben?” 

De Elfjes begonnen uitgebreid met elkaar te overleggen. Toen zei de rode Elf: “We kennen Doriël niet. Je 

hebt zeker al ver gelopen?” 

Lori knikte. Hij wist ook niet hoe groot de afstand was die hij afgelegd had of hoe ver hij van huis was. 

Hij had nooit geweten dat de wereld zo groot was en het bos zo uitgestrekt. Maar dat deze Elfjes nooit van 

Doriël hadden gehoord, vond hij wel teleurstellend. 

“Het spijt ons dat we je niet kunnen helpen”, zei de rode Elf, “maar wij moeten nu wel verder!” 

Opeens werd Lori bang dat ze hem weer alleen zouden laten: “Laat me met jullie mee gaan!” 

Alweer begon de kluit Elfjes druk met elkaar te overleggen. Lori verstond er niets van wat ze zeiden, 

want ze spraken heel snel en allemaal door elkaar heen.  

Ten slotte zei de rode Elf: “Dat kan niet. Wij zijn al met elf.” 

Meteen begonnen de andere Elfjes weer: 

“Ja dat kan niet.” 

“Elf is al een eenheid!” 

“Elf is ideaal!” 

“Het ideale getal!” 

“Ja, want elf is ondeelbaar.” 

“Tien is niet goed.” 

“Maar zeker ook niet twaalf!” 

“Nee, twaalf is waardeloos! Het is deelbaar door twee!” 

“En door drie!” 

“En vier!” 

“En zes!” 

Lori keek verward naar al die elfjes die zo druk door elkaar praatten. Hij telde ze, wat makkelijk was 

omdat ze allemaal een andere kleur kleding hadden. Het waren er inderdaad samen precies elf.  

“Maar twaalf is toch ook heel handig? Wat is er mis met twaalf?”, vroeg hij met hoge stem. Hij snapte het 

echt niet! 

“Oh nee”, zei de Rode Elf. Hij klonk heel zeker van zichzelf, “Dat zou alles in de war brengen. Nee. Jij kan 

echt niet mee.” Hij wees met zijn hand een richting aan. “Die kant op vindt je het kasteel van Koning 

Borgen. Er ligt een stadje bij, Borksteen. Daar kun je zeker eten krijgen en een plek om te slapen.” 

“Die kant op ja!”, zei een ander Elfje, die een andere kant op wees. 

“Daar moet je heen.” 

“Daar!” 

“ja, daar.” 

Tot Lori’s schrik wezen ze allemaal een andere kant op. Maar de rode Elf had het helemaal niet gemerkt. 

Hij klapte in zijn handen en draaide zich om. “Kom, jongens, we gaan!” 

“Op pad!” 

“Op zoek”, riep weer een ander.  

“De plicht roept.” 
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“Doei!”, zei een Elfje dat een groen tuniekje aanhad nog snel naar Lori. Hij gaf een knipoog. 

En toen draafden ze allemaal weg. Voor Lori het wist, waren ze verdwenen in het struikgewas. 

Lori voelde zich heel droevig toen hij opeens weer alleen was in het bos. En hij was er niets mee op 

geschoten. Hij wist nog steeds niet waar hij was. En de weg naar dat kasteel van die Koning Borgen of dat 

stadje Borksteen wist ook niet! Zelfs niet in welke richting Doriël lag! 

Hij besloot dat hij de Elfjes moest volgen. En als ze niet wilden dat hij bij hun was, dan maar stiekem! 

Blij met die beslissing, hing hij zijn tas om zijn schouder en rende achter hun aan.  

 

 

 

Hoofdstuk 2 

 

De twee zonnen aan de hemel waren de volgende dag al helemaal omhoog geklommen aan de hemel, 

toen Lori opeens de Elfjes kwijt was. Hij had de hele troep al die tijd, al een hele dag en nacht, gevolgd. Op 

een afstandje, want hij wilde natuurlijk zelf niet gezien worden! Gelukkig waren hun tuniekjes in alle 

kleuren van de regenboog al die tijd heel goed te herkennen geweest. En enkele keren, als hij het even niet 

meer wist, had hij gezien hoe het groene Elfje stiekempjes naar hem zwaaide. 

