
Te snel 
 
 

Het was in de zeventiger jaren op een mooi weekend voor Pasen. De meester van 
De Cocksdorp pakte zijn fiets en reed naar het strand bij paal 28. De opgang naar 
het strand was toen nog langs de plek waar vroeger de reddingbootschuur stond, wel 
te weten de roeireddingboot. Daar parkeerde hij z’n fiets en liep verder naar het 
strand. Dat lag er ondanks het mooie weer verlaten bij. Hij kreeg het warm en dacht: 
ik trek m’n kleertjes uit en loop bloot naar De Slufter. Zo gezegd, zo gedaan.  
Korte broek, hemd en onderbroek geparkeerd tegen een strandpaal tegen het 
wegwaaien en wandelen maar. Heerlijk! Maar toen hij bij de Slufteringang aankwam, 
betrok de lucht, het zonnetje ging schuil achter de wolken en het werd een stuk 
koeler. Dan maar in looppas terug naar de kleertjes. Daar was de strandpaal. Maar 
waar waren de kleren? 
Aan de duinrand zat een echtpaar. ‘Zoekt u iets meneer?’ 
‘Ja, m’n kleren. Hebt u ze soms gezien?’ 
‘Nee, wij hebben niets gezien. Daarnet waren er een paar kinderen aan het spelen. 
Maar van kleren hebben we niets gezien.’ 
Schouderophalend dacht de meester: ’t was een oude broek, een hemd, een 
onderbroek. Daar zit ik niet om verlegen. Dan maar zó naar huis. Onderweg naar z’n 
fiets kwamen er nog twee echtparen hem tegemoet. De dames met een deken 
omgeslagen. ‘Goedendag.’ Terwijl ze voorbij liepen zei de ene man: ‘schat, ik denk 
dat die meneer het nog kouder heeft dan jij.’ 
De meester dacht: daar kon hij weleens gelijk in hebben. Want ondanks zijn stevige 
wandeltempo begon hij aardig af te koelen. Gelukkig had hij de fiets niet op slot 
gedaan, uit vrees het sleuteltje op het strand te verliezen.  
Dus snel opgestapt en razendsnel peddelend op huis aan. Onderweg kwam hij 
niemand tegen die nader commentaar kon leveren. Tot bij het Eierlandse Huis, waar 
een paar jongetjes aan het voetballen waren. Maar meester hield de vaart erin. Snel 
naar huis, onder de warme douche en andere, warme kleren aan. Zo, dat was dat.  
De volgende maandag kwam meester op school. Willy stapte op hem af en zei: 
‘Meester, ik zag u wel gisteren. Maar ik zag nog niks, want u reed te snel!’ 
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