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Verdwaald in de wind 
 
Waarom ik de pest in had weet ik niet meer precies. Ik geloof dat ze een geintje hadden uitgehaald 
met de slaapzakken. In ieder geval: ik was ontzettend kwaad en ik wou even helemaal niemand zien. 
Dus sjouwde ik alleen de duinen in die direct achter het grote gebouw begonnen. Het was al aardig 
donker, maar daar trok ik mij niets van aan. Ik wou even alleen zijn. Misschien had ik wel heimwee, 
wie zal het zeggen. Ik hoefde maar een paar minuten te lopen of ik was helemaal de weg kwijt. Alle 
duinen leken op elkaar. Ik wist niet eens meer zeker welk duin ik de laatste keer was afgedaald. Op 
dat moment begon het te regenen. Het had al enkele dagen behoorlijk stevig gewaaid. Op een 
Waddeneiland voel je dat nog veel meer, zo vlak bij de zee, maar nu sloeg de regen met vlagen in 
mijn gezicht.  
 
In het donker kon ik bijna niets meer zien. De regen striemde tegen de struiken aan, die bewogen of 
het vreemde dieren waren. Roepen had geen zin. Het was net alsof de wind mijn woorden terugblies 
in mijn keel. Op dat moment realiseerde ik mij hoe krachtig en allesoverheersend 'het weer' kan 
zijn. Daar merk je maar weinig van als je je hele leven in de stad hebt gewoond. De wind gierde, 
huilde en jammerde. Ik had dat wel eens ergens gelezen, maar nu maakte ik het zelf mee. Net alsof 
de wind een mens was, of een dier. Om doodsbang van te worden. Ik kon me voorstellen dat de 
mensen vroeger dachten dat de wind speciale krachten heeft. Je leest het wel eens in sprookjes: de 
wind die het huilen van alle mensen opspaart en als het hem teveel wordt, alles in één keer eruitqooit. 
Of de wind die de boodschap van een meisje doorgeeft aan haar vriend ver weg, maar die de inhoud 
van die boodschap verandert. Leuk om aan te denken als je de weg kwijt bent midden tussen de 
duinen. 
 
'Niet in paniek raken,' zei ik tegen mijzelf, want dat zei mijn vader altijd. En toen ging alles veel sneller 
dan ik dacht. Ik klom twee duintoppen over en ik zag de zee. En toen ik op het strand was, was een 
paar honderd meter verder de lantaarn te zien bij de duinovergang naar het jeugdhonk. Mijn boosheid 
was helemaal voorbij, dat kan ik je wel vertellen. Maar de ervaring met de wind zal ik nooit vergeten. 