Maar nu… nu waren ze echt verdwenen! Lori draafde een eind terug over het hazenpaadje, op zoek naar 

felle kleuren tussen de bomen en struiken. Maar hij vond ze nergens meer. Onrustig keek hij om zich heen. 

Waar konden ze toch gebleven zijn? Toen meende hij heel zacht de stem te horen van de rode Elf. Het leek 

vanuit een heel dicht struikgewas voor hem te komen. Hij werkte zich er hijgend en puffend doorheen en 

zag dat de struiken paarse besjes droegen. Wat hadden de Elfjes daar ook alweer over gezegd? 

Voor hij zich dit herinnerde, kwam hij aan de rand van een open plek. Hier vond hij tot zijn blijdschap de 

Elfjes! Ze stonden allemaal in een grote cirkel om iets heen. Hij deed nog een stap dichtbij en zag toen dat 

het een mens was, ongeveer even lang als twee elfjes bij elkaar. Het was een meisje, met een besmeurde 

witte jurk. Ze had een opvallend grote bos wortelkleurig haar dat ze droeg in twee stevige paardenstaarten. 

Ze lag op haar rug en doordat haar borst omhoog en omlaag bewoog begreep hij dat ze diep sliep. Dit móest 

wel die prinses zijn!  

“Ze slaapt te diep”, zei de Rode Elf. 

“Ze wordt niet wakker”, zei een ander. 

“De paarse besjes, ze heeft er teveel van gegeten.” 

“Die zijn slecht voor je.” 

“En er zijn hier heel veel paarse besjes.” 

“Hier moeten dan wel heel veel eenhoorns gepiest hebben, want wist je dat…” 

“Jahaa!”, onderbrak een ander hem. 

“We moeten haar dragen.” 

“Prinses Aleia.” 

“Ja, wie anders?” 

“Dragen ja!” 

“Tillen!” 

”Sleuren!” 

“Helemaal terug naar het kasteel!” 

“Naar Koning Borgen!” 

“Naar Borksteen!”  

De rode elf klapte in zijn handen, “Allemaal stil! Wij zijn de Elf, wij kunnen dit! Pak haar allemaal vast, 

dan kijken we of we haar omhoog krijgen!” 

De elfjes begonnen meteen bedrijvig door elkaar heen te lopen. Twee botsten zelfs pardoes tegen elkaar 

aan. Ze babbelden opgewonden met elkaar over het meisje en monsterden ondertussen haar roerloze lijf 

alsof zij een ingewikkeld raadsel vormde. Waar moesten ze haar vast pakken? Hoe kregen ze haar overeind? 
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Uiteindelijk hadden ze zich rondom haar lichaam verdeeld. Eén Elfje bij elk been, één bij elke arm en elke 

schouder, twee bij de heupen, nog twee bij haar romp en toen was alleen de rode elf nog over voor haar 

hoofd.  

“Ik tel tot drie en dan tillen!”, riep de rode Elf en hij telde af. 

Tot Lori’s verbazing kwam heel het lijf van het prinsesje van de grond. Wat zijn wij Elfjes toch sterk, 

dacht hij met trots. Maar toen zag hij dat alleen haar hoofd nog niet van de grond was los gekomen. Het 

rode elfje had zelf een hoofd gekregen dat bijna de kleur had van zijn kleding. Hij trok wanhopig aan één 

van de twee paardenstaarten van het meisje.  

“Het lukt niet”, schreeuwde hij, “help me!” 

Meteen kwam een Elfje in beweging dat een been had gedragen, maar nu kwakte dat been op de grond. 

Weer een ander Elfje haastte zich naar dat been, maar nu zakte de schouder, die híj had vastgehad, op de 

grond. Nu begonnen nog meer Elfjes in paniek rond te rennen en kwakte het hele lijf van het prinsesje op de 

grond. Iedereen begon verhit door elkaar te schreeuwen: 

“Het lukt niet.” 

“Ze is te zwaar!” 

“Ze is te groot.” 

“We krijgen haar niet omhoog.” 

Lori hield zichzelf nog steeds verscholen achter een paar struiken. Hij zag dat het groene Elfje hem 

blijkbaar had opgemerkt en een teken aan hem maakte met zijn hand. Wat bedoelde hij? Moest hij zich 

laten zien? Maar de Elf wilden hem toch niet meer in hun buurt hebben?  

