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Woord vooraf
De beoordeling van historische feiten eeuwen later is een moeilijke zaak. Vertekening
van de werkelijkheid is vrijwel onvermijdelijk. Het kan gebeuren dat personen of
groepen uit vroeger tijden in de geschiedschrijving sterk geïdealiseerd worden. Dit
is heel duidelijk gebeurd met de geuzen. In dit boek wordt getracht over de geuzen
te vertellen zonder de mooie franje die men in later eeuwen aan de geuzengeschiedenis
heeft gemaakt.
Geen enkele oorlog is nobel of mooi.
Het is een smerig en vrij zinloos bedrijf.
De tachtigjarige oorlog verschilt in dit opzicht niet veel van welke andere oorlog.
Wie dit boek te hard vindt en de beschreven gebeurtenissen te rauw acht, moge
bedenken dat de werkelijkheid die tot ons komt via boeken van zestiende en
zeventiende-eeuwse schrijvers aanzienlijk harder en rauwer was. Wie de tachtigjarige
oorlog graag ‘mooi’ wil houden voor zichzelf en voor de jeugd, waarvoor dit boek
in de eerste plaats bestemd is, moet het liever ongelezen laten.
De echte geschiedschrijver moet zich beperken tot de feiten; hij gaat na wat met
zekerheid bekend is. Wie een verhaal schrijft, mag trachten de open plekken op te
vullen waar de geschiedschrijver aarzelt.
Zo is het verhaal van Floor gebaseerd op dingen die echt gebeurd zijn, op dingen
die best zo hadden kunnen gebeuren en op gegevens uit een heel klein geheim archief
ter grootte van een duim.
Het verhaal van Floor is het verhaal van een jongen die voorbestemd scheen om
priester te worden, maar die in twee jaar tijd geus werd met de geuzen, al was het
dan ook tegen wil en dank...
N.J. Bosma
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1. De voorspelling van de dronkeman
zondag, 1 oktober 1572
Het was stil in Mechelen.
Ongewoon stil in de straten van de anders zo levendige stad. Ongewoon stil ook
in de vele herbergen en taveernen.
Toch waren er veel mensen op straat. In kleine groepjes stonden ze bijeen en
spraken op gedempte toon alsof de Spaanse vijand alles kon horen.
De stad was op deze eerste oktober 1572 nog in handen van de prinsgezinden.
Nog wel, maar voor hoelang?
Enkele maanden tevoren had men soldaten van Willem van Oranje in de stad
gelaten. Toen was de Spaanse vijand nog ver weg.
Nu stond Alva voor Mechelen met een leger Spanjaarden, Walen en Duitsers. In
het zuiden had hij Bergen heroverd. Het Spaanse leger zou waarschijnlijk binnenkort
nog versterkt worden met troepen uit het zuiden.
En wat had Mechelen?
Een handjevol onbetrouwbare huurlingen moest de stad verdedigen. Ze werden
door de burgers van Mechelen argwanend bekeken. Veel van deze huurlingen hadden
al eerder in het leger van Willem van Oranje gestreden. Nou ja, gestreden?
De burgers van Mechelen wisten maar al te goed, dat deze goddeloze avonturiers
de gewoonte hadden vlak voor de strijd om meer soldij te vragen, dat ze meer dan
eens hun veldheer en zijn officieren in de steek hadden gelaten als hun eisen niet
werden ingewilligd.
Zouden de soldaten nu wel standhouden?
Met ernstige gezichten bespraken de burgers de toestand. Sommigen zeiden: ‘We
hadden er nooit aan moeten beginnen, de Spanjaarden zijn veel te sterk.’ Anderen
dachten dat Mechelen wel hulp zou krijgen uit Antwerpen.
Niemand wist wat de dag van morgen zou brengen.
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In een van de smalle straatjes achter de kathedraal van St. Rombout klonk rumoer
uit een kleine herberg.
Herberg was eigenlijk een te groot woord voor het kroegje waar Jan Pek, de
schoenlapper, als gewoonlijk de zondagmiddag doorbracht. In de gelagkamer stonden
twee ruw-houten tafels met lange banken. Tegen de achterwand lag een groot vat
bier op een verhoging. De waard liep af en aan van het vat naar de dorstige mannen
bij de tafels.
Jan Pek had het hoogste woord.
De hele week werkte hij in zijn kleine woning in de Zeelstraat, vlak bij de
stadsmuur. Dan waren zijn bedrijvige handen van de vroege ochtend tot de late avond
bezig om de kost te verdienen voor vrouw en kinderen.
Iedereen noemde hem Jan Pek omdat hij schoenlapper was. Eigenlijk heette hij
anders, maar Jan vond het wel goed zo. Thuis praatte hij niet zoveel. Thuis werkte
Jan en zijn vrouw Leontien praatte.
Leontien praatte van de ochtend tot de avond. Alleen het bazige dochtertje Jeanette
en mijnheer pastoor konden Leontien laten zwijgen. Jan Pek haalde op zondag zijn
schade in.
‘Spanjaarden of geen Spanjaarden,’ riep Jan, ‘op zondag heb ik dorst.’ Hij zwaaide
met de grote bierkan, morste op de tafel en begon onbedaarlijk te lachen. Hij stond
op en klom moeizaam op de tafel.
De andere mannen hielpen hem, maar ze duwden en trokken zo hard aan de dronken
schoenlapper, dat hij driemaal viel eer hij goed en wel op de tafel stond.
Dit was een vast punt op de zondagmiddag in deze kroeg: als Jan Pek genoeg
gedronken had, ging hij een toespraak houden. Toen Jan op de tafel stond boerde hij
luid tot groot plezier van de omstanders. Hij maande met zijn hand om stilte, dronk
in één teug de bierkan leeg en begon. ‘Ik ben geen geus,’ lalde Jan langzaam. Hij
hikte en vervolgde: ‘Ik ben geen ketter, ik ben een goede katholiek en een goede
Mechelaar.’
‘En een goede drinkebroer,’ vulde een der omstanders aan. Jan wachtte tot het
gelach bedaard was, dat op deze opmerking volgde. Hij riep luid: ‘Ik heb geen hekel
aan de koning van Spanje, maar de tiende penning wil ik niet betalen!’
De mannen juichten.
‘De tiende penning is niet voor de koning, de tiende penning
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is voor Alva. Mechelen betaalt de tiende penning niet! Al stuurt Alva al zijn soldaten,
Mechelen betaalt niet!’
Jan wiste zich het zweet van het voorhoofd. De mannen dromden met verhitte
gezichten om de tafel heen. Een hand reikte Jan Pek een volle kan bier toe. Hij leegde
de kan in één teug. Met het schuim nog op de lippen schreeuwde hij hees: ‘Als Alva
in mijn werkplaats komt, steek ik hem een priem in zijn lijf en dan zeg ik: hier heb
je je tiende penning!’
‘Pas maar op, dat Leontien je niet hoort,’ riep één van de omstanders.
‘Daar heeft Leontien niets mee te maken,’ lalde Jan Pek, ‘dat is een zaak tussen
Alva en mij.’
De kleine schoenlapper keek met glazige ogen naar zijn toehoorders. De rode
koppen, het dronkemanslawaai, de bierlucht, het hoorde allemaal bij de zondagmiddag.
Jan Pek huilde, ook dat hoorde bij de zondagmiddag. Dikke tranen liepen over zin
wangen. ‘Wij zijn allemaal vrienden,’ riep hij uit. ‘Wij hebben allemaal kinderen
om voor te zorgen. Voor vrouw en kinderen zullen wij vechten tot onze laatste druppel
bloed. Morgen gebeurt het! Morgen komt de grote aanval. Morgen vechten we met
de Spanjaarden. We zullen vechten op de muren, in de straten, in de kerken en in de
huizen. We zullen vechten als leeuwen.’
De mannen juichten.
‘Als leeuwen,’ schreeuwde Jan Pek schor. Toen vervolgde hij zachter: ‘Maar het
zal niet helpen. We hebben te weinig soldaten. We hebben te weinig wapens. Morgen
komen de Spanjaarden. Morgen gaan we eraan, allemaal!’
Even was het doodstil in de lage gelagkamer. Zo had Jan Pek nog nooit gesproken.
Wat hij gezegd had, was ieders heimelijke angst. Maar juist omdat ze allemaal die
heimelijke angst voor de Spanjaarden hadden, wilden ze er niet over horen. Ze waren
hier toch gekomen om hun angst te vergeten?
Een verontwaardigd geloei steeg op uit de groep rond de tafel. ‘Ga naar huis, Jan
Pek!’ riep er een.
‘Huil maar uit bij Leontien,’ schreeuwde een ander.
Van alle kanten werd de dronken schoenlapper nu gestompt en geslagen. Hij viel
van de tafel, krabbelde overeind en maakte zich uit de voeten.
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Buiten leek het of hij in een andere wereld kwam. De lege straat was koud. Op de
winderige hoek bij de kathedraal stonden enkele mensen te praten. Met onvaste
dronkemanspas ging Jan Pek hen voorbij. Ze zeiden niets tegen hem. Het was Jan
alsof hij in een boze droom liep.
Was dit zijn stad?
Was dit Mechelen?
Het leek wel alsof niemand hem wilde kennen. Jan Pek voelde de angst van de
mensen.
Om zich een houding te geven, riep hij nog een paar maal luid: ‘Morgen gaan we
eraan, allemaal!’
Hol klonk zijn roep door de smalle straten en stegen van Mechelen. Alleen een
hond beantwoordde deze wanhoopskreet met een klaaglijk gejank.
De mensen wilden het niet horen.
In het kleine huisje van de schoenlapper leek het die angstige oktoberzondag wel
eerder donker te worden dan anders.
Moeder Leontien zat bij het enige raam kousen te stoppen.
Jan was in de kroeg zoals altijd. Haar oudste zoon Floor was weg, Leontien wist
niet waarheen. De andere kinderen, Jeanette en de kleintjes, speelden buiten.
De zondagmiddag was voor de spraakzame Leontien meestal een rustige middag.
Vaak was ze dan alleen met haar oudste zoon Floor.
De veertien jaar oude Floor was veel vriendelijker dan zijn twee jaar jongere zusje
Jeanette. Moeder Leontien verbaasde zich er wel eens over, dat er zoveel verschil
tussen kinderen kon zijn.
Jeanette durfde alles, ze was voor de grootste jongens niet bang, ze vocht op straat
en haalde allerlei kattekwaad uit.
Floor was veel rustiger, hij had leren lezen en schrijven en pastoor Desmedt had
al eens gezegd: ‘Leontien, ik maak van je zoon een goede priester.’
Jeanette had daar schamper over gedaan, maar Leontien was trots op haar geleerde
zoon. Als hij priester mocht worden, zou Leontien het gevoel hebben, dat ze niet
voor niets geleefd had. Het zou alles goedmaken. Het verdriet om de vijf kinderen
die gestorven waren tijdens een pestepidemie. De armoede, de honger, de
dronkenschap van Jan elke week weer.
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Floor was misdienaar bij pastoor Desmedt in de Katelijnekerk en moeder Leontien
was altijd wel ergens achter in de kerk te vinden als Floor op het hoofdaltaar diende.
Leontien praatte de hele dag, zeiden de mensen, maar hier praatte ze niet over.
Vaak wist zelfs Floor niet dat ze er was.
Buiten in de Zeelstraat werd het gelal van Jan Pek hoorbaar. De buren kwamen aan
de deur.
Leontien haalde Jan naar binnen eer de hele buurt zich ermee kon bemoeien. Ze
stopte hem in bed om hem zijn roes uit te laten slapen. Half uitgekleed gleed Jan Pek
onderuit in de benauwde bedstede. Luid snurkend sliep hij in.

2. De Spaanse dolk
Floor was die dag bijna niet thuis geweest. 's Morgens was het bij de hoogmis
ongewoon druk. Even viel toen het gevoel van dreiging van de mensen af.
De forse gestalte van pastoor Desmedt, zijn warme stem en het vertrouwde ritueel
gaven de mensen een gevoel van rustige geborgenheid. Als Desmedt de Latijnse
gezangen zong, was het voor Floor of de hemel openging. Hij voelde zich in een
andere wereld, zuiver en heilig. Zou dit zo maar in kunnen storten?
Op andere zondagen speelde Floor na de mis met de jongens uit de buurt. En
hoewel hij zeker geen haantje de voorste was, deed hij met alles mee.
Deze dag was het anders. De jongens werden weggejaagd als ze te veel lawaai
maakten. Sommige bleven staan luisteren bij de grote mensen, andere gingen naar
huis.
Van de muur af was er geschoten op de Spanjaarden. Niemand was geraakt en de
Spanjaarden waren teruggetrokken.
Floor hoorde zeggen dat de troepen van Alva hun kamp opsloegen ongeveer een
kilometer buiten Mechelen. Van de muur af kon je ze zien.
Floor kwam thuis om te eten en daarna trok hij weer de stad in. Overal hetzelfde
beeld van afwachting en berusting. Het was
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Floor alsof hij afscheid nam van Mechelen.
Tegen de avond kwam hij op de muur tegenover het Spaanse kamp. Er waren maar
weinig soldaten op de muur. Niemand lette op Floor. Hij viel dan ook niet erg op.
Voor zijn veertien jaren was hij klein van stuk, zijn tengere lichaam leek nog
kleiner door de te grote kleren die hij droeg. Moeder Leontien had ze gemaakt ‘op
de groei’. Een groei die voorlopig nog uitbleef.
Veel bijzonders had hij niet aan. Broek en wambuis waren van dezelfde grove
bruine stof gemaakt als de muts, een ouderwets model met de punt naar voren.
In het smalle, bleke gezicht vielen vooral de donkere ogen op. Het begon snel
donker te worden.
In het Spaanse kamp werden kampvuren ontstoken. Floor zag de soldaten schimmig
heen en weer lopen tussen de tenten en de vuren. Van verre zag het er wel gezellig
uit. Het leek helemaal niet angstaanjagend.
Zouden de mensen niet overdrijven? Misschien waren de Spanjaarden niet zo
wreed en onmenselijk als wel beweerd werd. Floor kreeg een onbedwingbaar
verlangen de vijand van dichtbij te zien. Zou hij de stad uitsluipen? Hij kende een
punt waar dit niet al te moeilijk was. Hij dacht er nog niet over na hoe hij weer terug
moest komen, maar ging meteen op weg.
Bij het kleine poortje waar Floor de stad uit wilde gaan, stond geen enkele soldaat.
Er lag een vlot waarmee de jongens wel eens in de stadsgracht voeren. Floor maakte
het los, duwde af en dreef naar de overkant. Hij maakte zich zo klein mogelijk, want
op de muur hoorde hij soldaten praten. Hij bedacht nu pas, dat die soldaten wel eens
zouden kunnen schieten op iets verdachts in de gracht.
Geluidloos gleed het vlot naar de overkant. Daar groeiden een paar wilgen.
Spookachtig doemden ze uit het schemerduister op. Floor trok het vlot onder de
overhangende takken van een treurwilg en bond het vast.
Hij was aan de overkant, maar nu? De Spanjaarden waren een heel eind weg. Het
kamp zou zeker goed bewaakt worden.
Floor besloot òm te lopen, om zo het Spaanse kamp aan de achterkant te kunnen
naderen. Hij kende de omgeving heel goed door de vele tochten die hij alleen of met
andere jongens had gemaakt.
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Met een wijde boog liep hi door het verlaten land rond Mechelen. Het was nu helemaal
donker. De vuren van de Spanjaarden lichtten hel op.
Floor liep enigszins gebukt en hij volgde greppels of slootkanten om niet te veel
boven het land uit te steken. Hij vermeed de boerderijen, want daar konden soldaten
zitten.
Zo kwam hij na een uur aan de rand van een klein bos. Het Spaanse kamp lag
tussen Mechelen en dit bos in. Heel behoedzaam naderde Floor de bosrand. Op
handen en voeten kroop hij door een ondiepe greppel. Hij naderde de eerste bomen.
Stond daar iemand?
Floor schoof onhoorbaar naar een struik, die half in de greppel groeide. Tussen
de al kale takken door loerde hij naar het bos.
Op ongeveer tien meter afstand stond een soldaat tegen een boom geleund. De
man merkte niets, hij leunde op zijn musket en floot zelfs een liedje.
Plat in de greppel gleed Floor langs de schildwacht.
In het donkere bos volgde hij de greppel. Het schijnsel van de vuren was al te zien.
Floor sloop naar links, naar een punt waar hij een goede schuilplaats wist, een kuil
vlak aan de rand van het bos, tussen de struiken verborgen.
In de kuil kraakte een tak toen Floor zich erin liet zakken. Het werd niet gehoord,
of wel? Hij kon de soldaten horen praten. Ze waren veel dichterbij dan hij gedacht
had. Zijn hart bonsde in zijn keel.
Een soldaat stond op van het vuur en kwam naar de kuil toe. Floor maakte zich
zo klein mogelijk en trok de bruine muts voor zijn gezicht. Hij zou alleen te zien zijn
als iemand met een lantaarn onder de struik scheen.
De soldaat was nu zo dichtbij, dat Floor hem aan had kunnen raken. De man pakte
een bundel takken op die daar lag en liep terug naar het kampvuur.
Rond het vuur zaten vijf mannen. Ze praatten en dronken wijn uit tinnen bekers.
Van dichtbij zagen de Spanjaarden er veel gevaarlijker uit dan vanaf de stadswallen.
Van een der soldaten kon Floor heel duidelijk het gezicht zien. Het was
angstaanjagend. Veel littekens hadden het misvormd. De felle ogen boven de gebogen
neus gaven de man een roofvogelachtig uiterlijk.
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Telkens als de soldaat in de richting van de struik keek, liepen Floor de koude rillingen
over de rug. Hij wist dat de man hem niet kon zien, toch leek het alsof zijn felle ogen
alles zagen.
Floor kon niet verstaan wat de mannen zeiden, want Spaans kende hij niet.
Nu het gelukt was zo dicht bij de vijand te komen, kreeg Floor een goed idee. Als
hij de Spanjaarden kon besluipen, konden anderen het ook!
Hij moest teruggaan naar Mechelen, de soldaten waarschuwen en ze de weg wijzen.
Vannacht konden de Spanjaarden overrompeld worden!
Hij wilde juist heel voorzichtig aan de terugtocht beginnen, toen hij bedacht dat
hij iets moest hebben om te bewijzen dat hij hier geweest was.
Vlak langs de grond loerend zag hij anderhalve meter verderop wapens en
uitrustingstukken van de soldaten liggen. Een dolk lag het dichtst bij.
Floor kon onmogelijk uit zijn schuilplaats komen, maar met een tak uit de kuil
zou hij de dolk kunnen bereiken.
Zonder moeite vond hij een stok die lang genoeg was. Floor
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schoof de tak over de grond, bereikte de dolk en begon voorzichtig het wapen naar
zich toe te trekken. Ondertussen hield hij de soldaten goed in het oog.
Ze merkten niets.
De dolk was nu bij de rand van de kuil. Floor liet de stok los en had met een snelle
greep de dolk te pakken.
Het wapen zat in een fraai versierde schede. Het was ongeveer dertig centimeter
lang, met een bewerkt gevest van tien centimeter.
Floor verborg de dolk onder zijn wambuis en begon aan de terugtocht.
Het werd kouder, want een dunne nevel lag over het land. Deze nevel
vergemakkelijkte zijn terugweg.
Zonder moeilijkheden bereikte hij het vlot en de kleine poort. Op de stadsmuur
was niemand te zien.
Floor had haast, hij moest zo snel mogelijk de commandant van de huurlingen
spreken. Onderweg had hij een heel plan bedacht hoe de soldaten het best de
Spanjaarden konden overvallen.
Er was geen tijd te verliezen. Deze nacht moest het gebeuren. Floor kwam bij de
Brusselse poort; daar zouden de soldaten zijn. Maar het wachtgebouw bij de poort
was leeg. Hoe was dat mogelijk?
Floor rende verder door de onverlichte straten en stegen naar een andere poort. In
het duister botste hij tegen iemand op. ‘Hé jongen, kalm aan,’ klonk het.
Floor herkende de stem van pastoor Desmedt.
‘O, bent u het, mijnheer pastoor?’ hijgde Floor.
De grote man riep verbaasd uit: ‘Floris, je moeder zoekt je overal, wat doe je nog
zo laat buiten?’
Floor legde gehaast uit wat hij gedaan had en wat hij van plan was.
De pastoor had hem bij de schouder gepakt en terwijl Floor vertelde, leidde hij
hem met zachte hand naar huis.
Floor wilde helemaal niet naar huis en toen hij het voornaamste verteld had, zei
hij dan ook: ‘Nu moet ik naar de commandant, mijnheer pastoor, ik kan nog niet naar
huis.’
‘Je moest maar wel naar huis gaan, mijn jongen,’ zei de pastoor zacht, ‘de soldaten
zul je niet meer vinden.’
‘Ik móet ze vinden,’ hield Floor koppig vol.
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‘Zo hard kun je niet lopen, dat je ze nog inhaalt,’ zei pastoor Desmedt, ‘ze zijn er
allemaal vandoor.’
‘Er vandoor?’ herhaalde Floor ongelovig. ‘En wat moet er nu gebeuren?’ vroeg
hij.
‘We zijn niet sterk genoeg, we zullen het af moeten kopen,’ antwoordde Desmedt.
‘Afkopen?’
‘We hebben geen keus. We zullen ons moeten onderwerpen en een boete betalen.
Morgenochtend gaat een processie van burgers en geestelijken naar Alva om hem
om vergeving te smeken.’
‘Gaat u mee?’ vroeg Floor zacht.
Pastoor Desmedt lachte.
‘Allicht,’ zei hij, ‘iemand moet toch het kruis dragen, Floor.’
Ze waren bij het kleine huisje van de schoenlapper aangekomen. Moeder Leontien
stond op de uitkijk. Ze keef met schelle stem op Floor omdat ze zo ongerust was
geweest. Pastoor Desmedt kalmeerde haar.
Floor gleed langs zijn moeder het huis in. Hij pakte een stuk brood en ging vlug
naar bed. De dolk verborg hij onder zijn matras. De dolk was zijn geheim; daar had
hij zelfs de pastoor niets van verteld.
Floor was doodmoe en weldra sliep hij in.
Moeder Leontien mopperde nog wel een half uur op hem, maar hij hoorde het niet
meer.

3. Smekelingen bij Alva
2 oktober 1572
In de loop van de nacht was het gaan regenen en bij het aanbreken van de dag regende
het nog. De grauwe schemering maakte plaats voor het al even grauwe daglicht.
Het water plensde van de daken in de goten, van de goten in de straten, waar zich
grote plassen vormden.
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Een kar, volgeladen met huisraad, kwam de Begijnenstraat in. De voerman liep naast
de muilezel die de zware kar door de modderige straat trok. Halverwege het smalle
straatje bleef de kar in een grote modderpoel steken. De voerman sloeg de muilezel
en schold het beest uit. Maar slaan noch schelden hielp, de kar zakte steeds dieper
weg.
Niemand hielp.
De man, die bij het begin van de dag had willen ontvluchten door de Leuvense
poort waar hij geen vijandelijke soldaten verwachtte, zat gevangen. Hij had de
muilezel kunnen uitspannen en zo vluchten, maar hij kon geen afstand doen van zijn
dierbare bezittingen. Tegen beter weten in bleef hij proberen de kar in beweging te
krijgen.
Bij de St. Romboutskerk kwamen de geestelijken en burgers samen, die naar Alva
zouden gaan. Allen waren gehuld in boetegewaad: donkere monnikspijen, ruwe
donkere kleren.
Pastoor Desmedt stak boven hen uit. Zijn kleding was doorweekt. De ruwharige
boetepij droeg hij op het blote lichaam, de klamme kou van het doorweekte
kledingstuk drong door merg en been.
Hij was blootshoofds. In zijn handen hield hij het grote kruisbeeld uit de
Katelijnekerk; de onderkant rustte nu nog op de modderige grond.
Een der hoge geestelijken van de stad leidde de stoet. Hij gaf een teken.
Desmedt nam het kruis op en de stoet zette zich in beweging. Langs het oude paleis
en de vleeshal ging het over de grote brug naar de Brusselse poort. Overal waar de
sombere processie langs kwam, knielden de mensen in de modder of op de stoepen
van de huizen.
Zou het lukken? Zou Alva genoegen nemen met de onderwerping van Mechelen?
De regen bleef onverminderd vallen.
De smekelingen waren nu zo nat, dat ze het niet eens meer merkten. Moeizaam
trokken ze verder.
Pastoor Desmedt keek recht voor zich uit. Hij lette niet op plassen en modder.
Soms waadde hij tot zijn knieën door een kille modderbrei. Hij was de tocht begonnen
met blote voeten in sandalen, maar de sandalen waren ergens blijven steken.
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Hij merkte het nauwelijks.
Van de stadspoort af keek men de stoet met angstige spanning na.
Het gezang van de priesters verwoei in de wind.
In de stad wist nu iedereen dat de soldaten gevlucht waren. Enkele burgers hadden
hun voorbeeld gevolgd, maar de meeste mensen bleven. Sommigen tegen wil en
dank, zoals de man in de Begijnenstraat.
De voorposten van het Spaanse leger zagen met verbazing de verregende stoet naderbij
komen.
Een gewapend geleide bracht de processie naar de tent van Alva. Daar liet men
ze een uur buiten staan.
Pastoor Desmedt hield het kruis omhoog. Zijn armen en zijn rug deden pijn. Hij
had geen gevoel meer in zijn voeten, soms werd het zwart voor zijn ogen. Toch hield
hij vol. Hij wist dat alles afhing van deze tocht. Hij moest zijn bescheiden aandeel
leveren.
Een der anderen zou straks het woord voeren.
Het gezang was onverminderd doorgegaan. Dit scheen Alva te hinderen. Een
Spaans edelman trad naar buiten en riep iets in het Spaans. De mannen uit Mechelen
begrepen het niet en zongen door. De Spanjaard wond zich erg op, riep een andere
man, blijkbaar een Vlaming in Spaanse dienst, en herhaalde het bevel. De tolk
vertaalde het op zeer duidelijke wijze.
‘Smoelen dicht!’ schreeuwde hij.
Het gezang verstomde.
Alleen Desmedt, verdoofd door inspanning en koude, begreep het iets te laat.
‘Amen!’ zong hij met zijn luide, heldere stem.
Onder andere omstandigheden zou men hier misschien om gelachen hebben, nu
werden de soldaten kwaad omdat ze zich bespot voelden.
Na het uur van wachten werd door drie soldaten de voorhang van de tent
weggeslagen.
Alva zat op een soort verhoging midden in de tent. Hij was in een zeer slecht
humeur, want hij had een gruwelijke hekel aan regen. Die nacht had het bovendien
in zijn tent gelekt en hij had slecht geslapen.
Op een teken van de machtige veldheer trad een der geeste-
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lijken naar voren en hield een lange toespraak in het Latijn, die door een Spaanse
geestelijke vertaald werd.
Alva luisterde verveeld. Hij zei iets tegen de edellieden die achter hem stonden.
Er werd om gelachen.
Na de toespraak knielden de Mechelaren.
Het was doodstil; alleen de regen werd gehoord en commando's van militairen
verderop in het kamp.
Alva keek de Mechelse groep die geknield voor hem lag minachtend aan. Alleen
Desmedt stond nog rechtop, het kruisbeeld in de armen geklemd.
Op korte, afgebeten toon begon de veldheer te spreken. Zijn woorden werden zin
voor zin vertaald door een schrijver.
‘Uw berouw komt te laat,’ zei Alva. ‘De Nederlanders moeten leren dat er met de
Koning van Spanje niet te spotten valt. Het is heel verstandig van u een boete aan te
bieden. Wij zullen die boete echter zelf komen halen.’
Met een gemeen lachje vervolgde hij: ‘Laat de burgers naar voren komen.’
De zes Mechelse burgers, allen vooraanstaande mannen in hun stad, kwamen uit
de groep.
Alva gaf een bevel.
Soldaten grepen de geschrokken burgers beet en sleurden ze ruw weg.
Tot de overgeblevenen zei Alva: ‘Uw parochianen zullen een onvergetelijk uitzicht
op de stad krijgen. Hedenmorgen is besloten dat Mechelen een straf zal ondergaan,
die als voorbeeld voor de andere opstandelingen kan gelden. Vandaag wordt uw stad
geplunderd door de Spaanse soldaten, morgen en overmorgen door de Walen en de
Duitsers.’
Een schok van ontzetting ging door de geknielde priesters. Pastoor Desmedt
begreep dat het allemaal voor niets was geweest. Hij wilde schreeuwen, maar kon
slechts een wilde kreet uiten die niets menselijks meer had. Met het zware kruisbeeld
in de handen wankelde hij naar voren.
Wilde hij het op Alva gooien om hem te doden?
Niemand zou het ooit weten, want de lijfwacht van de veldheer zag de mogelijke
dreiging. Drie, vier mannen stelden zich tussen Alva en de reusachtige priester, die
in de kleine tentopening nog groter leek. Zij riepen hem in het Spaans iets toe.
Hij verstond hen niet, deed nog een stap naar voren en werd
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van vele zijden tegelijk aangevallen. De Spanjaarden namen geen risico.
Pastoor Desmedt werd door vier man tegelijk doorstoken. Met een luide slag viel
hij stervend achterover.
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Dit speelde zich in minder dan een minuut af.
Alva werd rood van woede. Hij krijste bevelen en in zeer korte tijd werden alle
priesters geboeid weggeleid.
De zes burgers kregen inderdaad een goed uitzicht op de stad. Terwijl de Spaanse
troepen optrokken naar het weerloze Mechelen, werden de zes mannen opgehangen
met het gezicht naar de stadspoort.

