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‘E
r komt een Storm, wat ik je brom.’ De boer krabde in 

zijn grijze baard, en daarna over zijn grijze hoofd, 
en staarde over de eindeloze vlakte waarin niets an-
ders te zien was dan droge, omgeploegde grond en 
weilanden vol vergeeld gras. ‘Een grote. Een kwaaie. 

Ik voel het aan alles. En hij komt recht over ons heen.’
‘Echt, oom Henri?’ Het meisje dat naast hem in de deuropening stond, 

keek opgewonden naar hem op. ‘O, spannend! Moeten we in de schuil-
kelder? Nee, toch? Ik wil niet in de kelder. Ik wil de storm zien. De vorige 
keer heb ik er niks van gezien en toen hadden we best boven kunnen blij-
ven, want alles was nog heel.’

Haar ogen zochten de hemel af, die de hele dag blauw was geweest, 
maar nu werd bedekt door een grauwgrijze sluier. De zon was veranderd 
in een fletse cirkel. Daarna wierp ze een smekende blik op haar oom. 
‘Alstublieft, oom Henri. Er gebeurt hier nooit iets. Nooit! En een echte 
tornado, dat is tenminste een avontuur, of niet soms, Toto?’ Ze bukte zich 
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en aaide het zachte, zwarte haar van de kleine hond die bij haar voeten 
zat. Het hondje duwde kwispelend zijn kop tegen haar hand.

‘Huh,’ bromde oom Henri. ‘Avonturen, daar komt niks dan ellende 
van. Als je oud genoeg bent, zul je dat snappen, Dorothea.’

Het meisje krabbelde Toto zachtjes achter zijn oren. Had oom Henri 
gelijk? Zou ze op een dag net zo worden als hij en tante Em? Dingen zeg-
gen als ‘Wie niet werkt, zal niet eten’ en ‘Het geld groeit me niet op de 
rug’. En ‘Oost west, thuis best’, wat tante Em altijd zei als er iets op tv was 
over bergbeklimmers of poolexpedities. Of ‘Doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg’, de favoriet van oom Henri.

En zou ze dan nog steeds in dit verveloze boerderijtje wonen, niets an-
ders zien dan de grote, vlakke prairie van Kansas? In de verste verte was 
geen huis te bekennen, er stonden nauwelijks bomen, en over het ge-
barsten asfalt van de weg die langs het erf liep reed zelden een auto. En 
stil dat het was! Het was maar goed dat Toto zo van blaffen hield, anders 
zou ze nog vergeten dat ze oren had.

Doortje schudde haar hoofd. Hier blijven… Het idee alleen al! Nee hoor, 
als ze oud genoeg was, ging ze lekker weg. Samen met Toto. De wereld ont-
dekken en elke dag avonturen beleven. Want hier – hier was helemaal niks. 
Nou ja, behalve haar hondje dan. Toto maakte haar altijd aan het lachen. 
Zonder hem was ze vast al net zo saai geworden als de prairie zelf.

Binnen in het huis klonk het gekletter van borden en bestek. ‘Doortje,’ 
klonk een stem. ‘Kom je afdrogen?’

Een plotselinge windvlaag deed het gras op de vlakte golven. De zon 
was nu helemaal verdwenen en de lucht werd snel donkerder. Een twee-
de windvlaag floot om het huis en de luiken voor de ramen klapperden. 

Oom Henri wierp een blik over zijn schouder. ‘Er komt een tornado 
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aan, Em,’ schreeuwde hij naar binnen. ‘Ik ga nog even naar het vee.’ Hij 
rende in de richting van de schuur waar de koeien en de paarden ston-
den. Op hetzelfde moment verscheen er een vrouw met een gestreept 
schort aan in de deuropening.

‘O,’ riep Doortje, ‘kijk daar! Tante Em, de tornado, ik kan hem zien!’
Maar tante Em had de slurf die uit de zwarte wolken naar beneden 

wervelde al ontdekt. ‘Naar de schuilkelder,’ riep ze. Haar stem klonk 
schril. ‘Kom mee, Doortje.’

Ze greep haar nichtje bij de hand en trok haar de kamer in. Snel opende 
ze het luik dat midden in de vloer zat en begon een donkere trap af te dalen.

Doortje volgde haar, maar halverwege stopte ze. ‘Toto,’ zei ze, ‘Toto is 
nog boven.’

‘Doortje, nee! Kom terug, kom onmiddellijk terug,’ gilde tante Em. Maar 
Doortje luisterde niet. Met een paar sprongen was ze weer in de kamer. 

‘Toto!’ riep ze. ‘Toto, waar ben je?’ Ze keek om zich heen en ineens hoor-
de ze een zacht, piepend geluidje. Haar ogen gingen naar de deur van haar 
slaapkamer, die aan de woonkamer grensde. Hij stond op een kier. Ze ruk-
te hem verder open, rende naar binnen en liet zich op haar knieën vallen.