Opeens begreep hij het. 

Hij sprong opgewonden vanuit de struiken tevoorschijn en riep: “Ik heb de oplossing! Laat mij helpen! 

Ik kan helpen!” 

De elf Elfjes leken wel net zo geschrokken als de vorige keer. Opnieuw vielen er pardoes een paar 

achterover op hun achterste. De rode Elf keek hem boos aan en zei: “Wat doe jij hier? Wat had ik nou 

gezegd? We willen je niet bij ons hebben.” 

“Maar ik kan jullie helpen met tillen!”   

De Elfjes begonnen opgewonden door elkaar te praten, tot de rode Elf zijn hand hief en iedereen stil 

werd: “Vooruit dan. Omdat dit een noodgeval is. Maar dan moet jij… Hoe heet je ook alweer?” 

“Lori!” 

“Dan moet jij, Lori, mij helpen bij haar hoofd. Elfjes, allemaal weer op je plekken!” 

De Elfjes begonnen chaotisch door elkaar te rennen. Er stonden al snel drie Elfjes aan één onderarm te 

trekken. 

“Ik stond hier!” 

“Nee, ik!” 

“Ik.” 

En alweer werd er druk overlegd en rond gerend. Pas toen Lori helemaal om prinses Aleia heen was 

gelopen en bij haar hoofd was uitgekomen, hadden de Elf allemaal hun plek gevonden. De rode Elf naast 

hem knikte en pakte met beide handen stevig een paardenstaart bij de basis. Lori deed snel hetzelfde bij de 

andere. Hij verbaasde zich hoe ontzettend oranje het haar van de prinses was, het leek wel licht uit te 

stralen! 

“Ik tel weer tot drie!”, riep de rode Elf, ”Eén, twee…” Lori zette zich schrap en bij drie verrees het lijf van 

de prinses volledig van de grond. De Elf juichten en hij ook.  

“En nu lopen”, zei de rode Elf. 

“Op naar het kasteel.” 

“Op naar koning Borgen.” 

“Op naar Borksteen!” 

“En hop met Aleia.” 

“Ja, wie anders!” 

“Hop!” 
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“Wat zullen de mensen blij zijn!” 

“En de koning!” 

“De Koningin dan?” 

“Ja die ook!” 

“En dan hebben we het straks weer geflikt! 

“Ja wij: de Elf van Ithil!” 

“De opperstebeste Elf!” 

“De Elf!” 

Elf of twaalf?, dacht Lori, maar hij zei niets. 

 

 

 

Hoofdstuk 3 

 

“Ik tel tot drie en dan laten we de prinses zachtjes zakken!” 

De rode Elf telde af en ze legden zo voorzichtig mogelijk prinses Aleia neer op de bodem van de boot. 

Lori zorgde dat ze haar hoofd niet stootte op het harde hout en was opgelucht dat ze nog maar net paste in 

de boeg van de boot. Hij knikte opgelucht naar de rode Elf. 

“Dank je wel. Wat was je naam ook alweer?” De rode Elf had zijn hand met vier stompe vingertjes naar 

hem uitgestrekt. 

“Lori.” 

“Dank je wel, Lori, voor je hulp. Maar vanaf hier redden we het wel.” 

“Hoezo?”, vroeg Lori verbaasd en hij keek om zich heen. Ze bevonden zich op de oever van een rivier, 

met sterk stromend water. Zover het oog reikte bevond zich bos aan beide zijden van de rivier. Er was niets 

te zien dat leek op een kasteel, van welke koning dan ook. Laat staan het stadje. 

“Als we de rivier stroomopwaarts roeien, komen we gewoon uit bij Borksteen!” 

Lori knikte teleurgesteld, “Maar mag ik niet mee?” 

De rode Elf schudde geërgerd zijn hoofd; “Hoe vaak moet ik het nog zeggen, dat kan niet, wij zijn toch 

met elf!” 

Lori begreep dat hij hem niet op andere gedachten kon brengen en zei: 

“Zeg me dan ten minste hoe jíj heet? Ik weet nog steeds niet hoe ook maar één van jullie heet!” 