4. Requiem1 over Mechelen
Floor stond met vele anderen bij de Brusselse poort. Hij was die ochtend van de
tweede oktober wakker geworden met het vage besef dat er iets vreemds was.
Toen hij onder zijn matras de dolk voelde, wist hij het ineens weer.
Hij had de dolk onder zijn kleding verborgen en hij was bang geweest. Een
verschrikkelijke angst had zijn keel dichtgeknepen. Hij begreep niet hoe vader,
moeder, Jeanette en de kleintjes net konden doen alsof het een gewone maandag was.
Voelden ze dan niet, dat het gevaar van alle kanten dreigde?
Toen besefte hij dat hij misschien de enige was die wist dat de soldaten gevlucht
waren.
Floor hield het niet langer uit in het benauwde huisje. Hij stak een grote homp
brood onder zijn wambuis en ging naar buiten. ‘Floor, waar ga je heen?’ riep zijn
moeder hem na.
Floor antwoordde niet.
‘Hij moet zeker weer biechten,’ spotte Jeanette.
Op straat huiverde de tengere jongen in de gure wind. Hij hield het brood links en
de dolk rechts onder zijn kleding verborgen. Hij kwam juist op tijd bij de poort om
de stoet te zien vertrekken. Met andere mensen wachtte hij daar zwijgend. Uur na
uur tuurden ze naar het vijandelijke kamp zonder te weten wat daar gebeurde.

1

Requiem: mis voor de zielerust van een overledene.
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Toen de Spaanse soldaten de stad naderden, wisten ze nog niet wat hun te wachten
stond. Dat zouden ze spoedig merken.
Met getrokken degens renden de Spanjaarden de stad binnen. Bij de poort werden
twee mannen doodgestoken.
Gillend vluchtten de mensen de stad in. De plunderaars achtervolgden hen en velen
werden op straat gedood.
De Spaanse vendels hadden vooraf de stad onderling verdeeld en onder leiding
van hun officieren renden zij naar het deel dat zij zouden plunderen.
Eerst waren de Mechelaars te verbaasd om weerstand te bieden. Toen ze hun eerste
schrik en verbazing te boven kwamen, weerden ze zich met de moed der wanhoop.
Floor was op zij van de poort weggekropen. Zodra het enigszins veilig leek, probeerde
hij thuis te komen. Hij moest vader, moeder en de anderen waarschuwen. Misschien
konden ze nog vluchten over de muur of door de Katelijne poort.
Floor rende zo hard hij kon.
De stad was nu een warboel van vechtende, moordende en plunderende soldaten.
Op de Vismarkt werd hevig gevochten. Vishandelaren en slagers hakten daar met
hun grote messen wild om zich heen. Het water in de smalle rivier werd rood gekleurd.
Even leek het alsof de Spanjaarden terugdeinsden, maar de Mechelaars werden in
de rug aangevallen door een groep Spanjaarden die uit de Begijnenstraat kwam.
Floor glipte achter de vechtende groep om, ontweek een Spanjaard en rende de
smalle Begijnenstraat in.
Midden in de straat lag de voerman die had willen vluchten. Hij was doorstoken.
Een soldaat sneed de muilezel los en reed erop weg. Anderen plunderden de kar.
Behendig glipte Floor langs de plunderaars. Terug kon hij niet meer.
De Katelijnestraat lag leeg. Waren de Spanjaarden hier nog niet? Zou hij op tijd
thuiskomen?
Floor rende, maar de vijand was nog sneller. Drie Spanjaarden openden de
onbewaakte Katelijne poort van binnenuit. Honderden schreeuwende soldaten kwamen
nu van die kant de stad in. Floor verborg zich in een smal steegje. Tien, twintig Span-
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jaarden renden hem voorbij.
Toen Floor even later voorzichtig om de hoek keek, zag hij een groepje soldaten
de Zeelstraat ingaan. Hij vergat zijn angst en holde naar de hoek van de straat, van
zíjn straat. Wat hij daar zag, was zo gruwelijk, dat hij niet eens meer kon schreeuwen.
De soldaten hadden vader, moeder en de kinderen naar buiten gesleurd en wilden
ze doden. Jeanette krijste als een kat.
Floor zag hoe zijn vader en moeder neergestoken werden door de razende
Spanjaarden. Het was alsof de wereld instortte.
Floor was nu vlakbij.
Een grote kerel met een gemene tronie hield met zijn ene hand het jongste broertje
in bedwang en had in de andere hand een degen, gereed om toe te steken.
In dit ene afschuwelijke moment herkende Floor de soldaat die daar stond. Het
was de man met het griezelige gezicht die hij gisteren bij het vuur had gezien!
Floor sprong de vent op de rug. Hij had de vlijmscherpe dolk in de hand en stak
in blinde woede de kerel in de keel. Het warme bloed liep tussen zijn vingers door.
De andere soldaten zagen het gevaar. Een degen flitste in de richting van het
tengere jongetje, dat zojuist een ervaren soldaat had gedood.
Floor werd geraakt, maar voelde niets. Het brood had zijn hart beschermd.
Met een snelle sprong verdween hij in een poortje tussen de huizen.
Hij werd achtervolgd door de woedende soldaten. In de wirwar van steegjes en
sloppen raakten ze de jongen kwijt. Vloekend keerden ze terug om de plundering
voort te zetten.
Buiten adem kwam Floor bij de Katelijnekerk aan. Hier zou hij veilig zijn. Hij
kende er alle hoekjes en gaatjes. Met de bebloede dolk nog in de hand stormde hij
de kerk in. De deur sloeg dicht. Floor schoof de grendels ervoor.
Bij het hoofdaltaar lag een oude priester geknield. Het licht van twee grote kaarsen
scheen op de zilveren haarkrans van de grijsaard. Zijn zwakke stem vervulde de grote
ruimte met gebeden en gezangen.
Floor trilde op zijn benen. Alles draaide hem voor de ogen. Het gezang klonk
wazig, ver weg. De bebloede dolk hield hij
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nog steeds in de hand geklemd.
Toen klonk buiten geschreeuw.
Spanjaarden? Floor had geen tijd erover na te denken.
Met groot geraas werd de deur ingeslagen. In het donkere kerkgebouw week Floor
uit naar een schuilplaats die hij wist te vinden onder de vloer van de kerk. Daar bleef
hij de rest van de dag roerloos liggen.
Boven zijn hoofd hoorde hij de zware val van een lichaam en hij raadde dat de
Spanjaarden de oude priester gedood hadden. Verder weg hoorde hij het kraken en
neerploffen van beelden die omvergehaald werden om de sieraden te bemachtigen.
Nog verder weg klonk vaag, als uit een andere wereld, het gejammer en geweeklaag
van een stad die uitgemoord werd.
De jongen kon niet huilen. Hij lag daar maar, verdoofd, suf. Niemand vond hem
en dat werd zijn redding.
In de buurt van de kerk stonden huizen in brand. Het dreunende instorten van de
muren was tot in de kerk te horen.
Voor Floor stortten de muren van zijn jeugd in.
In het duister doemden de gezichten van vader en moeder op, bebloed en van pijn
vertrokken. De snerpende gillen van zijn broertjes en zusjes bleven doorklinken in
zijn oren. Alle geluiden van de strijdende stad werden doodskreten, doodskreten van
kinderen, doodskreten van vader, van moeder, van Jeanette. Floor was misselijk.
Een hevige, snijdende hoofdpijn kwelde hem. Hij drukte zijn brandende voorhoofd
op de koele vloertegels van het donkere gewelf. Zo lag hij uren.
‘Ze zijn allemaal dood,’ dreunde het in zijn hoofd. ‘Dood... dood... straks is de
dodenmis... de begrafenis...’
In zijn koortsige droom was Floor misdienaar op het hoofdaltaar, terwijl de mis
van requiem werd gezongen, de dodenmis...
Tegen de avond verstomde het rumoer.
De Spanjaarden ontstaken vuren in de straten.
Op sommige plaatsen brandden huizen. Duizenden Mechelaren waren die dag
omgekomen.
Te midden van hun slachtoffers zaten de plunderaars en telden hun buit.
Het weer was opgeklaard, er was weinig wind. Het was alsof de natuur de adem
inhield bij zoveel bruut geweld.
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Op de grote markt brandden verscheidene vuren. Huisraad en boeken werden hier
verbrand.
De soldaten hadden veel bier en wijn buitgemaakt. Luid klonk hun brallend gezang
over het plein, waar honden klaaglijk jankten bij hun dode meesters.
Plotseling hield het dronkemansgelal op.
Langs de kathedraal kwam een kleine gestalte in een helder wit gewaad het
marktplein op. Het was een jongen, een misdienaar, die met zijn hoge stem liturgische
gezangen zong uit een requiemmis. In zijn handen hield hij een klein kruis aan een
lange stok omhoog. Zijn ogen waren strak op dit kruis gericht.
De wrede soldaten, met hun door drank benevelde hoofden, huiverden. Er was
iets griezeligs aan deze jongen.
Toen hij dichterbij kwam, weken de mannen op zij. De jongen keek niet links of
rechts.
De dronken Spanjaarden zwegen, enkele knielden in een onbegrijpelijke mengeling
van angst en gelovigheid.
Terwijl de stem van de jongen hoog en schril de stille avond doorsneed, bleven
zijn koude, dode ogen gericht op het kruis. Zo trok Floor voor de laatste maal door
zijn stad en hij zong het requiem voor Mechelen.
Ongehinderd bereikte hij de stadspoort. Ongehinderd ging hij de weg naar
Antwerpen op. Het milde duister van de nacht omsloot zijn tengere gestalte. De echo
van zijn gezang klonk nog in de straten van Mechelen.
's Nachts keerden de Spanjaarden met buit beladen in hun kamp terug en overal
werd verteld over die geheimzinnige verschijning op de markt van Mechelen.
Niemand wist wie het geweest was. Niemand wist waar hij vandaan kwam of waar
hij heen ging.
De jongen wist het nog het minst van allen.
Hij trok door het land.
Hij lachte niet, hij huilde niet.
Hi keek recht voor zich uit in een verte waar geen mens zijn blik kon volgen...
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5. De geuzen komen
De westenwind striemde het vlakke land bij de Schelde.
Golven met schuimkoppen beukten de lage dijk waarachter het verweerde strooien
dak van een vissershuisje net zichtbaar was. Wie over het water naderend het huisje
zocht, zou het niet gemakkelijk gezien hebben, want het stukje dak dat boven de dijk
uitstak, was al even grauw en zwart als de dijk zelf.
Rook uit de schoorsteen, meegerukt door de felle wind, wees erop dat het huisje
bewoond was, dat men er zo vroeg op de dag zelfs al op was.
De visser daarbinnen trok zwijgend zijn dikke kleding aan. De vorige dag was hij
drijfnat thuisgekomen en het goed voelde nog kil en klam.
Boven een vuurtje warmde zijn vrouw melk in een pan.
Het huisje telde slechts één vertrek.
Zwijgend deden de man en de vrouw hun werk van alledag. De wind huilde door
de schoorsteen en wakkerde het vuur aan waardoor de kamer verlicht werd. Verder
was het tamelijk donker. Het aarzelende daglicht drong nog niet door de kleine ramen.
Rechts van de open haard was de enige bedstede. Nergens was slaapplaats voor
kinderen. In de ruim dertig jaar van hun huwelijk hadden de man en de vrouw nooit
de vreugde gekend van de geboorte van een kind.
In de verre donkere hoek ritselde stro. Een wittige schim deed vermoeden dat daar
een geit stond.
Een tafel, enkele stoelen en een grote kledingkist waren al het meubilair.
Zittend op de kist trok de visser zijn sokken aan.
Overal rook het naar vis. Onder de tafel lag een grijze poes aan een schelviskop
te kluiven.
Op de tast vond de man netten en ander visgerei in de hoek naast de kist. Hij legde
het gereed bij de deur.
Zijn vrouw schonk de dampende melk in een grote stenen kom en zette die op de
tafel. Een klein kommetje ging onder de tafel. Zwijgend zaten de man en de vrouw
tegenover elkaar. Het stille begin van elke dag.
Een restje gekookte vis van de vorige dag vormde met brood,

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank

31
kaas en melk het ontbijt van het echtpaar.
Ze waren allebei ongeveer vijftig jaar, maar het zware leven in weer en wind had
hen vroeg oud gemaakt.
‘Ga je ver weg vandaag?’ vroeg de vrouw.
‘Tot de tweede zandbank,’ zei hij slechts. Daarmee zou alles voor de hele dag
gezegd kunnen zijn.
Buiten klonk een vreemde schreeuw.
De vrouw luisterde. ‘Er roept iemand,’ zei ze.
‘Een meeuw,’ zei de man.
Weer klonk de schrille kreet.
‘Dat is geen meeuw, dat is een mens! Ga kijken wat er is!’ zei de vrouw ongerust.
De man nam een grote slok melk, stak een homp brood in zijn mond en stond
onwillig op. Hij zette zijn muts op, deed zijn klompen aan en ging naar buiten.
Zijn vrouw sloeg een doek om haar schouders en volgde hem.
Buiten woei een koude wind, die de adem afsneed. Zoekend keken de twee oude
mensen om zich heen. Weer klonk een schrille kreet als van een beest in nood.
De man wees naar een meeuw die overvloog.
De vrouw keek langs de dijk. Plotseling greep ze haar man bij de arm. ‘Kijk daar
eens!’ riep ze uit.
Langs het smalle pad onder aan de dijk naderde een gestalte in een gescheurd,
rafelig kleed. Het gewaad was lang geleden wit geweest.
‘Het is een jongen,’ mompelde de vrouw verbaasd. ‘Hij lijkt wel uit de processie.’
De jongen hield een kale stok in beide handen geklemd. Hij keek star voor zich
uit.
Hoelang liep hij al zo? Zijn blote voeten waren kapot, maar hij scheen geen pijn
te voelen.
Dichterbij gekomen schreeuwde hij weer. Zijn kreet verwoei in de wind. Hij merkte
de twee mensen bij de hut niet op.
De jongen kwam al nader en nader. Hij was erg bleek.
De visser deed enkele stappen in zijn richting. De jongen zag de man, probeerde
te vluchten en viel. Machteloos bleef hij op het modderige pad liggen.
De man en de vrouw waren al bij hem. Voorzichtig tilde de visser de jongen op
en droeg hem het huisje binnen.
De vrouw rende voor hem uit. Ze spreidde snel stro uit voor
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het vuur. Daar werd de jongen opgelegd. Zijn ogen waren nu dicht, hij leek
bewusteloos.
De visser maakte de kleding van de jongen los. Samen met zijn vrouw trok hij het
overkleed weg. Het was een misgewaad, vuil en gescheurd. Daaronder droeg de
jongen zijn gewone kleren.
Onder het wambuis van de jongen vond de visser een fraai versierde dolk. Hij
bekeek het wapen verbaasd en legde het daarna op de tafel.
De vrouw haalde dekens uit de bedstede en hiermee wreef ze de jongen warm.
Hij opende de ogen weer, keek met verschrikte blik om zich heen en wilde overeind
komen om te vluchten, maar hiertoe miste hij de kracht.
De visser knielde naast het stro. Hij steunde de jongen op zijn knie en hield het
hoofd van de totaal uitgeputte knaap in zijn arm. Voorzichtig liet hij hem drinken
uit de kom warme melk. Eerst morste de jongen. De kat likte begerig de gemorste
melk op. Daarna ging het beter.
Toen de kom leeg was, legde de visser de zieke voorzichtig neer. De warmte van
de melk, van het vuur en de dekens deden de jongen goed, hij sloot de ogen en sliep...
De grijze kat nestelde zich aan het voeteneinde.
Hij sliep drie dagen en drie nachten.
De visser en zijn vrouw waakten dag en nacht over hem. Eén of tweemaal per dag
probeerden ze hem eten te geven. Hij werd geen ogenblik alleen gelaten. Als de
visser uitvoer, bleef de vrouw thuis. Kwam de man vroeg terug, dan haastte de vrouw
zich naar het dorp om inkopen te doen.
Op de ochtend van de derde dag ontwaakte de jongen en keek voor het eerst bewust
om zich heen.
Waar was hij?
Hij lag nog op het stro, ongeveer een meter van het vuur af. Een brede plank
beschermde het noodbed tegen vonken.
De jongen zag de dekens, de vlammen, de kookpot aan zwarte kettingen en hij
rook vis. De dekens, het stro, de plank, alles rook naar vis. Het leek de jongen alsof
hij zweefde. Hij sloot de ogen weer.
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Was hij op de bodem van de zee?
Was hij dood?
Vaag hoorde hij voetstappen naderen. Wie was daar?
De vrouw meende dat de jongen nog steeds sliep en slofte weer weg. Ze porde het
vuur op, rommelde wat in de pan waarin ze vis kookte en duwde de opdringerige
poes weg. Daarna ging ze de geit melken.
Op zijn rug liggend opende de jongen zijn ogen weer. Hij draaide het hoofd om
en keek de vrouw na. Doordat hij vlak bij de grond lag, leek de hut groot.
Onder de tafel door zag hij de geit en de oude vrouw.
De poes was de eerste die merkte dat de jongen wakker was. Ze keken elkaar aan.
Het beest miauwde en waarschuwde zo de vrouw.
Toen ze opstond en bij hem kwam probeerde de jongen zich op te richten, maar
het lukte hem niet. Met grote schrikogen keek hij naar de oude vrouw, die nu vlak
bij hem was. Hij zag dat ze vriendelijke ogen had en toen ze op de rand van het
strobed kwam zitten en zacht begon te praten, kalmeerde hij.
‘Zo, ben je eindelijk wakker?’ zei de vrouw.
De jongen antwoordde niet.
‘Heb je honger?’
Hij bleef met wijdopen ogen naar de vrouw staren.
‘Dorst?’
De vissersvrouw haalde een kan verdund bier en liet de jongen drinken. Gesteund
door kussens uit de bedstee zat hij half overeind.
‘Waar kom je vandaan?’ vroeg de vrouw.
De jongen probeerde te antwoorden. Zijn gedachten waren vaag en verward.
‘Stad,’ zei hij moeizaam.
‘Welke stad?’
Geen antwoord.
‘Kom je uit Antwerpen?’
De jongen schudde het hoofd.
‘Stad,’ zei hij weer, ‘dood, allemaal dood,’ Hij huiverde, de angst was weer in zijn
ogen.
De vrouw praatte zachtjes verder. ‘Uit welke stad kom je?’
Ze noemde steden van Vlaanderen en Brabant.
De jongen zweeg, gaf geen teken van herkenning.
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‘Kom je uit Mechelen?’ vroeg de oude vrouw ten slotte.
‘Ze zijn allemaal dood!’ riep de jongen uit.
‘In Mechelen?’
De jongen knikte heftig. Hij kreunde.
‘Mijn hoofd,’ zei hij zacht.
‘Doet je hoofd pijn?’
De jongen knikte.
Voorzichtig legde de vissersvrouw hem beter neer.
‘Ben je uit Mechelen weggelopen?’ vroeg de vrouw.
‘Ja.’
‘Waarom ben je niet thuisgebleven?’
‘Ze zijn vermoord.’ De jongen sprak nu zacht, bijna toonloos. ‘Allemaal vermoord.
Vader, moeder, Jeanette en de kleintjes. Iedereen is dood.’
‘Wie heeft dat gedaan?’
‘Spanjaarden, honderden Spanjaarden!’
De jongen greep onder zijn kleren. ‘Waar is de dolk?’ vroeg hij geschrokken.
‘Die heb ik opgeborgen,’ zei de oude vrouw rustig. ‘Je krijgt hem terug als je beter
bent. Wàt hebben de Spanjaarden gedaan?’ vroeg ze.
‘Ze hebben de stad geplunderd, ze hebben iedereen doodgestoken.’ De jongen
voelde aan zijn rechterhand waar bloed aan gezeten had. ‘Ik heb er een doodgestoken.’
‘En verder?’
‘Verder weet ik niet. Ze waren overal. Ik ben weggekropen. Meer weet ik niet.’
Geduldig vroeg de vrouw verder. ‘Hoe heet je?’
De jongen zweeg alsof de vraag hem verraste.
‘Hoe heet je?’
Het was alsof hij voor een muur stond, waarvan hij de deur niet kon vinden. Zijn
hoofd bonsde. Hij wist zijn naam niet!
Hij sloot de ogen, zwaar ademend. Ver in zijn geheugen klonk een stem: ‘Iemand
moet toch het kruis dragen. Floor.’
Dat was het! ‘Floor,’ mompelde hij, ‘ik heet Floor.’
De vrouw liet hem weer drinken.
‘Wanneer ben je uit Mechelen gevlucht?’
‘Ik weet het niet,’ fluisterde Floor. Hij lag weer achterover met gesloten ogen. En
hij vertelde wat hij wist. Flarden van gruwelijke herinneringen.
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Hij vertelde, antwoordde op vragen, wel een uur lang. Toen liet de vrouw hem slapen.
Zweet parelde op zijn voorhoofd.
De oude vrouw streelde hem over het hoofd.
Hij ontspande zich. ‘Floor heet ik,’ fluisterde hij, ‘uit Mechelen.’ Toen sliep hij
in, rustiger dan tevoren.
In Antwerpen op de markt hoorde de visser dat het verhaal van Floor maar al te waar
was. Uit Mechelen waren maar weinig mensen ontsnapt.
Floor bleef bij de oude visser en zijn vrouw. Zij verzorgden hem alsof hij hun eigen
kind was. Hij knapte snel op. Na een week kon hij weer staan en lopen.
De zondag nadat hij voor het eerst weer op was, nam de vrouw hem mee naar de
kerk in het naburige dorp.
Met heldere stem zong Floor mee. De oude vrouw was trots op hem.
‘Kwam je vaak in de kerk in Mechelen?’ vroeg ze later.
‘Elke dag,’ zei Floor. Toch kon hij het zich niet zo goed herinneren. Als hij aan
Mechelen moest denken, kwam de herinnering langzaam uit een mistig verleden op.
‘In de Katelijnekerk,’ zei hij na enige tijd. ‘Ik was misdienaar.’
Thuis vertelde de vrouw trots dat ‘hun Floor’ zo mooi de mis kon zingen.
‘Dat dacht ik al,’ bromde de visser, ‘hij heeft de handen van een priester, niet van
een visser.’
Nu hij zo onverwacht een pleegzoon had gekregen, hoopte hij er een visser van
te maken. De eerste tocht, enkele dagen tevoren, was geen succes geweest. De tengere
jongen, nog zwak door de doorstane ontberingen, had hem weinig kunnen helpen.
Ook kon hij soms zo maar voor zich uit staren. Dan hoorde hij nauwelijks of iemand
tegen hem sprak. Vaak klaagde hij over hoofdpijn.
De vrouw verdedigde hem. ‘Hij wordt vast wel een goede visser,’ zei ze, ‘hij moet
nu nog wat aansterken en over een paar maanden is hij een goede hulp voor je.’
De visser bromde iets onverstaanbaars terug.
Zo bleef Floor bij de oude mensen achter de lage dijk bij de Schelde. Hij werd sterker,
kreeg een gezondere kleur en deed
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erg zijn best als hij op de kleine vissersboot hielp.
Op een dag in november was hij 's ochtends het eerst buiten. Opgewekt liep hij de
dijk op om de boot klaar te gaan maken. Boven op de dijk bleef hij staan. Daar
kwamen twee schepen aan. Het grootste schip, een tweemaster, ging voor anker.
Floor las de naam op de achterspiegel: ZEEHOND.
‘Er komen boten aan!’ riep hij naar het vissershuisje. Hij rende naar de waterkant,
ging in de vissersboot achter een stapel netten en touwen zitten en keek naar de
schepen: de Zeehond en de Zwaan, een kleine boeier. Er waren mannen aan boord,
gewapende mannen.
De oude visser was op het geroep van Floor afgekomen. Op de kruin van de dijk
bleef hij geschrokken staan. ‘Geuzen,’ mompelde hij lijkbleek.
Van de Zeehond kwam een sloep naar de wal. Een viertal geuzen sprong in de
vissersboot. Ze begonnen hem los te gooien om ermee weg te varen.
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‘Blijf van mijn boot af!’ schreeuwde de oude man. Hij holde de dijk af.
Een schot vanaf de Zwaan.
Hij rolde de dijk af.
Enkele geuzen renden de dijk over en drongen het huisje binnen. De oude vrouw
vluchtte naar de waterkant, zag haar man en stortte zich jammerend naast hem neer.
In de hut gooiden de geuzen alles overhoop op zoek naar waardevolle buit. Ze
vonden alleen de geit.
Eén van hen schopte het strobed van Floor door elkaar. Er zat niets in. Wel raakte
er stro in brand en weldra brandde het hele bed als een fakkel.
De geuzen sleurden de geit mee en keerden terug in de boten. Achter de dijk laaiden
de vlammen hoog op.
Bij het water snikte de oude vrouw bij haar dode man.
Floor hield zich stil, niemand zag hem.
‘Kijk!’ schreeuwde een van de geuzen en hij wees naar het huisje, dat in lichterlaaie
stond. Uit de schoorsteen klauterde de kat omhoog. In doodsnood sprong het dier.
In de vlammen? Niemand zag waar de grijze poes neerkwam.
De geuzen voeren weg en de vier mannen die overgestapt waren, namen de
vissersboot mee.
De vlammen achter de dijk werden kleiner en doofden.
Aan de rand van de Schelde lag de dode visser. De jammerklachten van de oude
vrouw naast hem klonken ijl over het wijde water.
De geuzen waren alweer ver weg. Floor voer mee. Op weg naar een onbekende
bestemming.