‘Wat doe je daar onder mijn bed, rare?’ lachte ze. ‘Kom.’ 
Doortje strekte haar arm uit en greep Toto bij zijn halsband. ‘Kom,’ 

herhaalde ze. ‘We gaan naar de schuilkelder. Daar zijn we veilig.’ 
Met het hondje in haar armen liep ze terug de kamer in. Uit het ge-

opende kelderluik stak het paniekerige hoofd van tante Em. 
‘Ik heb hem, tante Em,’ riep Doortje. ‘We komen nu naar beneden.’ 
Ze was bijna bij de trap toen er een oorverdovende dreun klonk. 

De wind brulde en loeide, en het huis begon zo hard te schudden dat 
Doortje haar evenwicht verloor en op de vloer plofte. 

En toen, ineens, was het alsof ze opstegen, als in een luchtballon. 
Het huis slingerde en wentelde een paar keer om zijn as, en schokte 

omhoog – dwars door het oog van de tornado. Steeds verder stegen ze, 
tot ze de bovenste toppen van de wolken bereikten. Op die hoogte dreef 
het huis langzaam weg, dansend op de wind, alsof het niet meer woog 
dan een ganzenveer.



De storm maakte nog steeds een geweldige herrie. Alles schommelde en 
schudde, de tafel schoof van het ene eind van de kamer naar het andere, 
en de kast stond te wankelen. 

Doortje zat op de houten vloer en wreef in haar ogen. Ze keek naar 
het kelderluik naast haar, dat nog altijd open stond. ‘Tante Em?’ riep ze. 
‘Tante Em, bent u daar?’ 

Er kwam geen antwoord. Ze boog zich naar de opening en schreeuwde 
het uit. De trap naar beneden was verdwenen. Het enige wat ze zag, was 
een kolkende massa zwarte wolken. Toen zoog ze haar adem naar bin-
nen. Waar was Toto?

Ze keek weer naar de opening. Het huis zwenkte en zwaaide, en haar 
maag draaide mee. Ineens zag ze hem. Als een komeet schoot hij onder 
de kast vandaan, rende in paniek door de kamer en stoof recht op het 
keldergat af.

‘Nee,’ schreeuwde ze. ‘Toto, nee!’ 
Ze strekte haar arm uit, precies op het moment dat het hondje in 

de donkere opening verdween. Toto jankte, maar net op tijd klemde 
Doortjes hand zich om een van zijn flaporen.

‘Ik heb je,’ hijgde ze. ‘Niet zo trappen, ik heb je vast.’
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Met een ruk bracht ze hem in veiligheid. Ze klapte het kelderluik dicht 
terwijl het huis een nieuwe zwieper maakte. Zo, nu kon er in elk geval 
niemand meer doorheen vallen.

‘Ssh, m’n hondje,’ zei ze. ‘Kom, dan zoeken we een betere plek.’
Ze kwam overeind en wankelde met Toto in haar armen over de wie-

belende vloer naar de slaapkamer. Daar liet ze zich op haar bed vallen en 
krabbelde achter zijn oren tot hij rustiger werd.

‘Een avontuur, Toto,’ zei ze. ‘Nu beleven we een echt avontuur. Erg leuk 
vind ik het nog niet, en jij ook niet zo te zien, maar spannend is het wel.’ 
Ze keek naar buiten, naar de voorbij-jagende wolken waarin het af en toe 
flitste. ‘Alles komt goed,’ fluisterde ze in Toto’s oor. ‘Ik ben bij je, dus je 
hoeft niet bang te zijn.’

Ze wierp nog een blik op het raam, huiverde, en rukte de dunne, groen-
gestreepte gordijnen dicht. Die storm ging natuurlijk een keer liggen, 
dat kon niet missen. En dan? Vielen ze te pletter? Hoe stevig het huis ook 
was, vleugels had het niet en ze zaten vast verschrikkelijk hoog. Zo hoog 
als de vliegtuigen die soms over de prairie vlogen en witte strepen trok-
ken door de wijde hemel boven Kansas.



Uren gingen voorbij en ze dreven verder en verder. Het bleef donker en 
de wind gromde en floot, maar het huis schudde niet zo hard meer en 
schommelde nu alleen zacht heen en weer. Doortjes ogen werden zwaar. 

Met een arm om Toto heen viel ze in een diepe slaap. 
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oortje werd wakker door een harde dreun. Haar bed 
maakte een sprongetje en Toto jankte en drukte zijn 
koude, natte neus in haar hals. Ze schoot overeind en 
hield haar adem in. Het huis bewoog niet meer! En 

het was ook niet langer donker. Warm zonlicht stroom-
de door de kierende gordijnen naar binnen en viel in een lange baan 
over de vloer.

‘Toto, kom,’ riep ze. Ze vloog haar bed uit, rende naar de voordeur en 
trok hem open. 

‘O.’ Vol ongeloof keek ze om zich heen. ‘O, Toto, de storm heeft ons 
huis ergens anders neergezet. Kijk eens hoe groen het gras hier is. En al 
die bomen. Er hangen appels aan, zie je dat? En peren, en pruimen… en 
overal bloemen… zoveel kleuren heb ik nog nooit gezien.’

Het hondje kwispelde en Doortje lachte en wees naar de bontgekleurde 
vogels die tussen de bomen fladderden. ‘Hoor je hoe ze zingen? Mooi, hè?’
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