De rode Elf keek hem verbaasd aan, “Maar waarom zou ik een naam hebben. Wij…” -hij wees om zich 

heen- “… zijn de Elf van Ithil; dat is onze naam!” 

“Maar wat is jóuw naam?” 

De rode Elf wreef over zijn kin; “Nooit over nagedacht. Ik weet het echt niet!” 

Lori haalde teleurgesteld zijn schouders op. Toen sprong hij behendig vanuit de boot op de oever. Hij 

zwaaide, “Nou, succes dan maar. En, eh… Borksteen is dus die kant op?” Hij wees stroomopwaarts de rivier 

af. 

“Dank je. En ja, die kant op”, zei de rode Elf.  

“Die kant op ja!”, riep een andere Elf.  

“Het kasteel van koning Borgen, daar naar toe!” 

“Daarzo!” 

“Borksteen, die kant op!” 

“Daar!” 

“Die richting!” 

En alwéér wezen ze allemaal andere richtingen op.  

Wat had hij dáár nou aan? Hoofdschuddend bleef Lori staan, toen de Elfjes de boot in de rivier duwden 

en daarna allemaal snel aan boord sprongen. Maar het Elfje in het fel gele tuniekje verloor zijn evenwicht en 

viel zomaar in het water! Meteen verdrongen alle andere Elfjes zich om hem aan bood te hijsen. Maar omdat 
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al hun gewicht zich aan één zijde van de boot bevond, helde die meteen gevaarlijk over.  

“Verdeel je over de boot, anders slaan we om!”, riep Eén alweer kreeg zijn hoofd dezelfde kleur als zijn 

tuniekje. Enkele Elfjes deden meteen wat hun gevraagd was, en de boot sloeg net niet om. Met veel gedoe 

hezen enkele anderen intussen de gele Elf aan boord. Gejuich klonk op en chaotisch verdeelden de Elfjes 

zich daarna over de boot. Lori zag dat de boot over zes roeispanen aan beide zijden beschikte en eindelijk 

had iedere Elf zich ergens neergezet.  

Op één roeispaan na, die dus over bleef. 

“Allemaal tegelijk roeien!”, riep de rode Elf en hij begon daarna steeds te roepen: “Roei!” 

De boot was inmiddels zo’n beetje naar het midden van de rivier gedreven en toen de roeispanen het 

water raakten, gingen ze nog min of meer de goede kant op ook. Lori was zonder dat hij het doorhad met de 

boot meegelopen en riep: “Goed zo!” 

Hij zag dat de groene Elf even veelbetekenend naar hem knikte. Wat bedoelde hij? Wilde hij dat hij ze 

nog even moest blijven volgen? Nou ja, dacht Lori, hij moest ten slotte toch die kant uit, als hij zelf ooit in 

Borksteen wilde komen! Dus hij rende mee over het smalle strandje langs de oever, terwijl de boot steeds 

meer snelheid begon te krijgen. 

Maar al snel zag Lori dat de boot uit koers raakte. Die ging steeds meer naar links. Logisch ook, want aan 

éán kant van de boot roeide een elfje meer!   

“Elfjes rechts, jullie moeten langzamer roeien”, schreeuwde de rode Elf boos. Maar Lori zag dat nu álle 

elfjes langzamer begonnen te roeien. De boot raakte steeds verder uit koers en uiteindelijk raakte die de 

oever, precies op een plek waar een grote boom stond. De boeg botste tegen knoestige wortels. Door de klap 

tuimelden de Elfjes over elkaar heen door de boot. Lori rende snel dichterbij en zag hoe de rode Elf driftige 

armgebaren maakte: “Allemaal weer naar de roeispanen! En graag eentje van jullie naar de andere kant!” De 

Elfjes klommen een tijd door elkaar heen terwijl de boot stuurloos verder de rivier af dobberde. Eindelijk 

hadden alle Elfjes weer een roeispaan vast. Lori zag dat er nu ééntje meer aan de linkerkant zat. Hij 

klauterde ondertussen zelf over boomwortels en worstelde zich langs het dichte struikgewas aan de oever. 