6. Geus tegen wil en dank
Lange tijd zag Floor alleen maar de lucht, grijs, met donkere wolkenflarden. Tegen
de lucht tekenden zich het zeil en de touwen af. Vlak bij zijn hoofd klonk het water
tegen de boeg. Om hem heen de geur van touw, hout en vis.
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Dit was allemaal vertrouwd. Op weg naar de visgronden had Floor vaker in dit hoekje
gezeten.
Vaag boven het geluid van wind en water hoorde Floor de stemmen van de geuzen.
Vanuit zijn veilige schuilplaats van touwen en houtwerk durfde hij na een poos
over de boeg vooruit te kijken. De wind was lekker fris. Ver vooruit voer de Zeehond,
daarachter de Zwaan.
Ze hadden vast al een heel eind gevaren, want de Schelde was hier veel breder
dan bij het vissershuisje. Het leek wel haast een zee hier. De oevers waren slechts
smalle streepjes land. Zover was de oude visser nooit gegaan.
Waar voeren ze heen?
Floor hoorde de geuzen achter zich op het schip. Hij kroop weer dieper weg,
draaide zich voorzichtig om en gluurde langs de stapel touwen en netten naar het
achterschip.
Aan het roer zat een man met een grote zwarte snor op het plaatsje waar de oude
schipper altijd gezeten had als het scheepje gemakkelijk voor de wind voer. Met de
linkerhand hield hij de helmstok vast.
Hij zag er niet erg als een zeeman uit en dat klopte, want deze geus, Heini
Schwadde, voer pas sinds enkele maanden mee.
Niemand wist precies waar hij vandaan kwam. Tijdens een inval in Vlaanderen
had hij zich bij de geuzen gevoegd. Hij had gezegd dat hij het onder Alva niet meer
uithield en de geuzenaanvoerder had verder niet gevraagd.
Tijdens de tocht, het was enkele maanden tevoren gebeurd, waren veel mannen
gesneuveld. Heini bleek een vaardig schutter en zwaardvechter en dat was belangrijker
voor de aanvoerder van de geuzen dan de reden waarom Heini mee wilde gaan.
Als iemand in de streek gevraagd had waarom Heini Schwadde voor Alva vluchtte,
dan zou hij gehoord hebben dat Schwadde niet vervolgd werd om het geloof. Hij
werd gezocht wegens diefstal. Op kermissen en in kroegen had deze beruchte
vechtersbaas veel geld verspeeld met dobbelen. In uiterste geldnood had hij toen een
diefstal gepleegd bij een rijke weduwe.
In het kleine dorpje waar de oude vrouw woonde, was vrij spoedig bekend wie de
dader was. Heini had zich schuilgehouden in de bossen en de inval van de geuzen
gaf hem een goede gelegenheid te verdwijnen.
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Bij de voeten van Heini zat een jonge man op de bodem van de vissersboot. Hij moest
de schoot van het grootzeil bedienen, maar op het ruime water voor de wind varend
had hij niet veel te doen.
Deze geus heette Gaston de Wavere en hij kwam ook uit Vlaanderen net als Heini.
Maar zo zwijgzaam als de een was over zijn verleden, zo spraakzaam was de ander.
Gaston kon uren vertellen over zijn belevenissen van de afgelopen zes jaar. Als van
alles wat hij vertelde de helft waar was, had hij meer meegemaakt dan menige andere
jongeman van vijfentwintig jaar.
De vrolijke Gaston had geen vijanden. Tijdens de vaak dagenlange, vervelende
tochten op zee of op de Zeeuwse stromen vermaakte hij ieder die maar luisteren
wilde met zijn verhalen.
Bij de gevechten met Spanjaarden en Spaansgezinden weerde hij zich dapper, al
had hij na de strijd volgens zijn verhalen altijd veel meer dappere daden bedreven
dan iemand gezien had. Een breed litteken boven zijn linkeroog had hij van een der
gevechten overgehouden.
Zes jaar tevoren had Gaston de Wavere meegedaan met de beeldenstorm. Uit
baldadigheid en omdat hij honger had was hij meegetrokken met een woeste bende
die het land afstroopte. Een van die kerels had hem elke dag een vette kip beloofd
als hij mee hielp dragen. Gaston had het spel vlug doorgehad en hij hield er wel meer
dan een vette kip aan over.
Toen de beeldenstorm voorbij was, werd het voor Gaston te gevaarlijk in zijn
geboortestreek. Hij sloot zich aan bij de bosgeuzen en leefde van roof en plundering.
Wat als overmoedig kwajongenswerk begonnen was, werd bloedige ernst toen hij
na ruim een jaar hoorde wat men met zijn vader had gedaan. De man was door de
bloedraad ter dood veroordeeld. In het vonnis stond dat hij een ketter was en dat hij
mede moest boeten voor de wandaden van zijn zoon.
Een der dorpelingen had zijn vader aangebracht en hij had de gebruikelijke beloning
gekregen uit de verbeurd verklaarde goederen van het slachtoffer.
Gaston was teruggegaan om zijn vader te wreken. Hij had de verrader gevonden
en hem zoals hij zelf zei ‘geschoren’. Volgens zijn eigen verhaal was hij toen
gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Op de dag van de terechtstelling zou hij
door een list ontsnapt zijn. Hij had om een biechtvader gevraagd, met
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wie hij wilde spreken zonder dat er iemand bij was. Hij had de geestelijke gekneveld
en was na verwisseling van de kleren veilig ontkomen.
De meesten namen dit verhaal echter met een korreltje zout. Op een of andere
wijze was Gaston in een havenstad terechtgekomen en daar had de geuzenschipper
Laurens de Blok hem een plaats gegeven op zijn schip de Zeehond.
Heini en Gaston waren in druk gesprek, maar Floor kon niet horen waar ze het over
hadden.
De derde man op het achterschip, Willem Koster, stond iets apart. Hij mengde
zich niet in het gesprek, luisterde er misschien zelfs niet naar. Een enkele maal gaf
hij een korte aanwijzing aan Heini, aan Gaston of aan Wolfert van Waarde, een dom
uitziende jongen die op de fokkeschoot moest letten. Uit nieuwsgierigheid was
Wolfert met de geuzen meegelopen en hoewel hij weinig verstand had, was hij erg
sterk en dat was belangrijk bij de geuzen.
Willem Koster was niet veel ouder dan Gaston, maar hij leek veel ouder. Zijn gelaat
was door diepe littekens gekerfd. Zijn lichtblauwe ogen leken niet bij dit
verschrikkelijke, onbewogen gezicht te passen. In beter tijden zou Willem Koster
waarschijnlijk zijn leven lang het land bewerkt hebben, dat zijn vader en zijn
grootvader vóór hem bewerkt hadden. Maar gegrepen door de nieuwe religie had hij
zich van de roomse kerk afgewend en hij had er zwaar voor moeten boeten.
De boerderij had hij als een fakkel zien branden, zijn familie was omgekomen,
verhongerd of gevlucht, hij zelf was geus geworden.
Deze zwijgzame man bleek met zijn grote, enigszins plompe gestalte in de
gevechten tot bliksemsnel handelen in staat en menig Spanjaard had ondervonden
dat deze boer een geducht soldaat was.
Schipper De Blok had zonder aarzelen het bevel over het buitgemaakte scheepje
aan Koster gegeven. De vroegere boer was een bekwaam zeeman geworden, die door
anderen gehoorzaamd werd.
Floor zakte weer wat weg in zijn schuilplaats. Hij voelde zich
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de gevangene van de geuzen. Ze waren zover van beide oevers verwijderd, dat aan
ontsnappen niet te denken viel. En als hij al kans zag aan de wal te komen, wat moest
hij dan doen? Hij had er geen idee van welke kant ze uit gingen, hoever ze al weg
waren. Het vissershuis was verbrand, de visser was dood, waar moest hij heen?
Hij schrok op uit zijn gepeins door het luide flapperen van het fokkezeil in de
wind. Wolfert van Waarde had zitten suffen. Hij had de fokkeschoot vastgezet, maar
deze was losgeschoten en nu stond hij beteuterd naar het woest flapperende zeil te
kijken.
Willem Koster schreeuwde hem toe dat hij er iets aan moest doen en Wolfert
krabbelde naar voren om het wild bewegende touw te grijpen.
De fokkeschoot was in de schuilplaats van Floor terechtgekomen en Floor begreep
dat hij spoedig ontdekt kon worden. Om dit te voorkomen, greep hij snel het dikke
touw, trok het stevig aan en wierp het uiteinde behendig over de touwen en netten
waarachter hij zich schuilhield.
Wolfert keek stomverbaasd naar het touw dat hem zo maar voor de voeten werd
geworpen. ‘Dat touwtje komt vanzelf terug,’ riep hij uit.
Willem Koster kwam naar voren. Hij zag dat de domme Wolfert het touw niet
vasthield en toch was de fok strak gespannen. Ruw duwde hij Wolfert de fokkeschoot
in handen en beet hem toe: ‘Vasthouden.’
Floor hoorde Willem Koster naderen. Hij maakte zich zo klein mogelijk en kroop
half onder de netten, waar een paar verschrikte krabbetjes wegrenden. Het hielp niet.
Een stevige hand greep hem in de kraag en sleurde hem onder de netten vandaan.
Daar stond Floor. Hij was ontdekt.
Koster hield hem nog steeds stevig vast. Hij sleurde Floor mee naar achteren en
zette hem daar weer neer.
Heini, Gaston en Wolfert bekeken de verstekeling nieuwsgierig. ‘Wat moet jij
hier?’ vroeg Koster.
Floor keek angstig op naar de grote man, die dreigend vlak bij hem stond.
‘Ik... ik was hier toen het schip gestolen werd,’ stamelde hij. ‘Kom jij uit dat
huisje?’ vroeg Koster.
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Floor knikte.
‘Woonde je daar bij je vader en je moeder?’
Floor schudde van nee en zei zacht: ‘Ik kende ze niet.’
‘Wat deed je er dan als je ze niet kende?’
Floor antwoordde niet meer.
Hij zag het brandende huis weer voor zich en de oude visser, dood, afgemaakt als
een hond, terwijl hij nooit iemand kwaad had gedaan.
Willem Koster ergerde zich aan het vijandige zwijgen van de jongen. Hij stelde
nog enkele vragen, maar hij kreeg geen antwoord meer.
‘Hij is niet erg spraakzaam, Willem,’ zei Gaston.
Koster haalde de schouders op. ‘We zullen hem bij de schipper brengen,’ zei hij.
‘Die moet dan maar beslissen of we iets aan hem hebben of dat hij de weg van de
roomsen moet gaan.’ Daarbij wees hij onverschillig op het brede water.
De schipper werd gepraaid.
Op de Zeehond van Laurens de Blok werd zeil geminderd en weldra lag het kleine
vissersscheepje langszij. Willem Koster vertelde kort hoe Floor gevonden was en
tilde hem toen aan boord van de tweemaster.
De zeilen werden weer gehesen, Koster werd kleiner en kleiner op het ruime water
en voor de ogen van de nieuwsgierige bemanning nam Laurens de Blok de kleine
verstekeling mee naar het hoger gelegen achterdek.
Laurens de Blok was een grote, woest uitziende man. Op zijn wollen muts droeg
hij een zilveren halvemaan waarin gegraveerd stond: ‘Liever Turks dan Paaps’.
Hij liet Floor eerst een tijdje staan zonder zich met hem te bemoeien. Hij gaf luide
bevelen aan de bemanning en weldra was iedereen weer aan het werk.
Floor was bang van de schipper met zijn harde stem, zijn donkere uiterlijk en zijn
grijze baard.
Laurens de Blok draaide zich vrij onverwacht om naar Floor en vroeg: ‘Waar kom
je vandaan?’
Floor schrok en stamelde een verward en onverstaanbaar antwoord.
De schipper greep hem bij de schouder en schudde hem door elkaar. ‘Spreek op,
jongen! En duidelijk! Woonde je in dat vis-
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sershuisje?’
Floor knikte alleen maar, tranen sprongen in zijn ogen.
‘Was die ouwe idioot familie van je?’ vroeg de schipper ruw. Een blinde woede
vlamde in Floor op. Hij vergat zijn angst voor de grote schipper. Steeds had hij met
gebogen hoofd gestaan, nu keek hij de man woedend aan en zei: ‘Die man heeft mijn
leven gered en jullie hebben hem vermoord, vermoord, vermoord!’ Hij gilde deze
laatste woorden over het water.
De Blok wilde hem beetgrijpen, maar Floor dook in elkaar bij de verschansing en
greep de dolk, die hij alweer enkele weken bij zich droeg. Hij siste kwaad:
‘Moordenaar, je bent geen haar beter dan de Spanjaarden.’
Met een onverwacht snelle beweging wrong de schipper Floor de dolk uit de hand.
‘Wat weet jij van de Spanjaarden, jongetje?’ vroeg hij op zachte, dreigende toon.
Hij duwde Floor half over de verschansing en kon hem met één beweging over boord
gooien.
‘Zij hebben mijn hele familie vermoord,’ hijgde Floor.
‘Waar?’ vroeg de schipper.
‘In Mechelen.’
Laurens de Blok stak de dolk achteloos achter zich in het hout en zei: ‘Daar moeten
we het dan eerst maar eens over hebben.’ Los uit de ijzeren greep van de schipper
zakte Floor onderuit op het dek.
Toen liet De Blok Floor vertellen. Het hele verhaal van de plundering en de
moorden, de vlucht en de oude mensen.
Laurens de Blok luisterde aandachtig; af en toe vroeg hij iets of knikte goedkeurend,
zoals toen Floor vertelde hoe hij de Spanjaard gedood had.
Soms was het alsof de grijze schipper niet luisterde, maar in eigen gedachten
verzonken was.
Floor praatte maar door. De herinnering aan wat er gebeurde, was nu veel helderder
dan toen hij het de vissersvrouw vertelde. Een vreemde ontroering maakte zich van
Laurens de Blok meester toen hij de tengere jongen vóór hem hoorde vertellen over
de verschrikkingen die hij de laatste tijd had doorgemaakt. Het leek allemaal zoveel
op wat De Blok zelf had beleefd.
Zijn eigen zoon was een jongen geweest zoals Floor. Onwillekeurig sloot de
schipper de ogen toen hij terugdacht aan dat vreselijke moment, vier jaar geleden,
toen Spaanse soldaten voor
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zijn ogen zijn vrouw en enige zoon hadden gedood.
Hij was smid in die tijd en als overtuigd aanhanger van de leer van Calvijn had
hij meermalen in zijn smederij godsdienstoefeningen laten houden. Hij wist wat hem
te wachten stond toen Alva in het land kwam.
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Toch had hij nog te lang geaarzeld om te vluchten. Op zekere dag was onverwacht
het huis omsingeld door Spanjaarden. Zij hadden hem geboeid in zijn eigen smederij
en daar waren zijn vrouw en zoon doorstoken.
Terwijl de soldaten het vuur opstookten om hem levend te verbranden, had Laurens
de Blok kans gezien zich los te rukken. Met een zware ijzeren staaf had hij zich een
uitweg gebaand en was ontkomen.
Van verre had hij gezien hoe zijn smederij in vlammen opging. Vlammen die ook
de ontzielde lichamen van vrouw en zoon verteerden.
Sinds die tijd leefde De Blok alleen nog om wraak te nemen, blinde niets en
niemand ontziende waak.
Hij was geus geworden en werd na twee jaar door Bartold Entes aangesteld als
schipper op de buitgemaakte tweemaster.
Hij was nu een van de meest gevreesde geuzen. Een man die een ijzeren discipline
onder zin bemanning handhaafde, die niet vloekte of dobbelde, die zich niet te buiten
ging aan drankmisbruik.
Alles wat Spaans of Spaansgezind was bestreed hij te vuur en te zwaard. In zijn
hut lag een beduimelde bijbel opengeslagen bij het Oude Testament.
Nadat Floor zijn verhaal had gedaan, riep de schipper de kok bij zich. ‘We hebben
een nieuwe koksmaat,’ zei hij. ‘Laat hem werken, maar geef hem goed te eten.’
Floor was geus geworden.
Tegen wil en dank.

7. Schip in zicht
Floor volgde gedwee de dikke kok.
Toen zij bij het kleine trapje waren dat naar het middendek voerde, riep de schipper:
‘Floor, je vergeet nog iets!’
Hij wierp hem de dolk toe. Het wapen bleef trillend in het hout staan bij de hand
van Floor.
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‘Gebruik hem maar goed als je weer een Spanjaard tegenkomt,’ voegde de schipper
eraan toe.
Floor trok het wapen uit het hout en haastte zich achter de kok aan.
Jan van het Rif, de kok, liet Floor de erwtensoep roeren. ‘Je moet af en toe maar
eens proeven of ze al goed is,’ zei de kok, die ander werk ging doen.
Floor had wekenlang vis gegeten of dingen die naar vis smaakten. Bij de kok
voelde hij zich meer op zijn gemak dan bij de schipper en hij aarzelde niet flink van
de soep te proeven.
Jan van het Rif werd door de bemanning altijd Jan Vergif genoemd, maar deze
bijnaam was echt niet verdiend, want Van het Rif was een goede kok. Dat hij zelf
graag van tijd tot tijd eens iets ‘proefde’, bewees zijn grote omvang.
Erg dapper was hij niet. Bij gevechten ‘verdedigde’ hij meestal de kombuis.
Drie jaar geleden waren er geruchten over hem verspreid dat hij calvinist zou zijn.
Waarschijnlijk had degene die hem aanbracht bij de inquisitie, gehoopt op een aandeel
in de bezittingen van Jan van het Rif, als zijn drukbezochte slagerij verbeurd verklaard
zou worden.
Dit zou nooit duidelijk worden, want Jan vluchtte al voor hij echt vervolgd werd.
Met het grootste deel van zijn geld ging de slager, die verder kind noch kraai in de
wereld had, er vandoor. In de eerste de beste herberg werd hij van al dat geld beroofd.
Door zijn overhaaste vlucht had hij zich zeer verdacht gemaakt en het gevolg was
dat de ongelukkige slager niet meer terug kon. Zo kwam hij bij de geuzen, waar hij
kok werd. Wegens zijn grote vaardigheid met het mes hielp hij de chirurgijn nogal
eens bij moeilijke operaties.
Meteen na het eten spande de kok een hangmat uit in de kleine kombuis, waar hij al
spoedig in diepe slaap viel.
Floor moest met zand en zout water de pannen schuren. Hij zat plat op het dek bij
de kombuis.
Dicht bij hem, in een klein hoekje uit het zicht van de schipper, hurkten drie mannen
bij elkaar. Floor wist niet wat ze van plan waren en bemoeide zich er niet mee. De
mannen zeiden niets tegen hem.
Eén van de drie, Kees van Gorp, haalde dobbelstenen te voor-
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schijn en fluisterend spraken de mannen af hoe ze zouden spelen. Floor snapte er
niets van.
Telkens noemde Van Gorp een getal of een woord, dan werden de dobbelstenen
gegooid en een van de drie kreeg geld van de anderen. Meestal was dat Van Gorp
zelf.
Dat was geen wonder, want deze geus had zijn leven lang geld verdiend met
dobbelen en kaartspelen. Daarbij gebruikte hij tal van oneerlijke trucjes en eens had
hij moeten vluchten voor iemand die hij erg bedrogen had. Op de geuzenvloot werd
niet altijd gevraagd waar je vandaan kwam en zo was Kees van Gorp geus geworden.
Schipper De Blok had het gokken streng verboden, maar Van Gorp kon het niet
laten.
Ook Hendrik de Bakker was altijd wel voor kaarten of dobbelen te vinden, maar
hij verloor meestal. Hij zat diep in de schuld. Dat was des te erger, omdat hij zich
een jaar geleden juist bij de geuzen had gevoegd om zijn talrijke schuldeisers te
ontlopen. De derde man zat met de rug naar Floor toe, zodat Floor zijn onbetrouwbare
gezicht niet kon zien. Deze man, Julien Leroux, was sinds kort bij de bemanning van
schipper De Blok. Van Leroux was niets bekend. De schipper wantrouwde hem en
hield hem daarom extra goed in de gaten.
Zo kwam het ook, dat De Blok Leroux miste toen hij over het schip keek. Hij
vertrouwde het niet en liep naar voren om te kijken of de kerel misschien ergens lag
te luieren.
De drie achter de kombuis hoorden de schipper niet naderen.
Floor zag hem wel, maar hij wist niet dat de mannen iets verbodens deden.
Misschien kwam de schipper alleen maar kijken of hij wel hard genoeg werkte en
Floor schuurde daarom of zijn leven ervan afhing.
Het geluid van het schuren overstemde de voetstappen van de schipper. En eer de
drie dobbelaars wisten wat er gebeurde, eer ze tijd hadden de dobbelstenen te
verbergen, striemden de slagen van een karwats op hen neer.
‘Weg addergebroed!’ schreeuwde de schipper rood van woede. Met een woeste
zwaai wierp hij de dobbelstenen in het water en over de pannen heen stappend dreef
hij de mannen naar de mast terwijl hij hen uitschold voor duivels en satanskinderen.
Floor zag wit van schrik.
De rest van de bemanning keek op van het werk. Ze wisten

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank

48
dat schipper De Blok dobbelaars aan de mast vastbond en ze dan geselde. Niet
iedereen overleefde zo'n geseling.
De drie boosdoeners wisten ook wat hun te wachten stond.
Ditmaal zou het echter niet zover komen, want de uitkijk riep vanuit de mast: ‘Schip
in zicht! Spaanse vlag!’
Laurens de Blok haastte zich naar het achterschip. Luid klonken zijn bevelen.
Iedereen rende door elkaar. Sommigen waren met de zeilen bezig, anderen sleepten
wapens aan. Er werden musketten geladen en pistolen. Vier mannen sleepten een
klein kanon naar bakboord.
Zelfs de kok werd wakker.
Een kleine kale man kwam langs rennen met allerlei wonderlijke bollen en staven.
‘Maak het vuur aan!’ schreeuwde hij de kok toe.
‘Maak het vuur aan, jongen!’ riep de kok op zijn beurt.
De kleine kale man werd door iedereen ‘de dokter’ genoemd. Eigenlijk was hij
een om het geloof gevluchte apotheker, maar hij deed dienst als scheepschirurgijn.
In zijn vrije tijd knutselde hij allerlei bommen in elkaar.
Vlak naast het vuur dat Floor opstookte lag zonder dat hij het wist voldoende
springstof om de hele kombuis de lucht in te laten vliegen.
Uit het voorschip kwamen enterhaken en bijlen te voorschijn en de kok deed een
brede riem om met een rapier, wat erg potsierlijk stond.
Schipper De Blok had inmiddels de andere schepen seinen gegeven en nu voeren
de drie schepen op enige afstand naast elkaar op het grote koopvaardijschip toe, dat
in de verte naderde. Op het grote schip had men de geuzen ook opgemerkt en er was
daar een grote bedrijvigheid te zien.
De Blok zag dat er een flink kanon op het achterdek gesleept werd. Ook was te
zien dat de bemanning uit hooguit twintig koppen bestond. Het Spaanse schip leek
een gemakkelijke prooi te worden. Het was volgeladen met goederen voor Antwerpen
en er zou zeker rijke buit te behalen zijn.
De drie dobbelaars waren nog niet vergeten. De schipper zette ze in de eerste
enterploeg op de gevaarlijkste plaatsen.
Langzaam naderden de schepen elkaar. Nu kon men de ge-
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wapende bemanning duidelijk zien. Over en weer begon men elkaar uit te schelden.
De schipper bulderde over het water dat ze zich beter konden overgeven. Hij gaf
ze vijf minuten de tijd om het schip te verlaten. Hoongelach en een musketschot
waren het antwoord.
Steeds dichterbij kwamen de schepen.
De drie geuzenboten voeren wat verder uit elkaar om ruimte te hebben. Langzaam
dreigde de koopvaarder ingesloten te worden.
Toen gebeurde wat schipper De Blok verwachtte. Met een snelle, knap uitgevoerde
wending draaide de koopvaarder, ontliep zo de omsingeling en trachtte met volle
zeilen de zee weer te bereiken.
Laurens de Blok zag nog een gevaar: het kanon op het achterschip van de Spanjaard
was dreigend op de geuzen gericht.
Op alle drie de geuzenschepen werden bevelen gebruld en ze waaierden uiteen op
het ruime water.
Tegelijkertijd klonk de knal van het kanonschot. De kogel plonsde in de
Westerschelde.
De geuzen juichten.
Het gevecht was begonnen.

