
Deze hondsroos uit de duinen van Noordwijk doet 
mij denken aan onze vakantie aan de Noordzeekust 
van vorig jaar. Drie weken slecht weer. Regen en nog 
eens regen. Op de laatste druilerige dag trouwde 
een nichtje in het grote hotel aan zee. Elco bracht 
alvast wat spullen naar huis terug. Midden op de 
dag werd het donker. Een wolkbreuk. Noodweer aan 
zee is prachtig om naar te kijken, maar niet als je er 
in je feestjurk doorheen moet. Elco belde vanuit het 
souterrain van ons huis: “Ik sta hier tot mijn enkels 
in 12 centimeter water. De banken drijven door de 
keuken, de gordijnen zijn een grote dweil en overal 
is kortsluiting.” Stevige studenten uit de buurt hel-

pen hem in het hondenweer de 
spullen sjouwen en de vrijwillige 
brandweer pompt het huis leeg. 
Steeds weer doorslaande stop-
pen doen ons enkele dagen lang 
beseffen hoe afhankelijk we zijn 
geworden van elektriciteit. Eten bij 
kaarslicht, afwassen met de hand 
en geen televisie. Mijn nichtje, de 
bruid en haar bruidegom zouden 
mooie trouwfoto’s laten maken in 
de duinen tussen de hondsroos, 
maar ook die bleek letterlijk in het 

water gevallen. ’s Avonds laat drinken we het bruids-
paar nog vrolijk met champagne geluk toe. “Ach, dat 
ongelukje bij ons was maar water,” fluister ik mijn 
eigen bruidegom toe, terwijl deze opzichtig over zijn 
stramme rug wrijft en met de dansmuziek mee strom-
pelt. Pas als enkele dagen later blijkt wat hij aan dat 
gesjouw heeft overgehouden, breekt de zon weer bij 
hem door. De dokter had gezegd dat een oude kwaal 
in zijn rug wel had kunnen opspelen, maar had hem 
gefeliciteerd bij het zien van de foto’s: “Gefeliciteerd, 
het is maar een gewone hernia. Gaat vanzelf weer 
over.” We beloven elkaar opnieuw trouw in goede en 
kwade dagen.   

‘Noodweer aan zee is prachtig, maar niet 
als je er in je feestjurk doorheen moet’
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