Hij raakte zelfs een beetje achterop. Maar zelfs op een afstandje zag hij dat de boot alweer scheef ging! En 

nu weer naar rechts! En weer raakte de boot de zijkant van de rivier, juist op een plek waar gevaarlijke 

rotsen lagen! De botsing was nog heviger en nu vielen zelfs enkele Elfjes overboord. Terwijl Lori dichterbij 

rende, zag hij dat een paar van hun meteen weer aan boord werden gehesen. Maar eentje van hun, alweer 

die klungelige Elf in dat gele tuniekje, was gegrepen door de stroming en dreef steeds verder weg. Hij 

spartelde wild en ging steeds kopje onder.  

Lori bedacht zich geen moment en sprong zelf de rivier in. Hij begon meteen snel te zwemmen. Gelukkig 

was hij daar heel goed in! Thuis in Doriël had hij immers zoveel gezwommen in het meer onder de waterval. 

Hij had daar zelfs veel wedstrijden gewonnen! Het gele Elfje dreef op de stroming naar hem toe en Lori 

pakte hem stevig vast bij zijn kraag. Hij sleurde hem met zich mee en zwom hijgend de laatste meters tot de 

boot. De bezorgde Elfjes riepen opgewonden door elkaar heen en vele uitgestoken armpjes trokken al snel 

het gele Elfje aan boord. Maar meteen daarna werd ook Lori aan boord getrokken!  

“Goed gedaan”, zei één van de Elfjes en hij klopte hem dankbaar op de schouder. Hij kreeg nog meer 

bedankjes, tot de rode Elf voor hem stond.  

“We hebben blijkbaar nóg een roeier nodig”, zei hij knorrig, “Want wij Elf redden het zo niet! Wil jij…?” 

“Ja!”, zei Lori meteen en hij kon een lach niet onderdrukken. Ik zei het toch, wilde hij eraan toevoegen, 

maar hij besloot dat maar te laten. In plaats daarvan haastte hij zich om een plekje te vinden bij een 

roeispaan. Ze moesten immers nog een flink stuk roeien! 

 

Heel veel uren later, toen de twee zonnen stonden alweer laag aan de hemel stonden, bereikten ze dan 

eindelijk hun bestemming. Enkele Elfjes slaakten opgewonden kreten en toen Lori omkeek, zag hij voorbij 

een bocht in de rivier een prachtig klein stadje liggen aan de oevers. Mooie stenen gebouwen met puntige 

daken van rode dakpannen. Tientallen veel torentjes en torenspitsen. En op achtergrond lag hoog op een 

heuvel een indrukwekkend kasteel, gebouwd van witte zandsteen, met kleurige banieren die aan de 

kasteelmuren hingen en een grote toren met een goudkleurig puntdak, dat hoog in de hemel reikte. 
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“We zijn er bijna”, zei de rode Elf, “Nog even door roeien!” Alle Elfjes begonnen meteen weer druk door 

elkaar te praten, maar iedereen begon ook nog harder te roeien. Lori begon flinke pijn in zijn armen te 

krijgen, maar hield moedig vol.  

En eindelijk bereikten ze de stenen kade van de haven. Er klonken opgewonden stemmen van mensen: 

“Het is prinses Aleia!”, “De prinses is terug!”, “Het zijn de Elfjes!”, “Ongelooflijk!”, “Het is ze gelukt!”  

Onder het gejuich van de toestromende mensen tilden de Elfjes voorzichtig de prinses uit de boot. 

“Hoera!”, klonk het uit vele kelen. Sommigen boden aan om de prinses over te nemen, en er kwam zelfs 

iemand met een ezelskar aan zetten, maar het rode Elfje, wuifde hen weg; “We brengen zélf de prinses naar 

het kasteel!” 

En zo droegen de Elfjes niet veel later de prinses door de hoofdstraat van Borksteen. Op de stoepen langs 

de straat verdrongen zich steeds meer mensen die de Elfjes en de prinses toejuichten. Lori, die samen met 

Eén alweer het hoofd van de prinses droeg, had nog nooit zoiets meegemaakt en hij glom van trots. 

“Maar kijk eens”, hoorde hij mensen roepen, “Zie je dat de Elf niet met elf zijn?”, “Nee, ze zijn met eentje 

meer!” “Verrek, het zijn er twaalf!”, “Ongelooflijk, hoe is het mogelijk!” Lori vond het allemaal heel grappig. 