8. De entering
De Zeehond en de Zwaan haalden het Spaanse schip in voor men het kanon kon
herladen.
Koster met de vissersboot was langzamer. Hij kreeg een voltreffer op de boeg,
precies op de plaats waar Floor had gezeten. Het kleine schip dook diep met de kop
in de golven, richtte zich weer op en voer even later met een daverende klap tegen
de achterspiegel van de Spanjaard.
Op het moment van de botsing was het Spaanse schip al geenterd door de Zeehond
en de Zwaan. Vóór de entering vuurden de geuzen éénmaal het scheepskanon af.
Het schot van de Zwaan richtte enige schade aan boven de waterlijn.
Schipper De Blok bracht door een handige manoeuvre de Zee-
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hond vlak bij de Spanjaard. Juist op het moment dat het geuzenschip sterk overhelde,
vuurde de dokter het kanon af. Onder groot gejuich van de geuzen brak op het Spaanse
schip de grote mast af.
In een warboel van touwen en zeilen enterde men van twee kanten, door met lange
ijzeren haken de geuzenschepen aan het Spaanse schip vast te maken.
Luid schreeuwend sprongen de geuzen op het vijandelijke schip. Er werd geschoten
met pistolen en musketten.
In de onbeschrijfelijke verwarring hoorde niemand de klap waarmee de vissersboot
achter tegen het aangevallen schip opvoer.
Met zwaarden, degens en messen vielen de geuzen van twee kanten aan. Het leek
een snelle overwinning te zullen worden.
Plotseling gingen echter de luiken in het middenschip open en daar kwamen vijftien
Spaanse soldaten te voorschijn. Zij waren de enigen die nog geladen pistolen hadden.
De anderen hadden geen tijd gehad hun wapens te herladen.
Van ongeveer twee meter afstand werden de geuzen beschoten. Van Gorp viel,
dodelijk getroffen. Anderen raakten gewond. Van de Zwaan werden drie mannen
gedood.
De geuzen deinsden terug. Zouden ze op hun eigen schepen vluchten?
Juist op dat moment klom Willem Koster met zijn mannen langs het achterschip
omhoog. Door een fatale vergissing van de Spanjaarden had men het achterdek
verlaten na het afschieten van het laatste kanonschot. De matrozen die daar gestaan
hadden, waren na de entering naar het middenschip gerend.
‘Dood aan de Spanjaard! Leve de geuzen!’ schreeuwde Willem Koster. Hij schoot
snel zijn beide pistolen af in de richting van de Spanjaarden.
Heini Schwadde nam ondanks de verwarde situatie de tijd om rustig te richten.
Zijn schoten schakelden de kapitein en een Spaanse onderofficier uit.
Ook Gaston vuurde uit twee pistolen.
De Spanjaarden hadden allen één pistool leeggeschoten. Het andere richtten ze nu
op de vier op het achterschip. Vier, want ook Wolfert was naar boven geklommen.
Willem Koster werd aan de linkerarm geraakt. Hij uitte een dierlijke kreet en
stormde voorwaarts naar het middendek.
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Dit was het sein voor een algemene aanval. Niemand merkte dat Wolfert van Waarde
met een verbaasde uitdrukking op het onnozele gezicht bij de verschansing lag,
gedood door Spaanse kogels.
Het gevecht rond de grote mast was hevig en langdurig.
Floor was in de kombuis gebleven waar hij op bevel van de kok water warm moest
maken. Spoedig bleek waar dat voor was. De kok kwam terug van het Spaanse schip
met de zwaar gewonde Hendrik de Bakker. Hij verzorgde de gewonde en daar had
hij het water voor nodig.
Floor werd misselijk bij het zien van de akelige wonden en er hing een smerige
lucht in de kombuis. Floor moest vuile, bebloede lappen en flarden kleding over
boord gooien.
Op het Spaanse schip was het gevecht nog in volle gang.
Willem Koster strompelde de kombuis binnen, uitgeput door bloedverlies.
Vlak naast Floor drong een kogel in het dek. Opkijkend zag hij een vijftal
Spanjaarden in de kleine mast zitten. Zij hadden hun pistolen herladen en beschoten
de geuzen vanuit de hoogte. Floor dook weer in de kombuis, griste een groot
slagersmes weg en rende gebukt naar de verschansing.
De kleine mast was aan de voet al zwaar beschadigd. De dikke touwen die hem
nog overeind hielden, waren vlak bij Floor. Uit alle macht hakte hij op de touwen
in.
De Spanjaarden hadden nog niet door wat hij deed, tot een vervaarlijk gekraak
hen waarschuwde, maar toen was het al te laat.
Met donderend geraas viel de mast over boord. Vlak voor de Zwaan viel het
gevaarte in zee en dreef af met de wanhopig spartelende Spanjaarden.
Nog was het gevecht niet beslist.
De bemanning van de Zwaan werd langzaam teruggedrongen op het eigen schip.
Laurens de Blok, in gevecht met drie Spanjaarden, raakte in grote moeilijkheden.
Heini en Gaston kwamen hem te hulp.
Op het moment dat Floor terugkwam bij de kombuis, rende de dokter binnen. ‘Zo
gaat het niet langer,’ hijgde hij, ‘geef de jongen vuur mee.’
Eer de verbaasde Floor wist wat er bedoeld werd, kreeg hij een koperen ketel met
brandend materiaal in de handen geduwd.
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Hij wikkelde snel een natte lap om zijn hand om zich niet te branden en volgde de
dokter.
Zij klauterden op het verlaten achterdek van de Spanjaard. Beiden zwaar sjouwend
aan hun ongewone last, de dokter drie bommen, Floor een ketel vuur.
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Achter het hek van de kampanje moest Floor de ketel neerzetten.
De dokter had drie bollen en een staaf. Aan de bollen zaten lange lonten. Hij stak
een lont aan. Luid sissend begon deze te branden.
Met grote kracht wierp de dokter het ronde ding tussen de Spanjaarden. Met een
luide knal barstte de bom uit elkaar.
Snel werden de twee andere bommen ontstoken en geworpen. Na de felle knallen
verstomde het krijgsrumoer. De geuzen waren achteruit gesprongen toen ze het gesis
van de lonten hoorden.
Het handjevol Spanjaarden dat over was, had vrijwel geen wapens meer en gaf
zich over op het voorschip.
Het was plotseling heel stil.
De vier aan elkaar gebonden schepen dreven voor de wind de Westerschelde af.
Het klaaglijk fluiten van de novemberwind en het gekreun van gewonden en
stervenden waren de enige geluiden.
Floor overzag vanaf het achterschip het strijdtoneel.
De grote mast was iets boven het midden afgeknapt. Het afgebroken stuk,
vastgehouden door veel touwen, was halverwege het onderstuk blijven hangen en
vormde hiermee een luguber kruis. Onder het kruis was het dek bezaaid met doden
en gewonden.
Laurens de Blok wiste zich het zweet van het gelaat. Met het zwaard nog in de
hand ging hij met zijn mannen het voordek op. De Spaanse soldaten werden twee
aan twee geboeid.
‘Voeten spoelen, mannen!’ schreeuwde de schipper met hese stem.
De geuzen juichten.
Zonder pardon werden de Spanjaarden over boord gesmeten. De bemanning van
het Spaanse schip bleek uit Nederlanders te bestaan. Zij werden een tijdlang apart
gehouden.
Op aanwijzing van twee matrozen werd een gevangene gevonden, een koopman
uit Antwerpen. De Spanjaarden hadden hem aan de inquisitie willen uitleveren.
De bevrijde koopman smeekte schipper De Blok het leven van de twee matrozen
te sparen. Zij zouden hem in Antwerpen geholpen hebben te ontsnappen als zij daar
aangekomen waren.
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De twee matrozen sloten zich aan bij de geuzen. Nog enkele bemanningsleden van
het Spaanse schip liepen over naar de geuzen. De anderen werden in het zinkende
vissersbootje gezet en moesten zich maar zien te redden.
Zij verdwenen snel uit het gezicht.
Rondom begonnen de zandbanken droog te vallen. Het was eb. Laurens de Blok
zette de drie schepen aan de grond. Hij had niet genoeg matrozen om alle drie de
schepen te bemannen, daarom werd het Spaanse schip leeggeroofd om achtergelaten
te worden op de zandbank.
De geuzen hadden slechts enkele uren voor de vloed hen weer zou verdrijven.
Voor hen begon nu het mooiste deel van de dag: de plundering.
Floor volgde de dokter naar de kombuis. Daar werd hij meteen aan het werk gezet.
Op het grote fornuis moest hij pek kokend heet maken, want Hendrik de Bakker was
zo ernstig gewond aan de hand, dat de dokter besloot te amputeren.
In kokend water werden messen schoongemaakt.
De kok kwam met een kruik brandewijn. De gewonde werd hiermee volgegoten,
zodat hij stomdronken was. Toen stopte men hem een stuk leer tussen de tanden.
‘Bijten!’ gelastte de dokter en hij sneed de verminkte handrest af.
Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn van pijn en bloedverlies.
De kok nam de pot kokendhete pek en brandde de hevig bloedende wond erin
dicht.
Vervolgens ging de dokter aan het werk met zelfbereide zalven en pleisters. Een
aantal gewonden kon de kombuis verlaten, andere werden in een kleine ruimte gelegd
onder het achterdek. Hierbij waren Willem Koster en Hendrik de Bakker.
Toen de gewonden verzorgd waren, namen de dokter en de kok elk een grote beker
brandewijn. Floor moest de vloer van de kombuis schoonmaken. Hij werd er misselijk
van en viel bijna flauw.
Om hem op te beuren gaf de kok hem brandewijn te drinken. Het smerige goedje
brandde in zijn keel en eer de kombuis
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schoon was, moest Floor tweemaal naar de verschansing rennen om zijn maag om
te keren.
Zo vond de schipper hem.
‘Je wordt al een goede geus, jongen,’ prees hij spottend. Toen ernstiger: ‘Ik heb
gezien hoe je de kleine mast kapte, dat was knap werk.’
Floor wilde zeggen dat hij helemaal geen geus wilde worden, geen goede en geen
slechte geus. Maar hij kon geen woord uitbrengen, zijn keel zat dicht. Misselijk en
wanhopig keek hij de schipper aan.
Het gezicht van De Blok was vuil; er zat geronnen bloed op zijn voorhoofd, een
kogel was langs zijn hoofd geschampt. De grijze baard was geschroeid en vuil. De
kleren waren bebloed, vuil en gescheurd, maar de ogen van de schipper tintelden
van pret.
‘We hebben ze er goed van langs gegeven,’ zei hij meer tot zichzelf dan tot Floor.
Toen hij de angst zag in de ogen van de jongen, lachte hij hem toe. Het ruwe gelaat
leek nu veel vriendelijker. Met een vaderlijk gebaar streelde hij Floor over het hoofd.
‘De eerste keer valt het niet mee, jongen,’ zei hij zacht, ‘later went het wel.’
Floor slikte moeilijk en zei met schorre stem: ‘Waarom zijn ze verdronken, ze
waren toch weerloos?’
De trekken van Laurens de Blok verhardden. ‘Wij slaan ze met de scherpte des
zwaards,’ zei hij, ‘dat is Gods gerechtigheid.’ De Blok keek over Floor heen over
het wijde water en zag niet dat de jongen huiverde.
‘Wat denk je dat de Spanjaarden met ons doen?’ vroeg de schipper onverwacht.
Floor wist geen antwoord, dat werd ook niet verwacht.
De schipper antwoordde zelf: ‘Ze hangen iedereen op.’ En hij vervolgde: ‘Wat
hebben ze in Mechelen gedaan?’ En zachter: ‘En bij mij thuis?’
Weglopend riep hij: ‘Oog om oog, tand om tand.’
Versufd van ellende, misselijk van de weeë bloedgeur en de brandewijn boende
Floor verder. Hij boende met een verbetenheid alsof hij alle bloed van de wereld uit
wilde wissen. Bloed, dat hij ook op zijn eigen handen voelde.
Ruim een uur voor de vloed op zou komen, was al het werk klaar.

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank

56
Overal zaten en lagen de mannen uitgeput op het dek. De schipper was in zijn hut.
Alleen de timmerman was nog bezig de schade te herstellen die de Zeehond had
opgelopen.
Er was veel voedsel buitgemaakt.
Iedereen had honger, maar de kok lag laveloos op het dek. Heini Schwadde kwam
naar hem toe. Hij schopte de kok tegen het dikke lichaam en riep: ‘Vooruit Jan Vergif,
maak wat te eten, we hebben honger!’
De kok bleef slapen.
Zo kwam het dat Floor even later wankelend van vermoeidheid voor het hete
fornuis stond om pannen vol eten klaar te maken. Hij wist nauwelijks hoe hij het
doen moest, maar gelukkig kwam Gaston hem te hulp.
Terwijl de mannen zich te goed deden aan het eten en elk een fles Spaanse wijn
hadden, klonk op het buitgemaakte schip het gehamer van de timmerman. Hij maakte
vijf doodkisten: een voor Van Gorp, een voor Wolfert en drie voor de doden van de
Zwaan.
De Spaanse slachtoffers waren al over boord gegooid.
Tot zijn eigen verbazing at Floor een heleboel en hij dronk met Gaston een hele
fles wijn leeg.
‘Je wordt al een goede geus,’ zei ook Gaston. Hij begreep niet waarom Floor
huilde.

9. Aanval op Saaftinge
Bij hoog water zou het buitgemaakte schip hoger op de zandbank getrokken worden
en aan twee ankers vastgelegd.
Eer men hier aan toe was, meldde de uitkijk nieuwe schepen. Ditmaal waren het
heuden1 en koggen met de geuzenvlag. Vijf schepen onder bevel van Bartold Entes
zeilden langzaam de Westerschelde op.
Laurens de Blok liet zich naar het schip van Entes roeien, waar met de andere
kapiteins een bespreking gehouden werd.

1

Klein scheepstype, dat veel door de geuzen gebruikt werd.
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Entes had op zijn schepen gebrek aan voedsel en drinkwater. Hij stelde voor een
‘bezoek’ te brengen aan Saaftinge om daar de nodige voorraden te roven.
Besloten werd het buitgemaakte schip zeilklaar te maken en mee te nemen.
De schepen van Entes gingen op stroom voor anker. Van alle schepen van de
kleine geuzenvloot kwamen de scheepstimmerlieden en anderen die met hamer,
beitel, zaag en touwen om konden gaan. Tot de avond waren ze bezig de schade aan
het Spaanse schip te herstellen. Uit het ruim haalden ze reservemasten, ze herstelden
tuig en zeilen en tegen de avond ging de geuzenvlag omhoog en kreeg het schip een
nieuwe naam: de Eenhoorn. Bartold Entes voerde zelf het bevel over de Eenhoorn
en in de schemer werd bij zwakke wind uit zee het anker gelicht. Op alle schepen
waren voldoende Zeeuwen, die het verraderlijke water op hun duimpje kenden en
rond middernacht gingen ze voor anker op een halve mijl afstand van Saaftinge.
Drie sloepen roeiden naar de wal met een merkwaardige dubbelopdracht: de doden
begraven en de aan te vallen plaats verkennen.
Het was tamelijk bewolkt. Maan en sterren gaven weinig licht. Vanaf de schepen
verloor men de sloepen al vrij snel uit het oog. Een geus die de streek goed kende,
leidde de eerste boot. Bij de lage dijk, een half uur gaans buiten Saaftinge, trokken
ze de sloepen op de wal.
Achter de dijk groeven de geuzen een grote, diepe kuil waarin ze de vijf doodkisten
plaatsten. Laurens de Blok sprak een kort gebed uit, dat door de anderen met een
gemompeld ‘amen’ werd besloten. Daarna gooiden ze de kuil dicht.
Een inderhaast gemaakt kruis gaf de laatste rustplaats van de gesneuvelden aan.
De verkenning van Saaftinge leerde dat het dorp het best bij het aanbreken van de
dag vanuit het westen kon worden aangevallen.
Omstreeks twee uur 's nachts keerden de sloepen terug. Op alle schepen ging men
enkele uren slapen.
Tegen zes uur was er volop beweging op de vloot.
De geuzen laadden de sloepen vol met vuurwapens en buskruit. De schepen zeilden
tot vlak voor Saaftinge en het scheepsgeschut werd klaargemaakt.
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Floor moest aan boord blijven.
Op elk schip bleven vijf of zes mannen achter om het geschut te bedienen en als
bewaking.
De dokter ging mee met de eerste landingsploeg. Op de wal zou hij een vuurpijl
afschieten. Dit was het teken voor de kanonniers aan boord om de beschieting van
Saaftinge te beginnen. Het was angstig stil na het vertrek van de sloepen.
Floor keek de boten na.
In tien sloepen voeren de geuzen naar de wal. Er hing een ijle nevel over het water,
waarin de volgeladen sloepen zo nu en dan verdwenen. In het vage licht van de
ochtendschemering zag alles er spookachtig uit.
Ongeveer een half uur na het vertrek van de sloepen ging de vuurpijl de lucht in.
Op de schepen barstte het geschut los. Floor kreeg het druk met kruit en kogels
aandragen.
Het grote stuk van de Eenhoorn nam de kerk onder vuur. De
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kleinere schepen richtten hun kanonnen op de lage huisjes vlak bij de dijk.
Weldra brak op twee, drie plaatsen brand uit.
Op de schepen was het gebrul te horen van de geuzen die Saaftinge binnenstormden.
Toen ze in het dorp waren, vuurde de dokter een tweede vuurpijl af en de kanonnen
zwegen.
De schepen voeren nog dichter bij het dorp en nu kon Floor zien dat de bewoners
in wilde paniek wegvluchtten over de dijk. De geuzen ondervonden weinig weerstand.
De bewoners waren door de overval volkomen verrast. Een enkeling trachtte zijn
huis te verdedigen, de meesten vluchtten.
Bij het eerste schot op de kerk was de pastoor wakker geworden. Het geschreeuw
en de kanonschoten spraken duidelijke taal: een geuzenoverval. Hij wist dat de geuzen
binnen enkele minuten bij de kerk zouden zijn en dat hij grote kans liep in het
kerkportaal opgehangen te worden. Daarom bedacht de pastoor zich geen ogenblik:
hij sprong zijn bed uit en maakte zich in nachtgewaad uit de voeten. Door de tuin
van de pastorie en over het kerkhof verdween hij als een witte, fladderende figuur
de polder in.
De geuzen troffen alleen zijn dove huishoudster aan. Zij dwongen haar het
kerkzilver te geven en daarna joegen ze haar weg.
Saaftinge was geheel aan de geuzen.
Bartold Entes trachtte enige orde onder zijn manschappen te krijgen om zo in de
kortst mogelijke tijd een zo groot mogelijke buit binnen te halen.
Weldra voeren de sloepen af en aan tussen Saaftinge en de schepen.
Etenswaren, kleding, lappen stof, kostbaarheden, alles werd uit het ongelukkige
dorp geroofd. Aan boord van de Eenhoorn bracht men met grote moeite drie koeien
en tien schapen. Met een hoeveelheid veevoer waren deze dieren een welkome buit
om ook in de komende weken over vers vlees te kunnen beschikken.
De regel was dat ieder zoveel mogelijk uit een plaats die geplunderd werd aan
boord bracht en dat daarna door de kapiteins de buit werd verdeeld. In werkelijkheid
zorgden veel geuzen ervoor dat hun eigen zakken eerst goed gevuld werden. Gouden
sieraden probeerden ze achter te houden.
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Bij de officiële verdeling werden ook de gewonden en de achterblijvers niet vergeten.
Maar hoeveel was er nog over als er verdeeld werd?
Julien Leroux, een van de drie geuzen die bij het dobbelen betrapt waren, had zich
in een herberg meester gemaakt van al het goud en het zilver van de waard. In drie
zakjes stonden de goud- en zilverstukken op de tafel. Julien stak de zakjes onder zijn
kleding en trachtte door de achterdeur te ontkomen. Hij hoopte door de polder te
kunnen vluchten met al het geld. Bij de deur stuitte Leroux op een groep van vijf
geuzen onder leiding van De Blok.
‘Kijk, kijk,’ riep De Blok uit, ‘hier is al voor ons gewerkt. Wat heb je bemachtigd,
Julien?’
‘Niets, helemaal niets, schipper. Ze zijn ons al voor geweest, denk ik,’ zei Leroux
en hij trachtte langs de schipper te glippen. Laurens de Blok greep hem echter stevig
beet en zei: ‘Niet zo haastig, vriend, laat eens zien wat je onder je mantel verbergt?’
Tegelijk rukte hij hem de mantel af.
De Blok nam de zakjes met geld af. ‘Dit zullen we eerlijk verdelen,’ zei hij.
Leroux wilde er vandoor gaan.
De schipper hield hem tegen en zei: ‘Blijf maar bij ons, misschien vind je nog
meer.’
De andere mannen lachten.
Leroux was woedend, maar hij moest wel gehoorzamen.
's Middags was Saaftinge leeggeplunderd.
Een eind verder op de Schelde gooiden de geuzen het anker uit. De buit werd
nauwkeurig genoteerd. Het meeste was voor de Prins van Oranje om troepen te
betalen en wapens te kopen. De rest werd volgens vaste normen verdeeld. Het voedsel
ging naar de schepen waar het nodig was.
De vreugde was groot, want er was een flinke buit binnengehaald zonder één man
te verliezen.
In de verte kwamen de vluchtelingen terug in het gedeeltelijk brandende dorp om
te redden wat er nog te redden viel...
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10. Boeven in de nacht
Aan het eind van de middag stak de wind op. De geuzenvloot hees de zeilen en zette
koers naar Vlissingen.
Vlissingen was de eerste stad die zich na de verovering van Den Briel voor de
Prins had verklaard. In het halfjaar dat sindsdien was verstreken, waren er van alle
kanten versterkingen gekomen: geuzen, Engelsen en Fransen.
Vanuit Vlissingen beheersten de geuzen de Westerschelde. Helaas was Middelburg,
dat bij fort Rammekens een vrije toegang tot de zee had, nog Spaans gebleven. Het
zou jaren duren eer deze stad veroverd werd. Van de andere grote Zeeuwse steden
werd Zierikzee enkele maanden later bij verrassing ingenomen door de Vlissingse
admiraal Worst, terwijl Goes nog stevig in Spaanse handen was.
Op weg naar Vlissingen had Floor weinig te doen. De kombuis was schoon. Alle
pannen waren blinkend geschuurd. Hij was doodmoe.
De kok liet hem naar zijn kooi gaan.
Erg geriefelijk was de slaapplaats van Floor niet. Achter in de kombuis, in een
hokje dat eigenlijk als bergplaats dienst moest doen, was een strozak neergegooid.
Twee dekens die heel lang geleden schoon geweest waren, vormden het beddegoed.
Floor was te moe om hier op te letten. Zodra hij op zijn strozak lag, sliep hij.
Zijn slaapplaats mocht dan benauwd zijn en niet al te schoon, het was altijd nog
beter dan het bemanningsverblijf voor in het schip. Voor ongeveer de helft van de
mannen was hier plaats in hangmatten en op kisten. Wie niet bovendeks moest
werken, kon hier slapen. Bij slecht weer konden de luiken niet open en dan was het
er zeer benauwd door de walgelijke geur van ongewassen mensen en natte kleding.
Zodra het weer het enigszins toeliet, sliepen de meeste matrozen dan ook liever op
het dek.
Floor sliep toen ze de haven van Vlissingen binnenliepen.
Het was al donker geworden en zodra de schepen afgemeerd lagen, trokken de
meeste mannen de stad in om de buit van die dag te verteren.
Laurens de Blok ging in zijn hut op het achterdek slapen. In
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een grote kist met zware sloten werd het geld, het goud en het zilver bewaard dat die
dag door de mannen van de Zeehond was buitgemaakt. Het was het aandeel van De
Blok zelf, het geld dat voor de Prins van Oranje bestemd was en geld dat enkele
matrozen bij de schipper in bewaring hadden gegeven.
De dokter bleef ook aan boord. Hij had een kleine hut onder het achterdek, die
vanaf het middendek door een lage deur te bereiken was. Daarnaast was de ruimte
waar de gewonden lagen.
Het werd stil aan de havenkant.
Verder weg in de stad klonk het gejoel van de feestvierende geuzen.
Op het dek klonk de eentonige stap van de matroos van de wacht. Hij verveelde
zich. Hij liep van de ene kant naar de andere en keek naar het wijde water buiten de
haven.
Op andere schepen werd ook wacht gehouden en er gebeurde niets.
Het was koud. De een na de ander doken de mannen in een beschut hoekje. Ook
de wacht op de Zeehond zocht een luw plekje en het duurde niet lang of hij sliep.
Wat gaf het? Er gebeurde immers toch niets?
Lang leek het of er inderdaad niets gebeurde. In het volgepropte haventje klonken
alleen de geluiden van schepen die langs elkaar schuurden, het gefluit van de
aanwakkerende wind langs de kale masten en verder weg het rumoer van de stad.
Geen van de matrozen die wacht hielden had kunnen horen dat er iets gebeurde
wat niet in deze vredige stilte paste. Wie goed oplette kon misschien iets zien.
Twee gebogen gestalten maakten zich los uit de donkerste schaduw van de
gebouwen langs de haven en renden naar de Zeehond.
Dit was vreemd.
Toch kon men denken dat hier twee geuzen na het feest in de stad probeerden
terug te komen aan boord.
Op de andere schepen was er geen reden tot alarm, maar de wachtsman van de
Zeehond had zeker moeten vragen wat de twee duistere figuren wilden. De matroos
van de wacht vroeg echter niets. Hij sliep.
Zo kwamen Julien Leroux en Pierre Latte ongezien aan boord. Leroux wilde zich
wreken op schipper De Blok. Hij vergaf hem
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niet de zweepslagen na het dobbelen. Hij vergaf hem niet de gevaarlijke plaats die
hij bij de entering moest innemen. En vooral vergaf hij hem niet de wijze waarop hij
in Saaftinge de grote buit in de herberg kwijtraakte.
Hij had zijn scheepsmakker Pierre Latte graag bereid gevonden, ‘een beetje van
de buit terug te halen’.
Van de kleine, magere Pierre Latte wist niemand waar hij vandaan kwam, wat hij
gedaan had, waarom hij geus werd. Niemand wist zelfs of hij wel echt Pierre Latte
heette.
De twee booswichten verdwenen door een luik in het middenschip. Hier hoopten
ze ongestoord te kunnen overleggen hoe ze de aanslag het best konden plegen.
Ze zaten in een gedeelte van het ruim waar wapenkisten stonden, vlak naast de
kombuis. Ze meenden dat niemand hen daar kon horen, maar ze vergaten dat Floor
in zijn slaaphok vrijwel naast hen lag. Slechts een dunne houten wand scheidde hen.
Floor werd wakker door het gepraat.
Eerst wist hij niet waar hij was.
Hij ging rechtop zitten. Door een klein raampje drong vaag wat licht van maan en
sterren in de kombuis en toen herinnerde Floor zich alles weer. Zijn strozak kraakte
door zijn bewegingen en de twee mannen in het ruim schrokken.
Ze luisterden doodstil.
Ze hoorden niets meer.
‘Het zullen ratten zijn,’ zei Leroux geruststellend. Ze spraken verder.
Floor was nu klaar wakker. Hij kroop tegen het houten schot en luisterde scherp.
‘Bij de deur van de hut blijf je staan,’ fluisterde Leroux, ‘ik ga naar binnen en ik
maak hem af. Als het kan met mijn mes, dat maakt het minste lawaai; als het nodig
is gebruik ik een van deze pistolen. Jij kijkt goed rond of niemand iets hoort. Is alles
veilig, dan kom je binnen om het slot van de kist open te breken. Denk je dat je het
vlug open krijgt?’
‘Ik ben verleden week binnen geweest,’ antwoordde Pierre Latte, ‘er zitten drie
sloten op. Als we de sleutels niet vinden, krijg ik ze toch in een kwartier open.’
Julien Leroux bromde goedkeurend en zei: ‘Daarna steken we met de grote sloep
de Schelde over, in Vlaanderen verdelen we de buit en en we gaan uit elkaar.
Begrepen?’
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Latte knikte in het donker.
‘Dan gaan we,’ zei Leroux.
Hij was erg gespannen. Alles verliep naar wens. Als het lukte de schipper uit te
schakelen was hij een rijk man.
De hulp van Pierre Latte had hij ingeroepen omdat hij wist dat Latte heel bekwaam
was in het openbreken van sloten en om iemand te hebben die meehielp de sloep de
Schelde over te roeien.
Uit het gedeelte van het gesprek dat hij had opgevangen, begreep Floor wat de
mannen van plan waren, al wist hij nog niet wie ze wilden vermoorden en beroven.
Met bonzend hart verliet hij zijn kooi. Zijn trillende hand om-
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sloot de dolk, dat was een geruststellend gevoel. In de kombuis keek hij rond naar
een of ander slagwapen. Zijn oog viel op de zware ijzeren pollepel waarmee hij de
eerste dag erwtensoep had geroerd. Met de dolk in de linkerhand en de zware lepel
in de rechter sloop hij achter de mannen aan.
Eerst leek het of ze naar de hut van de dokter gingen, maar toen ze de kampanje
op slopen, begreep hij dat het om de schipper te doen was.
Even aarzelde Floor. Was het wel de moeite waard zoveel te wagen voor een man
die zijn medemensen zo maar verdronk? Toch ging hij verder. Hij kon niet echt een
hekel hebben aan de schipper, al begreep hij niet hoe iemand zo wreed kon zijn.
Bovendien, als de schipper dood was, waar moest hij dan heen? Het was moeilijk
ongezien op de kampanje te komen. Gelukkig vermoedden de twee dieven niet dat
ze gevolgd werden en ze keken uitsluitend naar de deur van de kapiteinshut. Daar
lag voor hen het gevaar. Als Laurens de Blok hen hoorde, waren ze verloren. Tegen
de sterke schipper maakten de twee schurken in een open gevecht geen schijn van
kans.
Uit de hut klonk een geruststellend gesnurk.
Julien probeerde de deur te openen, maar die bleek op slot te zitten.
Voor Pierre Latte was het een koud kunstje het eenvoudige slot open te krijgen.
Zonder het minste lawaai te maken had hij in minder dan twee minuten de deur open.
Floor benutte de korte tijd dat de twee mannen met het slot bezig waren. Hij sloop
onhoorbaar op zijn sokken naar een plaats waar hij in de inktzwarte schaduw van de
verschansing op minder dan een meter van de dieven zat.
Julien Leroux sloop naar binnen met een mes in de hand.
Floor begreep dat hij nu onmiddellijk moest handelen, maar hij deed niets. Het
was alsof zijn keel dichtgeschroefd zat. Zijn benen trilden. Hij was zo nerveus, dat
hij machteloos bleef toekijken.
Binnen klonk gestommel.
‘Nu is hij dood!’ flitste het door Floor heen. ‘Schipper!’ gilde hij en voorwaarts
springend sloeg hij Pierre Latte uit alle macht met de pollepel op het hoofd. Het
ongewone wapen bleek zeer effectief. Latte zakte als een blok in elkaar.
In zijn zenuwen had Floor zijn dolk laten vallen om met twee
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handen de lepel te hanteren. In de hut klonk lawaai, geschreeuw van mannen, een
schot.
Floor rukte de bewusteloze Pierre Latte de pistolen uit de hand. Hij wist echter
absoluut niet hoe hij met een pistool om moest gaan.
Binnen klonken drie harde klappen. Bonkend sloeg Laurens de Blok zijn aanvaller
met het hoofd tegen de vloer.
Toch zag Leroux nog kans zich los te maken uit de greep van de schipper. Hij
rende de hut uit. Toen hij Floor zag met de pistolen deinsde hij even terug.
Floor probeerde te schieten, maar dat lukte niet. Leroux sprong op hem af met het
bebloede mes in de hand.
Floor voelde een vlijmende pijn in zijn schouder. Hij viel.
Leroux struikelde over hem en klapte met zijn hoofd tegen het stuurrad. Zo vond
de toegesnelde dokter hem, bewusteloos. De wachtsman naderde met een lantaarn.
Schipper De Blok zat op zijn knieën in zijn hut. Hij bloedde, want Leroux had hem
op vele plaatsen met zijn mes gestoken. Gelukkig waren de wonden niet diep. De
dikke kleding die de schipper ook 's nachts droeg, had hem beschermd. Het
pistoolschot had niemand geraakt.
De dokter verzorgde Laurens de Blok.
De matroos van de wacht droeg Floor naar binnen. De jongen bloedde uit een
diepe wond in zijn linkerschouder.
Laurens de Blok schrok toen hij Floor zag. ‘Wat is er met hem gebeurd?’ vroeg
hij.
‘Hij lag buiten de hut,’ zei de matroos, ‘Leroux heeft hem neergestoken.’
Met vaardige hand verzorgde de dokter de bleke jongen. ‘Met een paar dagen is
hij er wel weer bovenop,’ zei hij.
De schipper knikte zwijgend. ‘Laat hem hier liggen,’ zei hij. Met moeite ging de
gewonde man aan dek. Hij keek neer op de bewegingloze lichamen van zijn
aanvallers.
‘Leven ze nog?’ vroeg hij de dokter.
‘Ze zullen wel een heel tijdje slapen, maar ze leven nog wel,’ zei de dokter.
‘Goed,’ gromde De Blok.
En tot de wachtsman: ‘Boei ze en sluit ze op. Als ze ontsnappen, laat ik je
ophangen. Zij zullen in de stad berecht worden.’
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Laurens de Blok ging weer terug naar zijn hut. Bij kaarslicht hield hij de wacht bij
Floor. De dokter kwam nog een paar keer kijken. Om vier uur 's nachts kwam Floor
bij. De dokter gaf hem een van zijn speciale drankjes te drinken, gaf de schipper een
versterkende kruidendrank en ging slapen.
De schipper sliep niet.
Hij vroeg Floor wat er die nacht gebeurd was voor de vechtpartij en Floor vertelde
alles wat hij wist. Het werd een lang gesprek.
Laurens de Blok legde uit wat de mannen gezocht hadden en waar al dat geld voor
diende. Hij vertelde over de strijd tegen Alva, over de taak van de geuzen in die strijd
en over de Prins van Oranje.
Hij vertelde hoe hij geleefd had als een gelukkig, vredelievend man en hoe de
Spanjaarden hem alles ontnomen hadden.
Hij vertelde over zijn zoon, die even oud was als Floor. Hij praatte zo veel en zo
vertrouwelijk als hij in jaren niet gepraat had.
Floor sliep alweer toen De Blok zei: ‘En daarom zal ik niet rusten tot de laatste
Spanjaard levend of dood het land uit is.’ Het was zes uur.
De schipper schikte de dekens zo dat Floor er geen pijn van kon hebben en hij
streelde de slapende jongen over de haren.
Hij ging aan dek met het blije gevoel dat hij zijn zoon terug had gekregen.