Inmiddels waren ze aan de rand van het stadje gekomen en klom de weg omhoog naar de ingang van het 

kasteel. En daar aangekomen, bleek dat een heel gezelschap hen voor de ophaalbrug al opwachtte. Helemaal 

vooraan stond een grote man die een felrode mantel om had. Hij had een volle grijze baard en een gouden 

kroon op zijn hoofd. “Het is de koning!”, hoorde hij andere Elfjes zeggen, “Koning Borgen, hij is het!”, “Hij 

wacht ons hoogstpersoonlijk op!” 

Ze hielden stil en meteen snelden bedienden dichterbij met een lege draagstoel. Ze namen de nog steeds 

slapende prinses Aleia van de elfjes over en droegen de prinses voorzichtig naar de draagstoel. En intussen 

richtte koning Borgen het woord tot hun met een stem die zo zwaar was dat die alles leek te doordringen: 

“Dank je wel, Elf van Ithil, voor jullie goede werk!” 

De elfjes wisten voor één keer niet wat ze moesten zeggen en bogen schutterig voor de koning. Die richtte 

zijn ogen op Lori: “En we hebben een gast zie ik! Met wie hebben we het genoegen?” 

“I-ik heet Lori”, zei Lori hakkelend en hij bloosde, “En ik kom uit Doriël!” 

De koning lachte bulderend, “Ha! Doriël, dat is voorwaar een eindje weg!” 

Lori kon alleen maar knikken. 

“Ik nodig je uit om nog even in Borksteen te blijven!”, zei de koning, “Ik zal regelen dat de beste kamer in 

De Dravende Pony voor je in orde wordt gemaakt!” 

Lori begreep niet wat de koning bedoelde, maar het groene Elfje fluisterde in zijn oor: ”Dat is onze 

stadsherberg!” Lori’s hart vulde zich van dankbaarheid. Maar nog voor hij de koning kon bedanken liep die 

al met zijn gevolg achter de draagstoel met zijn slapende dochter de ophaalbrug over richting zijn kasteel. 

 

 

 

Hoofdstuk 4 

 

“Meneer Lori, er is bezoek voor u!” 

Lori schrok op van zijn bed en zag dat het de herbergier was. Hij heette Gummel en was degene die hem 

had verwelkomd in De Dravende Pony en hem zijn kamer had gegeven. Een hele aardige man, maar ook erg 

dik en zwaar. Alsof hij, bij elke pul bier die hij schonk in zijn gelagkamer, een tweede zèlf opdronk. Zijn 

grote hoofd stak een klein stukje door de deuropening.  

Lori sprong opgewonden uit bed en keek door het raam van zijn kamer naar buiten. Het was nog vroeg 

en nog maar net licht, zag hij. Er waren nog niet eens mensen op straat! Wie zou hem willen bezoeken en 

ook nog eens op dit vroege uur? Hij kende niemand hier in Borksteen. Of zou het misschien de 

handelsreiziger zijn die hij gisteravond die hij gisteravond beneden in de gelagkamer had gesproken? Hij 

had gezegd dat hij de weg naar Doriël kende. En zelfs dat hij hem wel wilde meenemen. 

“Laat maar binnen, hoor”, zei Lori snel. 
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De deur ging verder open, maar het was niet die handelsreiziger die tevoorschijn kwam. Nee, het was het 

rode Elfje, zag hij verbaasd.  

“Eén”, zei Lori, “Ik had niet verwacht dat je zou langs komen!” 

“Tja…”, zei die, voor zijn doen wat verlegen. Hij werd door ongeziene handen naar voren de kamer in 

geduwd en meteen stroomden er nog veel meer Elfjes de kamer binnen. Twee sprongen er op zijn tafel, en 

een paar op zijn stoel. Eentje struikelde zelfs over de rand van het vloerkleed, maar uiteindelijk waren ze 

allemaal binnen. Alle elf. 

Het rode elfje werd aangestoten door enkele anderen.  

“Tja, ehh…”, ging die moeilijk verder, “We hebben nagedacht over hoe we prinses Aleia hebben gered…” 

Hij zocht naar woorden. 