11. Kajuitsjongen
Het duurde tien dagen eer Floor beter was. De verwonding was erger dan de dokter
eerst gedacht had. Dagelijks werden geneeskrachtige kruiden op de wond gelegd en
Floor kreeg van alles en nog wat te slikken.
Al die tijd voer schipper De Blok niet uit. De Zwaan en andere schepen konden
het ruime water opgaan op zoek naar buit, de Zeehond bleef binnen.
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Laurens de Blok zei dat er allerlei reparaties aan het schip verricht moesten worden.
Hij liet zijn mannen hard werken en er werd achter zijn rug enorm gemopperd.
Niemand geloofde in de noodzaak van al dat werk en iedereen had er een hekel
aan dat de andere schepen met buit terugkeerden, terwijl zij niets hadden. Velen
hadden in een of twee nachten feestvieren het geld van de overval op Saaftinge
verbrast.
Het enige verzetje was de terechtstelling van Julien Leroux en Pierre Latte.
De dag na de moordaanslag waren ze in de stadsgevangenis opgesloten. Na hun
berechting volgde het verwachte vonnis: doodstraf wegens poging tot moord op hun
kapitein.
Een week na hun daad maakten timmerlieden een schavot op de kade bij de haven.
Leroux en Latte zouden onthoofd worden. Op de dag van de executie was er een
menigte volk op de been. De hele bemanning van de Zeehond stond vooraan. Ook
Willem Koster en Hendrik de Bakker, beiden geheel genezen. Alleen Floor en de
schipper bleven aan boord. Floor was nog steeds ziek en de schipper bleef aan boord
omdat, zoals hij zei, ‘hij het daar vandaan ook wel kon zien’.
Om tien uur was de hele kade vol mensen. Mannen, vrouwen, kinderen en oude
mensen, alles stond in bonte mengeling dooreen. Er waren ook veel Franse en Engelse
soldaten. De Engelsen vormden een afzetting rond het schavot.
Kooplieden ventten lekkernijen.
Kinderen kropen overal rond, tot onder het schavot toe. Ze wezen elkaar een mand
met zaagsel. ‘Voor de koppen,’ zei er een wijs.
Plotseling kwam er beweging in de wachtende menigte.
‘Daar heb je ze!’ werd er geroepen.
Uit de stad naderden in optocht de schout, de stadsomroeper, de beul, een predikant,
een aantal bewakers en de veroordeelden. Hun kragen waren afgeknipt om de hals
vrij te maken.
Leroux keek recht voor zich uit.
Latte wankelde tussen zijn bewakers en liet zich half meeslepen. Zoals alle
veroordeelden had hij de avond tevoren mogen eten en drinken wat hij maar wilde.
Daar had hij zo ruim gebruik van gemaakt, dat hij bijna niet meer op zijn benen kon
staan.
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De kleine stoet bereikte met moeite het schavot.
De menigte begon op te dringen om niets te missen. Kinderen vielen en begonnen
te huilen.
De Engelse militairen maakten arm in arm een kring om het schavot en hielden
de menigte zo op afstand.
De stadsomroeper las met luider stem de vonnissen voor. Pierre Latte riep er allerlei
dronkemansopmerkingen doorheen, waar de mensen veel plezier om hadden. Zo
verstond bijna niemand wat de omroeper zei.
De predikant kwam naar voren en probeerde met de mannen te bidden. Latte
weerde hem af en onder afkeurend gejoel van de menigte sloeg Leroux een kruis en
bad hardop in het Latijn. De predikant trad terzijde en de beul greep Pierre Latte beet
om hem naar het blok te sleuren.
Latte leek plotseling helemaal nuchter te worden. Hij huilde en riep; ‘Ik heb niets
gedaan!’ Op Leroux wijzend; ‘Hij wilde de schipper vermoorden!’
De massa lachte hem uit en onder luide kreten van aanmoediging volvoerde de
beul zijn gruwelijk werk.
Daarna was de beurt aan Leroux.
‘Ik ben onschuldig,’ riep hij uit. ‘Ik wilde de schipper alleen maar wat geld te leen
vragen.’
‘Zeker met je mes als onderpand in zijn ribbenkast!’ riep een van de geuzen.
Luid gelach om deze opmerking. Achteraan vertelden de omstanders het door aan
mensen die niet verstaan hadden waarom er gelachen werd.
Wat Leroux daarna zei, was door het rumoer alleen maar vooraan te verstaan, waar
de mannen van de Zeehond stonden. De veroordeelde riep: ‘Het is allemaal de schuld
van die jongen uit Mechelen, hij vertelt alles aan de schipper, hij liegt altijd, hij komt
van de Spanjaarden als spion.’
Deze opmerkingen zouden op den duur meer invloed hebben dan men op dat
moment kon vermoeden.
Onder kreten als ‘roomse hond’ en ‘moordenaar’ voltrok de beul het vonnis.
De menigte verspreidde zich.
De mensen hadden een mooie ochtend gehad.
Toen Floor na tien dagen weer aan dek kwam, was de stem-
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ming zeer slecht.
De schipper had hem aangesteld als kajuitsjongen, iets wat op een klein schip als
de Zeehond eigenlijk overbodig was. Maar Laurens de Blok was erg aan de jongen
gehecht geraakt. Tijdens zijn ziekte was hij hem de leer van Calvijn gaan onderwijzen
en Floor bleek een goede leerling. De Blok toonde hem hoe de roomse kerk gedwaald
had en hoewel Floor soms het gevoel had dat zijn vroegere pastoor Desmedt ook
gelijk had gehad, kon hij toch niet tegen de argumenten van de oudere man op.
Pas na veertien dagen timmeren, zagen, schaven, touw splitsen, schrobben en
boenen voer de bemanning van de Zeehond weer uit. Floor was bij de schipper op
de kampanje.
Jan van het Rif deed zijn bijnaam Jan Vergif nu eer aan. Hij was woedend dat de
schipper hem zijn koksmaat had afgenomen. Bovendien had hij zich in de afgelopen
weken diep in de schulden gewerkt. Van alle giftige opmerkingen kwam het merendeel
van de kok. Er was niets over van zijn gewone gemoedelijkheid. Willem Koster
merkte de vijandige stemming onder de bemanning en trachtte de schipper te
waarschuwen, maar De Blok wuifde alle bezwaren weg. Hij was minder de grimmige
geus die hij geweest was. Vaak sprak hij met Floor over de tijd na de oorlog, als de
Spanjaarden weg waren. Ze konden een smederij beginnen, het leven zou goed zijn.
Deze verminderde vechtlust en de zorg om Floor hadden hem zolang binnen
gehouden. Willem Koster zag deze verandering met zorg. Hij wist dat de bemanning
geen zwakke schipper duldde.
De Zeehond kruiste een volle dag op zee voor de Scheldemonding eer ze een schip
zagen. Er stond een stijve bries en de golven waren vrij hoog.
De Spanjaard kwam met bolle zeilen voor de wind aanzetten. Ondanks het nadeel
van wind en zee gaf De Blok het sein voor de aanval. Moeizaam laverend probeerden
ze in de koers van de Spanjaard te komen. Tot hun verwondering zagen de geuzen
dat de vijand hen niet ontweek. Integendeel, het leek wel of hij het gevecht zocht.
Met gespannen aandacht tuurden ze naar het snel naderende schip. Het was zo te
zien een ongewapende driemaster.
Wat bezielde die kerels?
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Toen de schepen vlak bij elkaar waren, werd duidelijk wat de Spanjaarden wilden.
Aan bakboord gingen tien luiken open en er kwamen tien dreigende kanonnen te
voorschijn. De schijnbaar weerloze koopvaarder was tot de tanden bewapend!
Laurens de Blok schreeuwde luid bevelen en probeerde het naderend onheil af te
wenden. Maar het was al te laat. Op ongeveer tien meter afstand vuurde de Spanjaard
een salvo af, dat op de Zeehond een enorme ravage aanrichtte. De twee masten braken
af. Een matroos viel dood op het dek. De uitkijk tuimelde over boord en verdronk.
Velen raakten gewond door het kanonvuur of door vallend hout.
Een salvo uit musketten vergrootte de schade nog. Het ene schot uit het
geuzenkanon was ver mis.
Juichend voeren de ongedeerde Spanjaarden verder en nog lang was hun
hoongeroep te horen.
Laurens de Blok zag lijkbleek. Zo'n nederlaag had hij nog nooit geleden.
De Zeehond dobberde stuurloos rond. De wind wakkerde nog aan en weldra zou
het donker zijn.
Na urenlang zwoegen en sjouwen kwam de zwaargehavende Zeehond met een
noodmast en twee kleine zeilen in Vlissingen terug.
De dokter en de kok waren nog niet klaar met het verzorgen van de gewonden.
De schipper en zijn kajuitsjongen waren de enigen die geen schrammetje hadden
opgelopen.
Floor werkte de hele nacht. Zijn schouder deed verschrikkelijk pijn. Hij had alle
verwensingen aan het adres van de schipper gehoord. Hij had er niet op gereageerd
en hij had er De Blok niets van verteld.
Maar toen de schipper bij het eerste morgenlicht in de haven de bemanning toesprak
en ze daarbij aanspoorde niet bij de pakken neer te zitten en niet te mopperen, stond
het voor iedereen vast: Floor had alles overgebriefd.
De haat van de bemanning was nu zo groot en zo duidelijk, dat de schipper Floor
verbood van de kampanje af te komen. De laatste woorden van Julien Leroux gingen
van mond tot mond. Leroux werd meer en meer beschouwd als het onschuldige
slachtoffer van ‘dat jong uit Mechelen’.
Willem Koster geloofde al die verhalen niet, maar zijn kalmerende woorden hadden
niet veel uitwerking meer. Heini en
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Gaston deden niet mee met de haatcampagne tegen Floor, maar ze deden er ook niets
tegen.
De gevaarlijkste opmerkingen kwamen van de kok en een van de matrozen. Zij
herhaalden de woorden van Leroux en zij wezen erop dat het toch wel verdacht was
dat de Spanjaarden geen schot gelost hadden op de schipper en op Floor. Waren ze
allebei verraders?
Velen wachtten slechts op een gunstige gelegenheid om de schipper en de
kajuitsjongen uit de weg te ruimen.

12. Dood de verrader!
De Zeehond werd zo snel mogelijk hersteld. Toen midden in de winter een groot
aantal Engelsen, Fransen en Walen een aanval op Goes zou ondernemen, was het
schip weer zeilklaar. Op de Zeehond vervoerde men de vendels van kapitein Thomas
Morgan. Floor kon toen nog niet vermoeden dat hij met deze Engelsen heel veel te
maken zou krijgen. Hij was blij dat ze eindelijk weer eens de haven uitgingen. Al
die weken was hij op het schip geweest. De wond was goed genezen. Alleen als er
slecht weer kwam met veel sneeuw en kou deed het nog pijn. De Zeehond had bij
de reparatie meer kanonnen en een hoger tuig gekregen. Het schip kon nu meer zeil
voeren en een grotere snelheid maken. Natuurlijk had het niet aan pessimistische
deskundigen ontbroken, die beweerden dat het schip nu te veel zeil voerde, dat het
topzwaar werd, enzovoort.
De eerste vaart met de nieuwe tuigage voldeed best. De Zeehond verliet de haven
van Vlissingen als laatste en zeilde vóór de landingsplaats Baarland bijna alle schepen
van de grote vloot voorbij. Het ging zo goed, dat zelfs de matrozen er plezier in
kregen en voor het eerst in weken vergaten ze te mopperen. Deze aanval op Goes
was al de tweede in een jaar tijd. De eerste was jammerlijk mislukt. Nu moest het
goed gaan.
Goes werd slechts door achthonderd Spanjaarden verdedigd. De aanvallers kwamen
met drieduizend man. Er waren twee aan-
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voerders: de Engelse Sir Humphrey Gilbert en de Nederlander Tseraerts.
De landing bij Baarland verliep vlot. In lange rijen marcheerden de Engelse, Franse
en Waalse soldaten het land in op weg naar Biezelinge.
Op de schepen werd het nu wachten, wachten, wachten.
De aanvoerders rekenden erop over twee of drie dagen Goes veroverd te hebben,
dan kon het merendeel van de soldaten terugvaren.
Zo vlot zou het echter niet gaan. Het duurde een volle dag eer alle troepen in
Biezelinge waren. Toen de volgende dag de aanval werd ingezet op het fort en de
haven van Goes, waren de verdedigers al lang op de hoogte van de komst van het
leger. De verovering van het fort en de dijk kostte bijna een hele dag en de aanvallers
konden niet verhinderen dat de Spanjaarden uit het fort terugtrokken in de stad.
Onmiddellijk begonnen de Engelsen met de beschieting van Goes. Tussen de twee
aanvoerders ontbrandde een hevige ruzie over de vraag of men diezelfde avond of
de volgende dag de bestorming van Goes zou wagen. Om een stad met succes te
kunnen bestormen, moeten er op verscheidene plaatsen diepe bressen geschoten
worden.
Ondanks de ernstige meningsverschillen tussen de aanvoerders werd nog diezelfde
avond een ondiepe bres in een der muren bestormd. De Spanjaarden waren op de
aanval voorbereid en de ene groep aanvallers na de andere werd bloedig teruggeslagen.
De wanorde was zo groot, dat bij het vallen van de nacht grote groepen soldaten in
wilde paniek wegvluchtten.
De aanvoerders waren ten einde raad en besloten een speciale boodschapper naar
de Prins te sturen om nader orders te vragen. In de dagen die verstreken eer het
antwoord binnenkwam, sloot men Goes in met de soldaten die weer tot normale
ordelijke eenheden samengevoegd waren.
Op de vloot was bekend geworden dat de troepen voor Goes verslagen waren. Er
waren er die zeiden: ‘Wat wil je? Het zijn allemaal huurlingen. Dat moesten ze ons
eens op laten knappen!’ Het lange wachten in de bittere kou begon te vervelen en
toen het antwoord van de Prins bekend werd, begroetten de geuzen dat met gejuich.

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank

74
De Prins gelastte Bartold Entes zich met de tweeduizend man die hij bij zich had te
voegen bij het leger van Tseraerts en Sir Humphrey Gilbert.
Op de schepen bleef slechts een zeer kleine bezetting achter. Op de Zeehond bleef
alleen Hendrik de Bakker, de man met één hand.
Floor marcheerde ook mee. Heini Schwadde had hem leren schieten met de
harkebus, een vuurwapen dat iets lichter was dan de musket.
De vergrote troepenmacht sloot Goes stevig in. De aanvoerders waren voorzichtiger
geworden en wachtten op een gunstige gelegenheid om de stad te bestormen.
Aan de Spaanse kant besefte men ten volle de grote betekenis van Goes. Als de
stad door de troepen van de Prins veroverd werd, was Zuid-Beveland voor de Koning
van Spanje vrijwel verloren.
Juist in die dagen veroverden de geuzen Zierikzee.
Aan de Spaanse kant had men nu alleen nog maar Tholen, Terneuzen, Middelburg
en Goes.
Het bezit van Zeeland was van levensbelang voor Antwerpen. De geuzen legden
nu de handel vrijwel stil. Goes was de Spanjaarden veel waard. Daarom besloot hun
bekwame aanvoerder Mondragon een stoutmoedig plan uit te voeren. Voorgegaan
door gidsen uit de streek trok hij 's nachts bij eb over de drooggevallen gronden van
de Oosterschelde van Brabant naar Zuid-Beveland. Het was een gewaagde
onderneming, want als ze verdwaalden of te lang onderweg waren, zouden ze allemaal
verdrinken bij de opkomende vloed.
Wat niemand voor mogelijk had gehouden gebeurde: vroeg in de ochtend stonden
de Spanjaarden op het eiland.
Het nieuws sloeg in als een bom. Eerst wilde niemand het geloven. Toen bleek
dat het waar was, lieten de aanvoerders kostbare uren voorbijgaan waarin de
Spanjaarden uit konden rusten van hun vermoeiende tocht.
Een onmiddellijke tegenaanval zou Mondragon en zijn mannen in grote
moeilijkheden gebracht hebben. Nu ze de tijd kregen uit te rusten en te eten, gingen
ze 's middags zelf tot de aanval over.
De bemanning van de Zeehond stond in een stelling bij de
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Engelsen van kapitein Morgan. Links was een damhek, vóór hen een sloot en rechts
een boomgaard. De kale takken van de bomen staken zwart af tegen de lucht. Links
achter de Engelse stelling lag een boerderijtje waar de meesten 's nachts sliepen.
Over het kale vlakke land naderden de Spanjaarden. Kleine, zwarte figuurtjes op de
dode akkers.
De troepen van kapitein Morgan waren erg opgewonden en begonnen veel te vroeg
te schieten. Ver voor de Spanjaarden zag Floor de kogels inslaan in de grand. De
geuzen wachtten hun tijd beter af, maar over het algemeen waren het slechte schutters
en hun kogels deerden de Spanjaarden weinig. Floor deed erg zijn best goed te
mikken, maar hij kon niet zien of hij raakte.
Aan de Spaanse kant klonken enkele korte bevelen. Alle musketiers vuurden
tegelijk.
De uitwerking van hun salvo was verschrikkelijk. Links en rechts vielen mannen
dood en gewond neer. De kok probeerde vertwijfeld te vluchten, maar een Spaanse
kogel had hem zo lelijk geraakt, dat hij dood neerviel.
Kapitein Morgan liet zijn piekeniers naar voren gaan. Zij werden in hun vaart
gestuit door hevig vuur van harkebussen en pistolen. Toch drongen ze door in de
Spaanse linies en weldra was een verwoed gevecht aan de gang van man tegen man.
De geuzen stormden ook naar voren met het zwaard in de hand. ‘Wacht hier!’ riep
de schipper Floor toe.
Zo was Floor noodgedwongen toeschouwer bij het verschrikkelijke gevecht dat
gevoerd werd op en om het damhek dat toegang gaf tot de boerderij. Ook de
boomgaard werd aangevallen. De Spanjaarden drongen de Engelsen daar geleidelijk
terug. Bij het damhek zag Floor Laurens de Blok in gevecht met drie of vier
Spanjaarden. Hij schudde ze eerst af als lastige vliegen, maar hij kreeg het steeds
moeilijker met die kleine, beweeglijke kereltjes. De Blok hijgde zwaar. Met zijn
vijftig jaren had hij niet meer zoveel uithoudingsvermogen als zijn jongere
tegenstanders. Een vent met een bijzonder gemene tronie velde hij met een snelle
slag. Twee, drie anderen drongen op. Heini Schwadde weerde zich dapper aan de
zijde van de schipper. De Spanjaarden probeerden de doorgang over de dam te
forceren. Laurens de Blok en Heini stonden met hun rug tegen het hek. De Engelsen
bij de boomgaard begonnen te vluchten. Weldra
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zouden de Spanjaarden de geuzen van twee kanten aanvallen. ‘Schipper, kom terug!’
gilde Floor.
Ook Willem Koster zag het gevaar. Met grote behendigheid sprong hij op het hek
en stortte zich onvervaard tussen de Spanjaarden.
Even deinsden ze terug.
Toen werd Koster gedood door een pistoolschot van nog geen meter afstand
afgevuurd.
Heini Schwadde hoorde het lawaai van de Spanjaarden die bij de boomgaard
doorbraken. Hij keek om, zag het gevaar en schreeuwde: ‘Vluchten schipper!’
Hij voegde de daad bij het woord en sprong over de sloot. Hij was juist op tijd om
de vluchtende Engelsen in te halen.
‘Schipper!’ schreeuwde Floor wanhopig.
Hijgend en uitgeput wankelde De Blok naar de slootkant. Hij zou springen, maar
struikelde en viel half in het water.
De Spanjaarden lieten hem liggen en renden over de dam de vluchtende Engelsen
en geuzen na.
Floor werd meegesleurd in de vluchtbeweging van de anderen. Hij was radeloos.
De schipper was dood!
Overal werden de troepen van Sir Humphrey Gilbert en Tseraerts op de vlucht
gedreven. Ze leden zware verliezen aan doden en gewonden. De Spanjaarden hadden
een grote overwinning behaald.
Floor zwierf tot tegen de avond rond. Hij was doornat, want verscheidene malen
gingen de vluchtelingen dwars door sloten en greppels vol water. Er blies een ijzige
wind.
Toen Floor een lichtje ontwaarde, ging hij er meteen op af. Het bleek een klein
boerderijtje te zijn. Floor was erg blij eindelijk beschutting te vinden en veiligheid
voor de nacht.
Versuft van kou en ellende klopte hij aan bij de boerderij. Hij had het beter niet
kunnen doen...
In de boerderij waar hij werd binnengelaten zat en lag een groot aantal vermoeide
mannen. Velen waren min of meer ernstig gewond. Hun wonden waren niet of uiterst
gebrekkig verbonden.
Er werd weinig gezegd. De stemming was gedrukt en somber. Elk geluid buiten
kon gevaar betekenen.
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Zouden de Spanjaarden nog terugkomen? Niemand wist wat er nog kon gebeuren.
Niemand wist eigenlijk precies wat er gebeurd was. Ieder had slechts een klein
gedeelte van de veldslag meegemaakt. Niemand besefte hoe klein de groep
Spanjaarden eigenlijk wel geweest was. Die kleine groep van Mondragon had opdracht
het garnizoen van Goes te versterken. Zodra ze erin geslaagd waren de stad te
bereiken, bleven ze daar.
In de verhalen van de mannen in de boerderij werd het aantal Spanjaarden op vele
duizenden geschat. Anders hadden ze toch niet verloren?
De hele nacht bleven de mannen bang voor een overval door Spanjaarden. Toch
hadden ze niet meer de fut om wachtposten uit te zetten. Wie had er op wacht willen
staan? De officieren die hiertoe bevel hadden moeten geven waren er niet. Bovendien
waren de mannen niet in de stemming om bevelen op te volgen, van wie dan ook.
In doffe berusting wachtten ze af wat er zou gebeuren.
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Tegelijk met de overdrijving van het aantal tegenstanders doken ook de geruchten
op over verraad.
De een had gezien dat een boer de Spanjaarden de weg wees. Iemand anders kon
er een eed op doen dat hij bij de eigen troepen mensen had gezien die de vijand
signalen gaven, enzovoort. De verhalen werden steeds gekker maar alles werd grif
geloofd. Zo was de stemming op het moment dat Floor binnenkwam. Aan de tafel
bij een lampje herkende hij een aantal mannen van de Zeehond. Erger was dat zij
hem ook herkenden.
Dit groepje had de ergste verhalen verteld over het zogenaamde verraad dat de
nederlaag veroorzaakt had. Zelfs degenen die de leugens bedachten, geloofden er
zelf in. Het gaf het gevoel dat zij er niets aan konden doen, dat het aan hen niet
gelegen had.
‘Daar heb je dat jong uit Mechelen!’ riep één van de kerels. ‘Waarom ben je niet
bij je Spaanse vrienden gebleven?’ schreeuwde een ander.
Overal in het vertrek spitste men de oren. Spaanse vrienden? Was dit dan één van
die verraders?
De man die het laatst geroepen had, voelde alle aandacht op zich gericht. Hij was
een van de mannen die de laatste tijd de felste en de gemeenste kritiek had gehad op
Floor en op schipper De Blok. Nu de kok dood was, voelde hij zich de woordvoerder
van de bemanning.
‘Waarom ben je niet bij je Spaanse vrienden gebleven?’ herhaalde de man.
Floor begreep er niets van. ‘Ik heb geen Spaanse vrienden,’ stamelde hij.
‘O nee? En wat heb je ze dan toegeroepen bij het damhek, toen wij in moeilijkheden
raakten?’ De man kwam dreigend vlak voor Floor staan, een slecht verbonden
hoofdwond gaf hem een duivels uiterlijk.
‘Ik heb alleen de schipper geroepen,’ zei Floor met trillende lip. ‘Zie je wel!’ riep
de geus triomfantelijk uit. ‘Hij heeft de schipper geroepen! Samen hadden ze een
mooi plannetje bedacht om ons allemaal aan de galg te helpen. Eerst hebben ze
geprobeerd ons kapot te laten schieten op zee en nu dit. Maar het is niet gelukt, hè
mannetje? Het is niet gelukt! Wij leven nog. Jammer voor jou en voor de schipper.’
‘De schipper is dood,’ zei Floor zacht.
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‘Des te beter,’ riep de man uit.
‘Laten we hem zijn kajuitsjongen nasturen!’ riep iemand achter uit de dreigende
groep.
Luid gelach.
Iedereen leefde op. Voor het eerst die avond was er weer gelachen.
‘Dood de verrader!’ riep een ander.
De dreiging was groot. Floor stond met de rug tegen de muur naast de deur. Hij
dook in elkaar en trok zijn dolk.
Drie, vier messen werden getrokken.
‘Hij heeft een Spaanse dolk!’ schreeuwde iemand.
Een luid gebrul steeg op.
Van vele kanten tegelijk werd Floor aangevallen. Hij zou zeker niet lang meer
geleefd hebben, als er niet iets heel onverwachts was gebeurd.
Een Engelse soldaat had met enige moeite de woordenwisseling gevolgd. Hij had er
niet alles van begrepen, maar het was duidelijk wat de mannen wilden. Omdat hij
niet in de kring geuzen door kon dringen, was hij snel door de achterdeur de boerderij
uitgegaan en omlopend bereikte hij de deur waar Floor naast stond, precies op het
moment van de aanval. Volkomen onverwacht gooide hij de deur open en stond met
getrokken zwaard voor de geuzen. De aanvallers deinsden geschrokken terug.
‘Leave the boy alone,’1 zei de man.
Tegelijk duwde hij Floor door de deur naar buiten.
De geuzen herstelden van hun eerste schrik. Ze zagen dat de Engelsman maar
alleen was en met luide kreten vielen ze hem aan.
De voorste geus kreeg een harde trap in de maag. Met een kreet klapte hij dubbel
op de grond. Twee anderen vielen over hem heen.
Dit gaf de Engelsman juist tijd om te ontsnappen. Met Floor rende hij weg zo hard
hij kon.
‘My name is Roger,’2 zei hij onder het hollen, ‘Roger Williams.’

1
2

Laat de jongen met rust.
Ik heet Roger.

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank

80

13. Het plan van Willem van Oranje
De koude nacht brachten Floor en Roger Williams in het veld door. Roger praatte
veel en opgewekt in een wonderlijk mengelmoesje van Engels en Nederlands. De
ruim dertigjarige man scheen geen vermoeidheid of kou te voelen.
Floor voelde zich koud en ziek.
Roger had een beschut plekje gevonden bij wat struiken. Hier lag Floor in elkaar
gedoken. Hij was suf en verdoofd van kou en ellende.
De vreemdste gedachten en flarden van dromen speelden door zijn hoofd als hij
even insliep. Hij zag het ouderlijk huis in de Zeelstraat, de pastoor kwam eruit,
dichterbij bleek het de schipper te zijn met een bijbel in zijn hand.
Floor huilde omdat de schipper dood was.
Hij wist niet dat in diezelfde nacht Laurens de Blok zorgzaam verpleegd werd in
Biezelinge. De schipper was zwaar gewond gevonden, half in de sloot liggend.
Dagenlang bleef De Blok in het grensgebied van leven en dood. Zijn sterke gestel
zou hem erdoor halen.
Floor wist echter niet beter of de schipper was dood. Gezichten doemden voor
hem op, gezichten vertrokken van pijn, zijn vader, zijn moeder, zijn zusjes en
broertjes, er was bloed op zijn handen, hij gloeide. ‘De stad brandt...’ mompelde hij
koortsig.
Toen de verschrikkelijke nacht geweken was, maakte Roger Williams de zieke jongen
wakker. Stijf en moeilijk gingen ze weer op weg.
In een oud huis aan een dijk vond Williams zijn kapitein Thomas Morgan. Williams
meldde zijn belevenissen van de afgelopen nacht en vroeg wat ze met Floor moesten
doen.
Floor hoorde vaag en ver de twee Engelsen praten in een voor hem onverstaanbare
taal. Hij had de indruk dat er meer mensen in het vertrek aanwezig waren, maar hij
wist het niet zeker. Er was een waas voor zijn ogen, hij was erg ziek.
Thomas Morgan liet Floor eten en drinken en ondervroeg hem. Het was een
moeizame ondervraging, waarbij Roger Williams zo goed en zo kwaad als het ging
als tolk optrad.
De antwoorden van Floor waren vaag en onsamenhangend.
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Toch werd het de kapitein spoedig duidelijk dat de jongen geen verrader of Spaanse
spion kon zijn.
Bij elk vendel waren drie jongens in dienst, die allerlei karweitjes voor de officieren
moesten doen. Van de vendels van Morgan waren twee jongens gesneuveld en de
kapitein besloot Floor een plaats te geven in het vendel waar Roger Williams bij
hoorde.
Van de moeizame terugtocht herinnerde Floor zich later weinig. Hij liep als ze lopen
moesten.
Hij zat als ze mochten zitten.
's Nachts hield een hevige hoest hem vaak uit de slaap.
Onmiddellijk na terugkomst in Vlissingen moesten de Engelse troepen weer op weg.
Willem van Oranje liet ze naar Holland komen. Haarlem was ingesloten. Alle
beschikbare troepen werden opgeroepen om te trachten de benarde stad te ontzetten.
De reis naar Holland ging per boot en te voet.
De eerste stad waar de Engelsen gelegerd werden, was Delft. Thomas Morgan,
inmiddels bevorderd tot kolonel, meldde zich bij Prins Willem van Oranje. De Prins
verzocht Morgan zich gereed te houden om op het eerste teken naar Haarlem te
trekken.
In Delft kreeg Floor hevige koorts. Het hoesten werd erger en hij kon niet meer van
zijn bed komen. Hij werd verpleegd in een huis aan de Oude Delft niet ver van het
Prinsenhof.
Roger Williams was daar ook ingekwartierd.
De eigenaar van het huis, een bierbrouwer, zorgde erg goed voor Floor. Hij kreeg
een eigen kamertje waar apart voor hem een vuur werd gestookt.
Roger Williams had in de dagen daarvoor van Floor het hele verhaal gehoord
vanaf zijn vlucht uit Mechelen tot de nachtelijke gebeurtenis in de oude boerderij
waar Roger hem het leven redde. Williams bracht kolonel Morgan van alles op de
hoogte. Aan de betrouwbaarheid van Floor hoefde niet meer getwijfeld te worden.
Terwijl Floor nog ziek lag in het huis van de bierbrouwer, bezocht kolonel Morgan
vrijwel dagelijks Prins Willem.
Op een dag vertelde hij tijdens het diner het verhaal van Floor aan de Prins.
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Willem van Oranje luisterde aandachtig. Het was zijn gewoonte overal inlichtingen
in te winnen over gebeurtenissen en mensen. Reeds vaker was gebleken dat enkele
schijnbaar onbelangrijke nieuwtjes bij elkaar een belangrijk gegeven over de vijand
opleverden.
Na het eten begaf de Prins zich naar zijn werkkamer.
Het verhaal over de jongen uit Mechelen liet hem niet los. Peinzend stond hij aan
het raam van zijn kamer. Hij keek naar de Oude Kerk voor hem, naar de smalle straat
ernaast, naar het huis van de bierbrouwer schuin tegenover de gracht. Er was iets in
dat verhaal... Waar had hij dat eerder gehoord? Willem van Oranje belde. Zijn
secretaris kwam binnen.
‘Laat de kapitein van de wacht boven komen,’ zei de Prins. De secretaris verdween.
Willem van Oranje keek nog naar buiten toen de kapitein binnentrad. De Prins
liep naar het vuur, warmde zijn handen en vroeg: ‘Kapitein, wat was dat ook weer
voor een verhaal dat die Spaanse gevangene u laatst vertelde?’
‘De man beweerde dat er na de plundering van Mechelen een engel of zo was
verschenen in een wit gewaad. Die engel, of wat dat ook maar was, had een kruis
omhooggestoken en de mis van requiem gezongen. Maar misschien heeft hij het hele
verhaal wel verzonnen. U weet hoe die kerels zijn,’ zei de kapitein.
‘Ja, ja, ik weet genoeg. Dank u wel,’ zei de Prins.
De kapitein groette en vertrok.
Willem van Oranje belde en de secretaris verscheen weer.
‘Welke troepen had Alva voor Mechelen?’ vroeg de Prins.
De secretaris keek verbaasd. ‘Ik kan het voor u nakijken,’ zei hij. ‘Goed, doet u
dat vlug.’
Even later was de secretaris er weer. Hij noemde de Spaanse eenheden en de
aanvoerders die aan de plundering van Mechelen hadden deelgenomen.
‘Juist,’ zei de Prins tevreden, ‘dat zijn dezelfden die nu voor Haarlem liggen. Kom
mee, we gaan naar die jongen uit Mechelen. Ik denk dat we de boodschapper voor
Haarlem hebben die we zoeken.’
Met snelle pas verliet de Prins het Prinsenhof, gevolgd door zijn secretaris, die
niet begreep wat dit te beduiden had.
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De eerste keer dat de Prins Floor bezocht, sliep de jongen. Willem van Oranje wilde
niet dat hij wakker gemaakt werd. De lijfarts van de Prins zou voortaan de patiënt
behandelen. Floor besefte niet hoe belangrijk hij geworden was. Koorts joeg door
zijn tengere lichaam, vreselijke dromen kwelden hem.
Na enkele dagen meldde de arts aan Willem van Oranje dat Floor beter zou worden
en misschien al over tien dagen voor het eerst op mocht staan. De Prins had kort
geknikt en verder weinig gezegd. Tien dagen!
Als het maar niet te laat was! Iemand moest het contact met Haarlem herstellen.
Ze mochten niet opgeven daar. Wie zou er door de Spaanse linies komen? Haarlem
zat potdicht. Ook over de Haarlemmermeer was de stad niet meer te bereiken.
De Prins probeerde een aanval op de Spaanse belegeraars te organiseren, maar
eerst moest Haarlem weten dat ze vol moesten houden. Ze moesten daar weten dat
er voor hun ontzet gewerkt werd. Een koerier moest de stad bereiken. Duiven waren
er niet meer. Iemand moest duiven uit Delft in Haarlem brengen en uit Haarlem
meenemen naar Delft. Zolang de dieren hun nest dan nog niet vergeten waren, had
men goedkope en veilige koeriers. Vóór de afsluiting van de Haarlemmermeer waren
er nog wel contacten met de ingesloten stad geweest. Maar nu? Wie kon er nu nog
in Haarlem komen?
Willem van Oranje sprak met niemand over het plan dat hij bedacht had en waar
hij Floor voor nodig had.
Het voorjaar kwam.
In april 1573 knapte Floor snel op.
De Engelse soldaten waren al enkele weken in de buurt van Haarlem en Floor
werd erg verwend door de hartelijke mensen bij wie hij in huis was. Op de dag dat
hij voor het eerst buiten mocht, werd hij vijftien jaar. Hij liep langs de gracht waar
de bomen uitbotten en voor het eerst sinds lange tijd was hij echt blij dat hij leefde.
Die eerste dag was hij nog vrij gauw moe. Maar het mooie weer en de goede
behandeling gaven hem spoedig zijn krachten terug.
Op een zonnige ochtend tegen het eind van april werd hij bij Willem van Oranje
geroepen. Hij was heel verbaasd, want hij had wel gehoord dat de arts van de Prins
hem behandeld had,