“Is ze eigenlijk alweer wakker geworden?”, vroeg Lori nieuwsgierig. 

“Oh ja’, riep één van de Elfjes meteen.  

“Nou en of!” 

“Klaarwakker!” 

“En ze zei dat ze nog nooit zo goed geslapen had.” 

“Als een tevreden varkentje.” 

“Ohhh, je noemt een prinses toch geen varken?” 

“Nou… als is anders dan.” 

“Een zonnetje!” 

“Ja, een zonnetje.” 

“Ze was heel uitgerust!” 

“En vrolijk.” 

“Maar ze voelde zich ook wel wat schuldig.” 

“Ze beloofde dat ze nooit meer zomaar alleen zou wegsluipen naar het bos.” 

“Ten minste niet om bessen te eten.” 

“Nou ja, misschien nog wel voor blauwe bessen, toch?” 

“Ja!” 

“Blauwe bessen zijn heerlijk!” 

“Maar niet die rode, die zijn vies!” 

“En al helemaal niet die paarse, die zijn niet goed voor je…” 

“Nou en of!” 

“Wisten jullie al dat die groeien op de plek waar eenhoorns…” 

“Jahaaa!”, klonk het uit meerdere kelen. 

“Koppen dicht”, riep de rode Elf luid en meteen werd het stil. 

“Ze is dus wakker”, lachte Lori, “Maar daarvoor zijn jullie niet hier.”  

“Nee, eh, we willen je hulp vragen.” 

Lori wachtte. 

“De prinses viert namelijk vandaag haar geboortedag. En de koning wil dat wij daar bij zijn.” 

Lori knikte. 

“En tja. We hebben dus gemerkt dat het soms toch best wel handig is als we… met eentje meer zijn. Ook 

vandaag!” 

Nog steeds zei Lori niets. 

“En nou. We willen ook graag dat je er bij bent…” 

De groene Elf stapte naar voren en zei: “Ja! We willen heel graag dat je er bij bent!” 

Hij kreeg meteen bijval van alle andere Elfjes: 

“Ja, je moet er ook bij zijn!” 

“Jij hoort er ook bij.” 

“Zeker!” 

“Dit mag je niet missen!” 

Ze sprongen op hem af en trokken hem aan zijn mouw en klopten hem op zijn schouder. Ze keken hem 
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allemaal smekend aan en bleven maar door elkaar praten. Dat hij zo’n geweldige Elf was, dat ze hem zo 

nodig hadden en of hij alsjeblieft, alsjeblíéft wilde meedoen.  

Lori glimlachte en zei: “Natuurlijk.” 

De rode Elf knikte overduidelijk opgelucht; “Dat is dan opgelost!” 

 

Een uur later stonden ze allemaal opgewonden op de binnenplaats van het prachtige kasteel van koning 

Borgen. Straks zou koningin Aleia uit het kasteel komen en een rondrit door de stad maken. Daarna zou ze 

op het veld langs de rivier worden toegezongen door alle inwoners en zou de burgemeester haar een 

geschenk aanbieden. Maar eerst zou de prinses met haar gevolg worden uitgezwaaid door de Elfjes die haar 

zo moedig hadden teruggebracht uit het bos.   

Lori zag dat de andere Elfjes druk in de weer waren met takken van de maanlichtboom, die prachtige 

zilveren bladeren had. De takken waren kunstig ingevlochten tot lange bogen. Ze waren ook nog eens 

prachtig versierd met bloemen in alle kleuren van de regenboog.  

“We gaan een erehaag vormen voor de prinses”, zei de rode Elf. Lori knikte begrijpend en keek toe hoe 

chaotisch de Elfjes weer bezig waren. Bij één boog stonden drie of vier Elfjes zich te verdringen, terwijl het 

gele Elfje, toch al een beetje de grootste klungel, in zijn eentje een boog probeerde op te tillen. Hij verloor 

zijn evenwicht en viel pardoes op zijn achterste in een plas water. Meteen werd hij door andere geschrokken 

Elfjes overeind geholpen. Tevergeefs probeerde hij de modder van zijn gele broekje te kloppen. 

“Kom”, zei de groene Elf tegen Lori , “Laten wij die laatste boog oppakken!” Lori knikte en vroeg zich af 

of hij de groene Elf nog moest bedanken voor eerder.  

“Je begrijpt zeker wel waarom we je alweer nodig hadden”, grijnsde de groene Elf toen ze de boog 

optilden. Lori knikte, dat was wel duidelijk: er waren zes bogen gemaakt en de Elf hadden die nooit allemaal 

overeind kunnen houden. Ze gingen aan het einde van de rij staan, terwijl vele Elfjes opgewonden door 

elkaar riepen: “Ze komt eraan!”, “Opletten nou”, “Ze komt!”, ”Allemaal klaar staan!” Tot het allerlaatste 

krioelden ze door elkaar. Maar toen de binnenpoort zich opende, stonden ze toch redelijk op een rij. 

Voorin de rij bevond zich de prinses. Haar oranje haar was prachtig uitgekamd en stroomde breed uit 

over haar oogverblindend witte jurk. Zelfs de kleine pony waarop ze reed was wit. Achter haar rees Koning 

Borgen hoog op, op zijn staalgrijze strijdros. Hij had dezelfde rode mantel om. Naast hem zat de koningin in 

een prachtig lichtblauwe jurk op een bijna even groot paard. De rij werd gesloten door nog een tiental heren 

en dames in prachtige kleding.  

De stoet zette zich in beweging en reed onder de boog door van de Elfjes. Lori merkte de ingehouden 

opwinding onder de Elfjes, want sommige bogen trilden een beetje. Maar alles verliep vlekkeloos en de stoet 

ging onder het applaus van alle aanwezige mensen op de binnenplaats onder de bogen van de erehaag door. 

Even leek het alsof de stoet zo de ophaalbrug zou overgaan en het kasteel uit. Maar opeens keerde de prinses 

haar pony en reed weer op hun toe. 

“Mijn dierbare Elfjes”, zei ze met een zoete stem als van vloeibare honing, “Mag ik jullie nogmaals 

danken voor hoe jullie me gered hebben uit het bos?”  

Alle Elfjes knikten driftig maar voor één keer wist blijkbaar niemand wat te zeggen. 

“Hoera voor de Elf van Ithil!”, juichte de prinses en ze stak een arm op. 

Iedereen juichte, ook Lori. Maar tegelijkertijd ging er steek van spijt door hem heen. 

Maar toen klonk opeens de zware stem van Koning Borgen, die ook hun kant op was gereden. Hij zat 

vorstelijk op zijn ros en sprak: “Maar dochter, zie je niet dat het er geen elf zijn maar twaalf?” Hij lachte en 

de ogen in zijn trotse gelaat twinkelden van plezier. 

De prinses hield haar hand voor haar mond, “Oeps, wat dom van me. Maar. Maar hoe noem ik ze dan?” 

“De Twaalf Elfjes”, zei de Groene Elf luid, die nog steeds met Lori hun boog vasthield. 

De koning knikte, “Dat is een goed idee! Vanaf vandaag verklaar ik ze officieel de Twaalf Elfjes. De 

Twaalf van Ithil!” 

Iedereen op het plein begon nog harder te juichen en ook de elfjes om Lori heen begonnen nu door 

elkaar te roepen: “Ja, de Twaalf!”, “Dat klopt helemaal!”, “We zijn met twaalf!”, “Hoera voor Lori!” 

De koning knikte Lori vriendelijk toe en knipoogde naar hem. Toen keerden hij zijn strijdros. De prinses 
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gaf Lori en de andere elfjes een kushandje en volgde haar vader. En daarna voerden ze de stoet aan die 

eindelijk het kasteel uit reed. Ze werden gevolgd door het grootste deel van aanwezige mensen. Maar de 

Elfjes bleven staan, tot de binnenplaats helemaal was leeg gestroomd. 

“Misschien moet je hier nog maar even wat langer blijven”, zei het Groene Elfje glimlachend tegen Lori. 

“Je hebt gelijk”, zei Lori verrukt. Zijn terugkeer naar Doriël kon nog wel even wachten! Want klonk dat 

niet heel goed? De Twaalf Elfjes! 

 

 

EINDE 