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank

84

maar hij dacht dat Willem van Oranje hem al lang vergeten was. Floor was nog
verbaasder toen hij bij de Prins kwam.
De secretaris werd weggestuurd en Willem van Oranje vroeg: ‘Kun jij de
requiemmis nog zingen, Floor?’
Na een uur kwam Floor uit het Prinsenhof. Hij was erg opgewonden, maar hij liet
niets blijken. Tegen de bierbrouwer en zijn vrouw zei hij alleen maar: ‘Morgen moet
ik een briefje voor de Prins wegbrengen, het kan wel een paar dagen duren.’
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14. De wrekende engel van Mechelen
De volgende ochtend stapte Floor al vroeg op een huifkar, die hem over Den Haag
en Leiden in de richting van Haarlem bracht.
Het werd een wonderlijke tocht. Niets wees onderweg op een oorlog. De vogels
in de weilanden zongen en de eerste voorjaarsbloemen bloeiden. Het was stralend
lenteweer.
De voerman probeerde uit te vissen wat Floor ging doen, maar Floor liet zich niet
uithoren. Hij begon vrolijk over iets anders als de voerman al te nieuwsgierig werd
of hij zei: ‘Ik hoor bij de troepen van kolonel Morgan, ik ben ziek geweest en nu ga
ik me weer melden.’
De voerman geloofde het maar half. Wie had er nu ooit een soldatenjongen gezien
die op reis ging met een mand vol duiven, een pak kleren en een kruisbeeld? De
voerman had er die ochtend al niets van begrepen dat hij in het Prinsenhof een vrachtje
kreeg met zo'n rooms processiekruis. De opdracht was: breng de jongen en de bagage
zo dicht mogelijk bij Haarlem, maar zorg dat de Spanjaarden je wagen niet zien.
De beloning voor deze vreemde rit was ruim en verder kon het de voerman niet
schelen.
Floor had drie verzegelde brieven in de hand. Toen hij na Den Haag in de verte na
enige tijd de torens van een stad boven het vlakke land uit zag steken, vroeg hij: ‘Is
dat Leiden?’
De voerman knikte.
‘Geef dan straks deze enveloppe aan de commandant van de wacht bij de
stadspoort.’
‘Doe het zelf,’ bromde de man. Al die geheimzinnigheid begon hem te vervelen.
‘Nee,’ zei Floor, ‘dat gaat niet, ik mag me niet laten zien.’
De voerman haalde geërgerd zijn schouders op. Wat een drukte had dat jochie.
De man en de jongen spraken niet veel meer. Schuddend, krakend en piepend
volgde de huifkar langzaam de smalle landweg naar Leiden. In de kleine dorpen
waar ze door kwamen, bleven de mensen staan en keken de kar na.
Op de weg was het stil, een enkele ruiter haalde hen in of kwam
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hen tegemoet. Tweemaal kwamen ze een andere wagen tegen. Voorzichtig schoven
dan de karren langs elkaar. De weg was smal en aan weerskanten liep de wegkant
vrij steil af naar een sloot.
Tegen twaalf uur ratelde de kar de smalle ophaalbrug van de Leidse Koepoort over.
Floor zat ver weg in de huifkar achter de mand met duiven. Hij hoorde de voerman
praten met een stadswacht.
‘Waarheen is de reis?’ vroeg de Leidenaar.
‘Dat weet ik niet,’ bromde de voerman, ‘geef deze brief af en laat me door.’
De stadswacht vertrouwde het zaakje niet erg. Hij haalde de wachtcommandant
erbij.
De brief werd geopend en moeizaam gespeld. Toen de wachtcommandant hem
gelezen had, riep hij een van de poortwachters. Hij noemde een naam en een straat
en zei: ‘Wijs de voerman de weg en kom daarna terug.’
Niemand keek in de wagen, want in de brief, ondertekend door Willem van Oranje,
stond: ‘Laat deze wagen toe in de stad en wijs de voerman de weg naar het huis “De
Drie Duiven” in de Houtstraat.’
De Leidenaar die hun de weg wees, keek wel even achter zich toen hij op de kar
zat, maar hij zag Floor niet.
‘Wat heb je allemaal bij je?’ vroeg de man.
‘Duiven en zo,’ zei de voerman.
Door een kiertje in het tentdoek van de huifkar zag Floor dat ze langs een grachtje
reden en daarna over een hoge brug linksaf langs een bredere gracht gingen.
Na enige tijd draaide de kar rechts een straat in en hield stil voor een huis. De
voerman bedankte de poortwachter, wachtte tot hij weg was en vroeg toen achter
zich in de wagen: ‘Wat moet er nu gebeuren?’
Floor haalde de tweede enveloppe te voorschijn en zei: ‘Geef deze af bij het huis
waar we nu voor staan.’
De voerman liet de klopper een paar maal hard op de deur vallen en toen er werd
opengedaan, gaf hij de brief af. Het duurde nogal een tijdje voor er antwoord kwam.
De voerman ging weer op de bok zitten. ‘Die vrienden van jou hebben de tijd,’
mopperde hij.
Floor zei niets. Hij wist net zomin als de voerman wat er ging
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gebeuren. Hij kende zijn opdracht voor die avond en de Prins had gezegd dat ze in
Leiden te eten zouden krijgen. Verder wist Floor niet wat er in de brieven stond.
Plotseling verscheen een man in de deuropening. Hij wenkte de voerman en zei
op luide toon, zodat de nieuwsgierige buren het ook konden horen: ‘Hier is het pakje,
je kunt voor je verder reist met de juffrouw hier eten.’
De voerman wilde zeggen dat hij helemaal geen juffrouw bij zich had, maar de
man in de deuropening knikte hem vriendelijk toe en zei: ‘Kom gerust, je bent
welkom.’
Met het pak liep de voerman naar de huifkar.
Floor nam het aan, opende de toegeknoopte doek en zag... een meisjesmantel. Hij
hulde zich in de mantel en stapte voorzichtig als een echte dame uit. Met kleine pasjes
trippelde hij naar de deur, waar de man hem binnenliet.
In een zijvertrek was de tafel al gedekt. De man liet de dienstbode weggaan en
zei: ‘Doe de mantel uit, eet en drink. We hoeven verder niets van elkaar te weten.
Jullie zijn vrienden van de Prins, dat zegt me genoeg. In zijn brief verzoekt hij mij
jullie te eten te geven, de weg te wijzen naar de Marepoort en verder niets te vragen.
Daar zullen we ons aan houden.’
De tafel was wel voorzien van de heerlijkste gerechten en niemand behoefde
moeite te doen om te zwijgen. Floor en de voerman hadden allebei honger en de
gastheer hoefde ze niet aan te sporen flink te eten.
Na de maaltijd zei de Leidenaar met een knipoogje: ‘De juffrouw heeft misschien
vanavond ook nog wel trek.’ En hij gaf Floor een mandje met etenswaren mee.
In de wijde mantel met het mandje aan de arm tripte Floor terug naar de wagen
en verdween achterin. Een bediende van hun gastheer wees hun de weg en bij de
Marepoort werden ze met de derde brief vlot doorgelaten.
Omstreeks vijf uur zette de voerman Floor af bij een bos in de buurt van Heemstede.
‘Waar je heen gaat met die spullen weet ik niet,’ zei de voerman, ‘maar ik waarschuw
je, wees voorzichtig, je bent hier vlak bij de Spanjaarden.’
‘Prachtig,’ zei Floor.
De voerman was verbaasd, hij zei niets meer, keerde de huifkar en verdween in
de richting Leiden.
Floor verschool zich in de bosrand. Er was niemand in de buurt,
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maar in het eerstvolgende kwartier kon hij ook geen pottekijkers gebruiken. De
meisjesmantel had hij bij zich gehouden, die kon nog goed te pas komen.
Een droge greppel bood een goede schuilplaats.
Het was erg stil in het bos. De bomen waren prachtig met hun jonge bladeren.
Langs de wegkant en op open plekken bloeiden bloemen. Er waren weinig vogels.
Floor begon nu aan zijn eigenlijke opdracht.
Het kruisbeeld aan de lange stok legde hij even op zij. Uit het grote pak haalde hij
een smetteloos wit misgewaad. Langs de onderrand bevestigde Floor een soort hoepel,
waardoor het gewaad wijduit stond. Binnen de rok waren tien kleine zakjes gemaakt.
Hierin deed Floor behoedzaam de tien duiven. De zakjes sloot hij en de dieren waren
nu heel krap opgesloten. Kleine luchtgaatjes zorgden ervoor dat ze niet stikten. Toen
hij zover klaar was, deed Floor zijn muts af. Zijn tamelijk lange haar hing nu los tot
over zijn oren.
Alle voorbereidingen waren klaar.
Nu kwam een van de moeilijkste onderdelen van zijn opdracht. Ongezien moest
hij trachten zo dicht mogelijk bij de Spanjaarden te komen. Het was nog tamelijk
vroeg. Zijn eigenlijke werk begon pas in het schemeruur.
Hij besloot eerst nog eens te kijken wat er in het etensmandje zat. Dat viel niet
tegen. Floor liet zich alles goed smaken.
Hij was wel erg gespannen en hij schrok van een ruiter die het pad langs
galoppeerde. Aan de kleding te zien was het een Spaans officier. De man zag Floor
niet. Toen het geluid van de paardehoeven al zachter werd, bonsde het hart van Floor
ook niet meer zo luid. Hij probeerde zijn angst voor alles wat er die avond kon
gebeuren te vergeten.
Na gegeten te hebben begaf hij zich op weg met de mantel en het mandje in de
ene hand, de kruisstaf en het misgewaad in de andere.
Floor volgde de weg, maar hij liep dicht langs de kant om bij het minste onraad
weg te kunnen duiken in het bos.
Na een half uur bereikte hij de noordzijde van het woud. De stilte was misschien
nog wel griezeliger dan alle gevechten die hij had meegemaakt. Achter elke boom
kon de vijand verscholen zitten. Nog éénmaal moest Floor zich verschuilen. Dit keer
reed hem een vrij grote groep Spanjaarden voorbij. Weer werd
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Floor niet gezien.
Aan de noordelijke boszoom kreeg hij Haarlem in het zicht, gedeeltelijk verscholen
achter boomgroepen. De zon ging onder en het uur naderde waarop ‘het’ moest
gebeuren.
Floor voelde zich vreselijk klein en eenzaam. Hij kon niet meer terug.
De tenten en schansen van de Spanjaarden waren vanuit deze laatste schuilplaats
duidelijk te zien. Hij meende zelfs de ruiters die hem zojuist voorbijgegaan waren,
te herkennen aan hun pluimen.
Het werd schemerig en Floor had geen tijd meer om na te denken of om zich
zorgen te maken.
Hij trok voorzichtig het misgewaad aan, verborg de meisjesmantel en het mandje,
nam het kruis op en begon te lopen.
Eerst was het een erg raar gevoel. Het lange gewaad hing tot vlak boven de grond,
de wijde hoepel draaide soms. Floor probeerde het met kleinere pasjes en dat hielp.
Hij ontdekte zelfs een heel mooie mogelijkheid van het wijde gewaad, die hij even
later met succes zou toepassen.
Hij naderde het Spaanse kamp, het kon niet lang meer duren voor hij gezien werd.
De ondergaande zon belichtte de duintoppen, het bos vormde een donkere
achtergrond achter de kleine, witte gestalte en zo zag een Spaanse schildwacht Floor
naderen. Klaaglijk klonk het gezang over het stille land...
De man klemde zich vast aan zijn lans en staarde met grote ogen naar de naderende
verschijning. ‘... de wrekende engel van Mechelen...’ mompelde hij.
Zelf had hij indertijd niet op het Mechelse marktplein gezeten, maar de verhalen
over de wrekende engel van Mechelen waren van mond tot mond gegaan. Er werd
gefluisterd dat wie die verschijning gezien had, spoedig zou sterven. En dan noemde
men voorbeelden: die en die en die, waren zij niet allemaal op geheimzinnige wijze
gestorven?
De verschijning van de wrekende engel van Mechelen was nu door meer
Spanjaarden opgemerkt. Een grote ontzetting greep de anders zo onverschillige kerels
aan. De vele ontberingen van de laatste maanden, de zware gevechten, de grote
verliezen, de ziekte, de honger en de kou hadden de stemming rijp gemaakt voor een
of andere vorm van paniek. Velen knielden en
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baden hardop om vergeving van hun zonden, anderen staarden in stomme ontzetting
naar de hemelse verschijning.
De engel gleed onhoorbaar voorbij, zonder voeten, zwevend vlak boven de aarde,
zingend de gezangen van de dodenmis, de ogen gericht op het kruis.
Het ‘zwevende’ lopen van Floor was ontzettend vermoeiend, want onder de wijde
rok moest hij heel snel heel kleine pasjes maken. Hij was blij toen hij in de verte de
poort van Haarlem zag aan het eind van een lange weg met bomen.
Even mysterieus als hij het Spaanse kamp was binnengekomen, ‘zweefde’ Floor
er ook weer uit.
Nu moest hij de Haarlemmers een teken geven dat ze de poort veilig konden
openen. Hij was al lang opgemerkt vanaf de wallen en menige musket was dreigend
op hem gericht. Floor draaide snel het kruisbeeld om, trok het onderste gedeelte van
de holle stok af en ontvouwde een prinsenvlag. ‘Leve de geuzen!’ riep hij zo hard
hij kon en hij begon te rennen.
Nu rende hij letterlijk voor zijn leven.
Achter hem kregen de Spanjaarden door dat ze bedrogen waren en woedend
openden ze het vuur op de ‘engel’.
De Haarlemmers openden zo snel mogelijk de poort voor deze vreemde koerier
en lieten hem binnen.
Floor werd onmiddellijk naar commandant Ripperda gebracht aan wie hij verslag
deed van zijn tocht en wie hij brieven van de Prins overhandigde die in de stok van
het kruisbeeld verstopt zaten. De duiven gingen in hokken. Ze hadden allemaal de
tocht overleefd.
Ripperda prees Floor om zijn moed en verzocht hem de volgende ochtend vroeg
terug te komen. Een soldaat bracht hem naar een slaapplaats in een naburig huis.
Op straat was het nu bijna donker.
De komst van de vreemde boodschapper was in de hele stad bekend geworden en
toen Floor naar buiten kwam, juichte men hem toe.
Floor schrok van de uitgehongerde mensen, met hun holle ogen en ingevallen
wangen. In het zwakke licht van de stervende dag zagen de mensen er uit als
wandelende geraamten.
Snel liep hij met de soldaat mee. Hij voelde zich weinig op zijn gemak in deze
stad van de dood.
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Die nacht sliep hij onrustig.
Nog voor het dag werd, liet Ripperda Floor weer bij zich komen. ‘Hier zijn tien
duiven voor de Prins,’ sprak hij. Een kleine mand met tien dicht op elkaar gepakte
duiven stond klaar. ‘Over een half uur begint er een grote uitval van soldaten en
ruiterij vanuit de St. Janspoort. Wij zullen zoveel mogelijk kabaal maken. Op die
manier lokken we de meeste Spanjaarden naar ons toe. Op hetzelfde moment glip
jij de stad uit door de Grote Houtpoort. Probeer zo snel mogelijk ongezien door de
Spaanse linies heen te komen. Als je Delft haalt, geef dan deze brief aan de Prins.
Als je het niet haalt, vernietig je de brief.’
Ripperda was erg mager. Hij zag er moe uit. Hij gaf Floor de brief en zei: ‘Doe je
best, jongen.’
Door de gedeeltelijk verwoeste stad leidde een soldaat Floor naar de poort. Vooral
dicht bij de muren waren veel huizen in brand geschoten en vernield. Floor droeg
het mandje dicht tegen zich aan. Het was alsof hier overal de dood loerde. Bij de
poort werd het een gespannen wachten.
Op de afgesproken tijd begon aan de andere kant van de stad met veel kabaal de
uitval. Het Spaanse kamp kwam tot leven. Er klonken trompet- en trommelsignalen.
Groepen ruiters stormden naar de ‘bedreigde’ plaats. Het voetvolk volgde.
Toen het kamp bijna leeg was, werd de poort een klein stukje geopend en Floor
sloop naar buiten. Met het mandje duiven rende hij naar de dichtstbijzijnde struiken
en dook daar weg. Van de muur af verloren ze hem vrij spoedig uit het oog, want
laag over het veld hing nevel.
Ver weg hoorde Floor het geschreeuw en de schoten. Nu moest hij dwars door de
Spaanse stellingen. Van struik tot struik gaande was hij al een heel eind gekomen.
Bij een sloot stond een Spanjaard. Had hij Floor gezien?
De ochtendnevel vormde een welkome bescherming. De Spanjaard zag hem niet.
Plat op zijn buik kroop Floor door een greppel langs de man. Zo vorderde hij in
een half uur enkele honderden meters. De tijd begon te dringen. Het lawaai in de
verte werd al minder. Weldra zouden de Spanjaarden terugkomen in het kamp. Floor
dacht dat hij het Spaanse kamp misschien al uit was en hij keek voorzichtig om zich
heen. Dit werd hem bijna noodlottig.
Een aarden wal scheidde hem nog van het land buiten het
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kamp. Op de wal stond een schildwacht. De man keek juist zijn kant uit en zag hem!
Alles wagend rende Floor de laatste meters naar de wal, sprong erop en verdween.
De schildwacht schreeuwde hem na.
Floor rende zoals hij nog nooit gerend had.
In het kamp werd alarm gemaakt. Er klonken schoten, maar het was nog te
schemerig en te nevelig om te kunnen raken. Floor hoorde wel het fluitende geluid
van kogels, maar hij werd niet getroffen.
Buiten adem bereikte hij de bosrand, waar hij de vorige dag de mantel en het
mandje verborgen had.
Toen hij zich in de schuilplaats neer liet vallen, hoorde hij in de verte ruiters
naderen. Hier zou hij spoedig ontdekt worden. Bliksemsnel wierp hij de mantel om,
zette de kap op die aan de mantel vastzat en rende tussen de bomen door weg. Een
heel eind verder kwam hij uit het bos op de weg die langs de bosrand leidde en de
weg naar Leiden kruiste.
‘Het meisje’ ging midden op de weg lopen en werd door de ruiters opgemerkt. Bij
de wegkruising hielden ze hun paarden in. Eén ging naar links, enkele reden rechtdoor
en een kwam rechtsaf het weggetje op waar Floor liep.
Eer hij tijd had om echt bang te worden, was de man al bij hem. De ruiter keek
hem onderzoekend aan en galoppeerde toen verder.
Het ‘meisje’ vervolgde haar weg en nam bij het kruispunt een mandje duiven uit
de struiken. Toen ging ‘ze’ ongehinderd op weg naar Leiden.

15. De staart van de Spanjaard
Floor had erop gerekend de hele dag te moeten lopen. Maar nog voor hij in Leiden
was, kwam een ruiter van de Prins hem tegemoet. De man was uitgezonden om de
koerier van Haarlem te zoeken en om hem zo snel mogelijk naar Delft te brengen.
Eerst was Floor blij. Nu hoefde hij niet zo'n eind te lopen. Maar de pret verging hem
al spoedig. De ruiter zei: ‘Houd je maar stevig aan me vast.’ Daarna gaf hij het paard
de sporen.
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Floor had nog nooit op een paard gezeten en tijdens de rit nam hij zich vast voor dat
deze eerste rit tevens de laatste zou zijn. Zonder de steun van stijgbeugels was zijn
enige kans om niet te vallen inderdaad het uit alle macht vasthouden van de ruiter.
Floor danste op en neer op de paarderug. Van het landschap zag hij slechts zo nu en
dan een flits langs de rug van de ruiter. Hij had er geen idee meer van welke kant ze
uit gingen, hoelang ze al onder weg waren en hoelang het nog zou duren.
Bij aankomst in Delft voelde Floor zich gebroken.
De ruiter had meer oog voor zijn paard dan voor zijn passagier en verdween
onmiddellijk in de stal om zijn rijdier te verzorgen. De mand met duiven werd
losgemaakt van de zadelknop en een soldaat bracht de dieren naar een geschikt hok,
waar ze zouden blijven tot ze met een bericht terug moesten vliegen naar Haarlem.
Floor werd naar de Prins gebracht en hij vertelde hoe de tocht verlopen was. Willem
van Oranje las de brief van Ripperda. Floor kreeg in de kamer naast de studeerkamer
van de Prins een ruime beloning van de secretaris en hij kon gaan.
Buiten stond even later een jongen van vijftien, die blij zijn eerste zelfverdiende
geld telde.
Binnen stond voor het raam een man van veertig, die met een zorgelijk gezicht de
brief herlas die hem zojuist gebracht was. Ripperda schreef dat Haarlem sinds de
geslaagde uitval van 25 maart, een maand geleden, geen nieuwe voorraden meer had
kunnen bemachtigen. De bevolking werd geteisterd door honger en ziekte. Steeds
meer mensen wilden dat Ripperda proberen zou met de Spanjaarden een verdrag te
sluiten. Temeer omdat de vijand na het langdurige moeilijke beleg van de afgelopen
winter vastbesloten bleek de stad voor de zomer in handen te krijgen.
Willem van Oranje stuurde per postduif een antwoord. Hij beloofde zo snel
mogelijk een poging tot ontzet te ondernemen. Inderdaad trachtte men op 28 mei
1573 Haarlem te bereiken over het water. Het gevecht op het brede water van de
Haarlemmermeer eindigde echter in een jammerlijke nederlaag.
Roger Williams was erbij en hij vertelde later aan Floor dat er voor het gevecht
al moeilijkheden waren geweest over de betaling en dat bij het eerste schot de
aanvoerders er vandoor gingen.
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Op een ochtend kwam er een duif uit Haarlem met een briefje waarin stond dat de
stad het nog maar drie weken uit kon houden. In Haarlem stierven honderden mensen
van honger.
In de eerste dagen van juli voerden de Haarlemmers onderhandelingen met Don
Frederik, de zoon van Alva. In die tijd werd de geteisterde stad ook nog een dag
zwaar beschoten. Uit Delft verstuurde de Prins de dringende boodschap om vol te
houden. Met vierduizend vrijwilligers en zeshonderd ruiters ondernam men een
laatste poging om Haarlem te ontzetten. Helaas liep ook deze onderneming op een
jammerlijke mislukking uit. Twee duiven met de volledige aanvalsplannen vielen in
handen van de Spanjaarden.
Het was voor Don Frederik toen heel eenvoudig om de aanval af te slaan. Op 12
juli opende Haarlem de poorten voor de Spanjaarden. Later in de maand kwamen de
Engelse troepen van kolonel Morgan terug in Delft.
Voor Floor begon nu pas het gewone militaire leven. Hij ontving voortaan ook soldij!
Zijn werk was met de andere jongens de leren uitrustingsstukken van officieren
en andere militairen te poetsen en verder allerlei werkjes te doen. Bij de oefeningen
op de Markt en buiten de stad gingen ze altijd mee en zo leerden ze het militaire
bedrijf kennen.
Floor voelde zioh al heel wat. Zijn tocht naar Haarlem had hem enige bekendheid
gegeven en aan de andere jongens toonde hij trots het diepe litteken in zijn schouder
van zijn vroegere verwonding.
Roger Williams bleef zijn speciale vriend. De man die hem bij Goes het leven had
gered, leerde hem Engels, legde hem uit hoe verschillende wapens werkten en nog
veel meer.
Deze rustige tijd in Delft was voor Floor een gelukkige tijd. Hij was kerngezond.
Hij had veel vrienden en hij maakte er elke dag nieuwe vrienden bij. Hoewel hij bij
de soldaten sliep in een grote slaapzaal van een oud klooster, kwam hij toch nog vaak
bij de bierbrouwer die zo goed voor hem gezorgd had toen hij ziek was.
De oorlog was ver weg.
Floor hoorde wel over het beleg van Alkmaar, dat in augustus begon, hij hoorde
over de verovering van Geertruidenberg door
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troepen van de Prins, maar in de rustige oude stad leken dit berichten uit een andere
wereld.
Aan het eind van de zomer leek het er even op of de oorlog naar Delft zou komen.
Terwijl Don Frederik Alkmaar belegerde, probeerde de Spaanse veldheer Valdez
steden te veroveren in het zuiden van Holland. Met een rooms-katholieke inwoner
van Delft zochten de Spanjaarden contact en zij verzochten hem mee te helpen de
stad door verraad in Spaanse handen te krijgen. De Delftenaar gaf echter de Spaanse
brieven aan de Prins van Oranje en deze besloot de Spanjaarden in de val te lokken.
De briefwisseling met Valdez werd gewoon voortgezet en het leek net of de
Delftenaar van plan was zijn stad te verraden. In zijn laatste brief schreef hij: "Kom
vannacht bij de Waterslootpoort, ik zal u daar ontvangen."
Floor zat laarzen te poetsen in de grote slaapzaal, toen er trompetsignalen op de
binnenplaats klonken.
Roger Williams kwam binnen rennen. "Kom mee," riep hij, "we moeten naar de
poort. Vannacht gaat er iets gebeuren." Even later marcheerden de Engelse vendels
over de Oude Delft, linksaf ging het langs een kleine gracht naar de stadspoort.
Wat zou er die nacht gebeuren?
Na de eerste opwinding over het onverwachte uitrukken gebeurde er niets.
Langs de wal van de Westvest werden de Engelsen in hinderlaag gelegd.
De Spanjaarden zouden langs de Houttuinen komen of langs de Gaag, recht
tegenover de poort. Floor werd met Roger Williams en nog een aantal Engelsen in
de Waterslootpoort verborgen. Door de kleine ramen van de poort keek Floor uit
over het land. Vlak voor hem bevond zich een driehoekig eiland in de stadsgracht.
Daar lag een groep Delftse schutters in hinderlaag. Een smalle, houten brug leidde
van het eiland naar de Houttuinen. Hier lagen stapels hout, boomstammen, planken
en scheepsmasten. Die kant hielden ze goed in de gaten, want achter de houtvoorraden
kon de vijand zich schuilhouden. Recht vooruit waren moestuinen. Hier kon men
niet gemakkelijk ongezien naderen. Verder weg, in de schemer nauwelijks meer te
zien, waren de resten van een klooster, Het was kort tevoren gesloopt
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om te voorkomen dat de Spanjaarden er bij een eventueel beleg gebruik van zouden
maken.
Het werd snel donker.
Een maanloze nacht.
Waar bleven de Spanjaarden?
Het werd warm in de torenkamer. In de schouw tegen de achterwand brandde een
flink vuur om straks, als de vijand voor de stad kwam, fakkels te kunnen ontsteken,
die over de gracht heen gegooid zouden worden om de Spanjaarden beter te kunnen
zien. Op hetzelfde moment zouden de schutters op het eilandje en de soldaten langs
de Westvest de vijand onder vuur nemen. Op datzelfde moment. Welk moment?
Traag verstreken de uren.
De mannen in de toren hadden het zo slecht nog niet. Zij zaten bij het vuur of
stonden op de uitkijk bij de ramen. Zij konden zacht met elkaar praten en af en toe
klonk onderdrukt gelach als iemand iets grappigs zei.
De mannen buiten moesten zwijgend wachten. Elk onverwacht geluid kon de
vijand waarschuwen en dan liep het hele plan mis. Zij telden met tegenzin de uren.
Telkens als de vele klokken van de stad hadden bekendgemaakt dat er weer zestig
lange minuten verstreken waren, leek de stilte in en buiten Delft groter.
Even na middernacht maakte iemand bij het raam van de stadspoort een
waarschuwend geluid. Iedereen rende naar de ramen en keek in de richting die de
man aanwees.
De heg langs een van de tuinen bewoog! Wie sloop daar door de greppel? De
beweging werd heftiger en kwam snel naderbij. ‘Spanjaarden,’ fluisterde iemand.
De mannen grepen de fakkels, gereed om ze aan te steken en weg te slingeren.
De vijand was nu tot vlak bij de stadsgracht genaderd...
‘Klaar voor actie,’ fluisterde een officier.
Waf, waf, waf, luid blaffend kwamen twee honden uit de greppel te voorschijn.
De spanning in de toren ontlaadde zich in luid gelach toen Roger Williams zei: ‘I
always thought the Spaniards were devils and look, they have got tails already.’1

1

Ik dacht altijd al dat de Spanjaarden duivels waren en kijk, ze hebben al staarten gekregen.
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Later in de nacht meenden de Delftse schutters een vijand te zien. Ze vuurden
onmiddellijk en ze schoten raak ook! Het slachtoffer bleek een losgebroken kalf te
zijn. De onfortuinlijke schutters moesten nog lang horen dat ze zulke goede
kalverschieters waren.
Spanjaarden lieten zich echter niet zien.
Hadden ze argwaan gekregen? Waren ze gewaarschuwd? Niemand wist het.
Moe en teleurgesteld keerden de soldaten 's ochtends terug in de kazerne.
De hinderlaag had geen succes gehad.
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16. Afscheid en weerzien
Enkele dagen later kregen de Engelse troepen bevel naar Walcheren terug te gaan.
Middelburg was nog steeds in Spaanse handen. De stad werd door de troepen van
Willem van Oranje belegerd, maar tot dusver zonder succes. Er waren aanwijzingen
dat de Spanjaarden zouden proberen nieuwe troepen binnen Middelburg te brengen.
Het was mogelijk dat de bekwame Spaanse aanvoerder Mondragon hiervoor
aangewezen was.
Op Walcheren was alles in rep en roer toen Floor daar terugkwam. De geuzen
waren erin geslaagd het belangrijke fort Rammekens te veroveren, waardoor de
verbinding van Middelburg met de zee was afgesloten. Het Spaanse landingsleger
was onderweg. Zij moesten langs een andere weg Middelburg zien te bereiken en
dat zou ze niet meevallen. De Spanjaarden voeren om Walcheren heen en landden
aan de dijk bij Haaks op anderhalve mijl van Middelburg.
De Engelsen kwamen bij de dijk aan toen de eerste groepen Spanjaarden juist
geland waren. Floor trok met de Engelse musketiers mee om te helpen bij het laden
van de wapens. Roger Williams had Floor geleerd hoe hij een musket moest laden
en Floor zorgde ervoor dat Williams steeds een geladen wapen had. De musketiers
stonden vlak achter de dijk en schoten erover heen op de Spanjaarden. Floor zat iets
lager, hij kon niet zien hoe de strijd verliep. Hij hoorde alleen de knallen en het
schreeuwen.
De gelande Spanjaarden renden met lansen en zwaarden in de hand de dijk op.
Velen vielen getroffen terug, maar enkele tientallen bereikten de bovenkant van de
dijk. De Engelse musketiers kregen bevel terug te trekken met hun zware kostbare
wapens. Van weerskanten werd nu ook geschut gebruikt.
Een Engelse tegenaanval, uitgevoerd door piekeniers, verdreef de Spanjaarden
niet van de dijk. De twintig Spanjaarden die de dijk hadden veroverd, kregen
voortdurend versterking. Met elk schip kwamen er meer aan land. Met het lichte
geschut dat de Engelsen hadden, lukte het niet de schepen te verdrijven. De dijk was
nu stevig in handen van de troepen van Mondragon. Maar hij was nog niet in
Middelburg.
Het land naast de dijk was te laag en de sloten waren te diep
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voor het landingsleger om erdoor te trekken. De Spanjaarden hadden veel zwaar
materieel bij zich, geschut en voorraden voor Middelburg. Om hun doel te bereiken,
moesten zij zich wel een weg banen over de dijk en daar stonden de troepen van
kolonel Morgan.
Urenlang werd er hevig gevochten. Floor hielp nu bij het vervoer van gewonden.
Met een andere jongen droeg hij gewonde soldaten naar een boerderijtje verderop.
Het was erg zwaar werk. Telkens moesten ze een heel eind langs de dijk, dan naar
beneden en weer de dijk op als de gewonde afgeleverd was. Het was ook heel naar
werk. De mannen brulden van pijn. De jongens vervoerden de mannen gehaast en
dat ging niet altijd zachtzinnig. Nog nooit had Floor op één dag zoveel verwensingen
naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Gelukkig verstond hij er maar de helft van. En
hij wist dat het moest, er was geen keus. Als de mannen niet weggebracht werden,
liepen anderen hen zeker onder de voet.
Sommigen lieten zich van de dijk af rollen en probeerden zelf het boerderijtje te
bereiken.
Nog nooit had Floor zo'n verbitterd gevecht meegemaakt. Om elke meter grond
werd gestreden. Ook aan Spaanse zijde leed men zware verliezen en om vier uur
waren beide partijen zo uitgeput, dat de strijd luwde.
Op tweehonderd meter van elkaar groeven ze zich in.
Kolonel Morgan inspecteerde zijn troepen. Uit een naburig gehucht werd voedsel
aangevoerd. Ernstig gewonden gingen naar Veere, licht gewonden kwamen weer bij
de troep.
Uitgeput en bleek van vermoeidheid leunde Floor tegen de muur van het
boerderijtje. Binnen was het nog een onbeschrijflijke bende. Twee Engelse
heelmeesters hadden de hele middag gewerkt. Zij waren nog bezig met enkele
gewonden. Gesneuvelden lagen achter de boerderij.
Floor walgde van heel deze afschuwelijke oorlog. Het was alsof hij wakker werd
uit een roes. Tijdens het gevecht had hij geen angst gevoeld. Terwijl links en rechts
de kogels in de grond sloegen, had hij gewonden gezocht en vervoerd. Soms had hij
een zwaard over zijn hoofd horen suizen of kon hij ternauwernood een dreigende
lans ontwijken. Als een machine had hij zijn werk gedaan. Nu was hij op.
De jongen met wie hij de hele middag gewerkt had, kwam
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achter de boerderij vandaan en vertelde wie er allemaal lagen. Floor knikte zwijgend
met afgewend hoofd. Hij wilde het veel liever niet horen, hij wilde veel liever niets
meer horen, hij wilde weg, weg uit de oorlog, weg uit de smeerboel en uit de ellende.
Roger Williams had eens gezegd: ‘Jij wordt nooit een goede soldaat, jij denkt te veel
na.’ Floor begreep dat Roger gelijk had. Die andere jongen zou misschien wel een
goede soldaat worden. Hij praatte opgewonden over de afgelopen middag en het leek
wel of hij alleen maar een heel opwindend spel had gespeeld. Hij merkte niet eens
dat Floor nauwelijks naar hem luisterde.
Aan Engelse kant verwachtte men dat de Spanjaarden de gevechten de volgende dag
pas zouden hervatten. De avond was heel rustig. Het leek een vredige nacht te worden.
Rond middernacht werd die illusie wreed verstoord.
In alle stilte hadden de Spanjaarden de Engelsen omsingeld door met planken over
de sloten te gaan en zo door het lage land om de Engelsen heen te trekken. Volkomen
onverwacht werden de Engelse troepen van twee kanten tegelijk beschoten: van de
dijk voor hen en vanuit de polder. De kort daarop volgende aanval van hellebaardiers
en piekeniers was nauwelijks meer nodig. In wilde paniek renden de Engelsen voor
hun leven. Floor holde mee, struikelend en weer opkrabbelend, tot ze in de ochtend
Vlissingen bereikten.
De Spanjaarden kwamen binnen Middelburg met voorraden, geschut, kruit en
kogels. Het zou nog lang duren eer Middelburg veroverd werd.
Na de nederlaag bij Haaks besloten de Engelse aanvoerders terug te gaan naar
Engeland.
Dit werd voor Floor een moeilijke zaak. Hij had geen zin om mee te gaan naar
Engeland. Vooral niet omdat zijn vriend Roger Williams ook niet bij kolonel Morgan
bleef.
Roger Williams wilde naar Duitsland reizen. Hij had gehoord dat verscheidene
protestantse vorsten daar troepen aanwierven.
‘Wat wil je in Duitsland doen?’ vroeg Floor.
‘Vechten,’ zei Williams lachend.
‘Tegen wie?’
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‘Dat weet ik nog niet, dat hangt ervan af bij wie ik in dienst kom.’
Floor vond het maar een vreemd leven en hij wilde beslist niet met Roger Williams
mee. Hij had genoeg van het soldatenleven gezien om te weten wat de werkelijkheid
was die schuilging achter de mooie verhalen.
Zo ontving Floor zijn laatste soldij.
Hij zag de Engelsen zonder spijt vertrekken en hij nam afscheid van Roger
Williams. Dat ze elkaar een half jaar later zouden weerzien, konden ze toen nog niet
vermoeden.
Met het geld dat hij had kon Floor hooguit veertien dagen leven. Hij nam zijn intrek
in een goedkope herberg in Vlissingen en probeerde werk te vinden. Bij allerlei
werkplaatsen in de stad bood hij zijn diensten aan. Steeds was de vraag: ‘Wat kun
je?’ En dan kon Floor weinig andere bekwaamheden noemen dan lezen, schrijven
en geweren laden.
Niemand wilde hem werk geven. Als het om zwaar werk ging, vonden ze hem te
tenger. Als het een echt vak betrof, mocht hij wel leerling worden, maar dan verdiende
hij niets. En zo zwierf hij een week lang vergeefs door Vlissingen.
Juist toen hij erover dacht om dan maar met zijn laatste geld naar Delft te reizen
om de hulp in te roepen van de vriendelijke bierbrouwer, kwam hij te weten dat er
een schrijver nodig was op het kantoor waar alle inkomsten van de kaapvaart werden
opgeschreven. Floor ging erheen. Hij moest een stukje schrijven en een pen snijden
uit een ganzeveer om te laten zien dat hij deze moeilijke kunst verstond. En al was
zijn handschrift niet meer zo mooi als anderhalf jaar geleden, hij werd toch
aangenomen. Voor een salaris van twee stuiver per dag moest hij de hele dag lange
tabellen invullen met cijfers. Vóór de cijfers stond waar het geld vandaan kwam.
Floor ontdekte hoe de Prins van Oranje aan geld kwam. Een gedeelte van alle buit
die de geuzenschepen in Vlissingen binnenbrachten, was voor de Prins. Schepen die
veilig door de Schelde wilden varen, betaalden daarvoor een bedrag en werden dan
met rust gelaten. Dit recht konden alleen schepen kopen die niet bij Spanje hoorden.
Nederlandse kooplieden die door gewapende schepen beschermd wilden worden
tegen overvallen op zee, moesten hiervoor betalen. Al deze bedragen bij
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elkaar stelden de Prins in staat zijn soldaten te betalen.
Eerst vond Floor zijn nieuwe werk wel leuk en hij bleek een vlugge leerling te
zijn. Maar nadat hij twee, drie weken niets anders gedaan had dan lijsten schrijven
van zes uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds, begon hij toch wel heimwee te krijgen
naar de frisse lucht. Het geld dat hij verdiende was maar net voldoende om zijn
logement te betalen. En op een dag stond hij op het punt de Spaanse dolk te verkopen
om op die manier aan geld te komen voor een nieuwe broek.
Toch kon hij er niet toe besluiten het wapen te verkopen. Hij was eraan gehecht
geraakt. Sinds de plundering van Mechelen had hij het steeds bij zich gedragen. De
dolk gaf hem een gevoel van veiligheid. Bovendien sneed hij er zijn brood en vlees
mee. Enkele dagen later echter was hij uit de geldzorgen zonder de dolk te verkopen.
Floor stond als gewoonlijk bij zijn lessenaar te schrijven, toen er een geuzenkapitein
binnenkwam om met de ontvanger te spreken. Dit was niets bijzonders. Dagelijks
kwamen er geuzen bij de ontvanger om hun buit te melden en om uit te laten rekenen
welk deel voor de Prins was. Floor keek niet op, werkte gewoon door. Maar toen hij
de stem van de geus hoorde, leek het of zijn hart stilstond. Hij keek op, de pen viel
uit zijn hand en maakte een grote vlek op het papier.
De geus keek zijn kant uit... en daar stond Floor oog in oog met Laurens de Blok...
Het weerzien tussen een vader en zijn zoon kon niet hartelijker zijn dan het weerzien
van Floor en de doodgewaande De Blok. Ze schaamden zich er niet voor dat de
tranen over hun wangen stroomden.
De ontvanger vond het maar een rare vertoning, hij maakte een opmerking over
de lelijke vlek.
‘Wat doe je hier in dit donkere hol?’ vroeg de schipper.
‘Ik moet hier de kost verdienen,’ zei Floor.
‘De kost verdienen!?’ riep de schipper uit. ‘Dat hoeft helemaal niet; ik heb aan
boord nog een hele zak geld liggen.’
Floor keek verbaasd.
‘Je aandeel in de buit van Saaftinge en het schip de Eenhoorn,’ legde de schipper
uit.
Toen Floor wist dat hij genoeg geld had om dit saaie baantje op te geven, nam hij
meteen ontslag.
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Met schipper De Blok ging hij naar de Zeehond waar De Blok vertelde hoe hij er na
de nederlaag bij Goes het leven had afgebracht. ‘Zeven dagen was ik bewusteloos,’
vertelde De Blok, ‘en nu mag jij raden wat ik het eerst zag toen ik bijkwam.’
Floor wist het niet.
‘Een kruisbeeld,’ riep de schipper uit alsof het een goede mop was. ‘Ik ben gered
door roomse mensen uit Biezelinge. Heb je het ooit zo zout gegeten?!’ De schipper
lachte bulderend. Toen vervolgde hij ernstiger: ‘Over het geloof werden we het nooit
eens, maar dat de Spanjaarden eruit moesten, wisten we allebei en daarom hielpen
ze mij.’
Floor vertelde hoe de bemanning van de Zeehond hem bijna vermoord had en wat
er daarna gebeurd was.
De schipper zei dat er nu van de oude bemanning alleen nog maar de dokter, Heini
en Gaston over waren en hij vroeg Floor terug te komen.
Floor stemde toe. ‘Maar,’ zei hij, ‘niet als kajuitsjongen, want dan vermoorden ze
me.’
‘Ik heb een kok nodig,’ zei de schipper.
‘Goed, dat doe ik,’ antwoordde Floor, ‘dan ben ik er zeker van dat ze me
vermoorden.’
Laurens de Blok lachte luid.
Floor was terug, nu zou alles goed gaan.

17. De kok op de kansel
De nieuwe bemanning van de Zeehond begroette Floor niet vijandig. Bijna niemand
kende hem en Heini, Gaston en de dokter hadden met de haatcampagne een jaar
eerder tegen Floor en de schipper niet meegedaan. Deze was toen vooral uitgegaan
van de kok, die bij Goes sneuvelde. Ook de matroos die Floor aanviel in de boerderij,
was een oproermaker geweest. Geweest, want hij was in handen van de Spanjaarden
gevallen en niemand had meer iets van hem gehoord.
Floor had het geluk dat er vóór hem een kok op de Zeehond gewerkt had, die er
helemaal niets van terechtbracht. Alles wat
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Floor deed kon alleen maar beter zijn dan het werk van zijn voorganger.
De vijftienjarige Floor was door alle ervaringen sinds het najaar van 1572 een
wonderlijke mengeling van kind en man. Zijn gestalte was nog die van een jongen;
hij groeide sinds de zomer wel snel in de lengte, maar hij bleef tenger. Tussen de
geuzen leek hij een hert, verdwaald in een kudde buffels. Wie hem voor het eerst
ontmoette, werd getroffen door het contrast tussen gezicht en gestalte. Floor had
meer met de dood te maken gehad in anderhalf jaar, dan veel mensen in hun hele
leven. De vele andere ervaringen die talrijk en hevig genoeg waren om normaal
twintig jaar te vullen, hadden hem vroeg oud gemaakt. Hij had de gave, mensen voor
zich in te nemen, hij maakte veel vrienden. Dit was hem al vaak te pas gekomen en
voor hij aan boord van de Zeehond ging, ondervond hij er weer eens het voordeel
van.
De keukenmeid van het logement waar hij al die weken was geweest, had van het
begin af een moederlijke bezorgdheid voor Floor gehad. Als de baas het niet zag,
verwende ze hem met lekkere hapjes en als een kledingstuk vuil of stuk was, verdween
het en kwam een dag later schoon en versteld terug. Toen Floor haar blij vertelde
dat hij ging varen, sloeg de keukenmeid ontsteld de handen in elkaar. ‘Mijn jongen,
hoe kun je dat nu doen? Je hebt het hier toch goed! Je hebt een dak boven je hoofd
en alle dagen te eten.’
‘Straks heb ik ook goed te eten,’ zei Floor lachend, ‘ik word kok.’
Floor betaalde de waard en wilde vertrekken. Maar dat ging zo vlug niet. Eerst
moest hij nog in de keuken komen, waar hij overladen werd met goede gaven. Toen
Floor zijn arm al vol had, opende de keukenmeid een kast. Met een plechtig gebaar
haalde ze een oud en wat gehavend boek te voorschijn. De goede vrouw had tranen
in de ogen toen ze zei: ‘Neem dit mee, je bent zo geleerd, je kunt het vast wel lezen.
Het is een boek vol recepten. Ik kan er niets van lezen, maar ze zijn me allemaal
voorgelezen en ik ken ze uit mijn hoofd. Ga nu, jongen, God zegen je.’ Ze wendde
zich af en Floor ging stil weg.
Aan boord werd er eerst erg gelachen om de nieuwe kok. Dat zou me wat moois
worden! Een kok met een boek!
Floor liet alle spotternij rustig over zich heen gaan, hij lachte
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met de lachers en ging kalm zijn gang. De enige die echt bedenkelijk keek, was de
schipper. Floor vroeg veel meer geld voor etenswaren dan ooit een kok op de Zeehond
had gedaan. ‘Moet dat nou, al die liflafjes uit zo'n boek?’ mopperde hij misprijzend.
‘Hoe beter eten, hoe beter matroos,’ zei Floor met soldatenwijsheid.
De kombuis ruimde Floor grondig op. Alle potten en pannen waren vuil en
verwaarloosd. De voorraden eten lagen door elkaar. Uit de stad haalde hij van alles
en nog wat, ook allerlei kruiden die in zijn boek genoemd werden. De eerste dagen
lag de Zeehond rustig in de haven en dat was voor Floor wel prettig, want op een
schommelend schip valt het niet mee eten te koken.
De recepten uit het boek bleken een groot succes. Al spoedig kon de nieuwe kok
bij de bemanning geen kwaad meer doen.
Na de rampzalige tocht naar Goes had schipper De Blok bij terugkeer in Vlissingen
zijn schip, dat tijdelijk onder een andere kapitein had gevaren, weer gekregen. Zijn
nieuwe bemanning bestond overwegend uit Zeeuwen. En hoewel dit zeker geen
lieverdjes waren en er ook wel avonturiers tussen zaten met een enigszins duister
verleden, waren het over het algemeen betrouwbare kerels. Laurens de Blok moest
er alleen scherp op toezien dat er niet te veel sterke drank gedronken werd, want een
vechtpartij in dronkenschap werd meestal met messen beslist. Ook konden ze niet
te lang in de haven blijven; dan was het gevaar groot dat er hevige vechtpartijen in
de stad ontstonden.
Zo voeren ze de derde dag dat Floor aan boord was alweer uit. Boven het onmetelijk
wijde water voor Vlissingen stond een loodgrijze lucht. Bij een tamelijk strakke
zuidwesten wind kruiste de Zeehond de Scheldemond uit. Laurens de Blok waagde
zich de laatste tijd veel verder op zee dan vroeger. De bemanning bestond voor het
grootste deel uit ervaren zeelieden en zij kenden de weg tussen de vele verraderlijke
zandbanken in de brede Scheldemonding.
Het duurde een volle dag eer ze een schip te zien kregen. Floor hoorde de mannen
zeggen dat het een Spanjaard was, gezien de bouw en het tuig van het schip. Er was
echter niemand te ontdekken aan boord, de zeilen hingen rafelig en gescheurd te
flapperen en er was geen vlag. Wat was er met dit schip? Het
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leek stuurloos met wind en stroom naar de kust te drijven.
De Zeehond koerste behoedzaam op de geheimzinnige Spanjaard toe. Nog steeds
vertoonde zich niemand aan dek. Het schip was nu al zo dichtbij, dat het doelloos
heen en weer draaiende stuurrad te zien was. Aan een van de masten hingen de
rafelige resten van een vlag. Nog dichterbij komend zagen ze kleine scheepskanonnen,
die bij elke beweging van het schip met dof rommelend geluid heen en weer rolden.
Iedereen die niets te doen had, stond aan de verschansing van de Zeehond. Sommigen
met de enterhaak in de hand.
Ze gleden op enkele meters langs het Spaanse schip.
‘Enteren!’ schreeuwde De Blok. De haken sloegen in het krakende hout van de
Spanjaard. Nu konden de geuzen aan boord kijken.
Wat ze zagen, vervulde zelfs deze onverschillige, harde kerels met afgrijzen. Op
het dek lagen dode matrozen, een was er half in een luik blijven steken. Ze waren
niet door verwondingen omgekomen. ‘Pest,’ mompelden de geuzen. De Spanjaarden
waren gestorven aan de gevreesde scheepskoortsen, die de zeelieden meestal als pest
betitelden.
‘Tien man met mij mee,’ riep de schipper, ‘raak de lijken niet aan!’
Het kleine groepje geuzen ging met een zekere schroom aan boord van het
dodenschip. Vast aan elkaar gehaakt voeren de twee schepen voor de wind langs de
kust onder een dreigende grijze lucht. Schipper De Blok en zijn mannen braken de
luiken open en vonden een ongewoon rijke lading: Portugese en Spaanse wijn,
kostbare stoffen en verder veel zout. Zo snel mogelijk werden de wijn en de stoffen
uit het Spaanse schip gehaald, want het gevaar van stranding werd elke minuut groter.
De wijnvaten werden op het middendek gestouwd, de stoffen liet de schipper op de
kampanje neerleggen.
Na het verlaten van het dodenschip gaf De Blok bevel het in brand te steken. De
Zeehond zette koers naar Vlissingen en de Spanjaard dreef als een grote fakkel
brandend op de kust af. Weldra zou het schip op een zandbank vastlopen en verder
uitbranden.
Aan boord van de Zeehond had Floor gezorgd voor grote ketels heet water. De
groep die op het Spaanse schip geweest was, ging zich goed wassen. Een ongewoon
schouwspel, dat veel be-
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kijks had. De geuzen hadden zonder het te weten geluk dat ze het verlaten schip op
zo'n koude dag aantroffen; de besmettingskans was gering bij zo'n temperatuur. Wel
liepen ze gevaar kou te vatten, want het wassen gebeurde in de open lucht bij een
temperatuur rond het vriespunt, terwijl de eerste klefferig natte sneeuwvlokken
begonnen te vallen.
De lading werd wel afgedekt, maar niet in de ruimen geborgen, omdat de
hoeveelheid niet zo groot was en omdat men het toch niet helemaal vertrouwde.
In Vlissingen bleken de stoffen een zeer grote waarde te vertegenwoordigen. Op
last van het stadsbestuur werden de grote lappen stof eerst enkele dagen uitgespannen
buiten de stad. Het was enkele dagen voor Kerstmis en de geuzen van de Zeehond
hadden geen gunstiger tijdstip kunnen bedenken om de buitgemaakte wijn op de
markt te brengen. Eén vat bleef aan boord op verzoek van Floor. ‘Voor Kerstmis,’
zei hij.
De Zeehond bleef in Vlissingen tot na Kerstmis.
De stemming aan boord was opperbest. De schipper vond nog steeds dat Floor
veel te verkwistend was met het eten.
Het kerstmaal was iets heel bijzonders. Vóór de mast werd gezongen. De schipper
hoorde het gezang toen Floor de deur van zijn kajuit opende. ‘Ze zijn nogal vrolijk,’
zei De Blok. ‘Een bemanning die goed te eten krijgt, is een blije bemanning,’ zei
Floor lachend, terwijl hij de schipper zijn maaltijd voorzette. ‘Ze kunnen beter psalmen
zingen,’ bromde de schipper. ‘Die moeten de meesten nog leren,’ antwoordde Floor
en hij verliet de kajuit weer.
Tussen Kerstmis en nieuwjaar kruiste de Zeehond vergeefs in de Schelde en op
de Noordzee. Ze zagen weinig schepen. Als de uitkijk riep: ‘Schip in zicht!’ bleek
het vaak een andere geus te zijn of een schip dat voorzien was van vrijbrieven. Steeds
meer werden zulke officiële stukken gekocht. Ze droegen het zegel van de Prins; er
was een kantoor in Calais waar ze verkrijgbaar waren. Het kostte wel een grote som
geld om zo'n document in handen te krijgen, maar een plundering door de geuzen
kostte meer.
De oudejaarsdag en de oudejaarsavond werden op volle zee doorgebracht. Er stond
een koude wind uit het noordwesten en de kombuis was het enige behaaglijke plekje
aan boord. Floor
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was de hele dag druk in de weer. Behalve eten koken moest hij in volle zee ook zelf
brood bakken. In een houten schip moest de kombuis met zijn stenen oven en
stookplaats altijd midscheeps geplaatst worden voor een goede gewichtsverdeling.
Het gevolg was dat er altijd een vrij grote kans was dat overkomend water de kombuis
instroomde. Bij harde wind moest de deur dichtblijven en werd het erg benauwd
binnen.
Op nieuwjaarsmorgen 1574 woei het nog steeds hard. Floor noemde het een storm,
de Zeeuwen spraken van ‘een aardig windje’.
Bij het aanbreken van de dag klonk voor het eerst in het nieuwe jaar: ‘Schip in
zicht!’
Heen en weer geslingerd door de hoge zeeën kwam er een boeier aan. Er was nogal
wat schade aan het tuig en het schip was duidelijk in moeilijkheden. De geuzen
voeren er voor de wind snel heen. Het zien van een Spaanse vlag bracht grote vreugde.
Eindelijk was er weer eens iets te doen. Alles werd gereedgemaakt voor een entering
en Floor trof voorbereidingen om eventuele gewonden te kunnen verzorgen.
Aan boord van het Spaanse schip zag men met schrik de geuzen naderen. De
bemanning bestond hoofdzakelijk uit Nederlanders, meest uit Terneuzen afkomstig.
Ze waren met veel minder man dan de geuzen en ze hadden bovendien de grootste
moeite om hun schip boven water te houden.
De entering en verovering van het schip was dan ook een eenvoudige zaak. Binnen
een kwartier was de bemanning samengedreven en de geuzen begonnen ze twee aan
twee te boeien. Floor was uit de kombuis gekomen. Hij zag hoe de weerloze mannen
geboeid werden en hij wist wat er ging gebeuren. Hij hoorde de gevangenen jammeren
en smeken. Er was geen enkele Spanjaard bij! Floor rende de kampanje op. Hij
klemde zich vast aan de verschansing en schreeuwde: ‘Schipper, laat ze leven! Het
zijn geen Spanjaarden!’
De geuzen keken verbaasd op naar Floor, die op het hoge achterdek over het
hekwerk gebogen stond.
‘Haal het schip leeg, maar laat de mannen leven,’ riep Floor. ‘Het zijn roomsen
en ze werken voor de Spanjaarden,’ riep de schipper terug, ‘ze weten wat ze wagen.’
‘De roomsen redden ook wel eens een geus, schipper,’ antwoordde Floor. ‘We
hebben de buit. Laat de bemanning leven, het
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zijn ook Zeeuwen.’
‘Ze zijn uit Terneuzen, ze zijn van de overkant,’ riep een der geuzen schamper.
Floor liet zich niet meer uit het veld slaan. Nu hij het gewaagd had zijn stem te
verheffen tegen het zinloze geweld, kwamen de woorden vanzelf.
‘De overkant moet onze kant worden,’ riep hij uit. ‘Laat ze teruggaan naar
Terneuzen, laat ze daar vertellen dat de geuzen niet alleen moedig maar ook
edelmoedig zijn, dat de geuzen beter zijn dan de Spanjaarden. De mensen van de
overkant zullen hen dan verjagen en de geuzen binnenhalen.’
Floor haalde diep adem en klemde zich vast aan de verschansing. ‘Met Kerstmis
was er vrede,’ zei hij, ‘laat het nu Kerstmis
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zijn op nieuwjaar.’
‘Het is net een dominee!’ riep een van de geuzen uit.
‘De kok op de kansel,’ lachte een ander.
Deze opmerking brak de gespannen stemming.
‘Haal het schip leeg,’ riep de schipper, ‘maak daarna die kerels los.’
Alles werd nu uit het schip gehaald: de lading, wapens, kaarten en papieren.
Voor hij het uitgeplunderde schip liet gaan, dwong schipper De Blok de kapitein
uit Terneuzen de prinsenvlag te hijsen. ‘En zo vaar je binnen,’ zei De Blok grimmig.
‘Anders kom je er een volgende keer niet zo gemakkelijk van af.’
De wind wakkerde steeds meer aan. Met moeite bereikte de Zeehond na een dag
zeilen de veilige thuishaven.
Terneuzen zag geen schip met een prinsenvlag binnenvaren. De boeier verging in
de storm. Slechts enkele matrozen wisten zwemmend de wal te bereiken.

18. De slag bij Reimerswaal
In de maand januari van het jaar 1574 werd bekend dat de nieuwe landvoogd
Requesens een vloot bijeenbracht in Antwerpen, Bergen op Zoom en Goes.
Het beleg van Middelburg duurde nog steeds voort. De geuzen legden de vaart op
Antwerpen vrijwel stil en beide partijen beseften dat de beslissing op het water zou
vallen.
Om Zeeland weer helemaal in handen te krijgen, moesten de Spanjaarden eerst
de zee en dan het land veroveren.
In totaal had Requesens de beschikking over tachtig oorlogsschepen en veertig
bewapende vrachtschepen. De geuzen konden er tweehonderd tegenover zetten.
Meest kleine schepen met een lichte bewapening.
De geuzenadmiraal Boisot besloot niet te wachten tot de Spanjaarden hun vloot bijeen
hadden gebracht in ruim water. Hij
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wilde de vijand tot een beslissend gevecht dwingen in de Oosterschelde, dicht bij
Bergen op Zoom, waar bij laag water de kerktorens en de ruïnes van het eens zo
welvarende Reimerswaal te zien waren.
Op de negenentwintigste januari wachtten de geuzen hun vijanden op voor een
gevecht, waarvan iedereen wist dat het beslissend zou zijn voor Zeeland.
De Zeehond was ingedeeld bij het eskader dat midden in de Oosterschelde kruiste.
Een ander eskader bewaakte de doorvaart langs de oever van Tholen. Een derde
groep schepen voer langs Zuid-Beveland. Ten slotte was er een aantal schepen voor
Goes. Zij moesten het uitvaren van de Spanjaarden daar verhinderen. Zo voorkwam
men dat de Spaanse aanvoerder Romero al zijn schepen kon verenigen.
Vanaf de Zeehond zag Floor dat voor de kust bij Goes het gevecht begon. Het
gebulder van het geschut was van verre te horen. Dikke rookwolken dreven over het
water. Er moesten al schepen in brand staan. Van de grote afstand waarop zij het
gevecht zagen, was met geen mogelijkheid te zeggen wie er ging winnen.
Veel tijd om hierover na te denken kreeg Floor niet, want vóór hen kwam het
Spaanse eskader opzetten uit Antwerpen en Bergen op Zoom. Er waren veel grote
schepen bij met tientallen kanonnen.
Toen de twee vloten elkaar dicht genaderd waren, begonnen de Spanjaarden uit
alle kanonnen te vuren. Het zwaardere Spaanse geschut droeg verder dan de kleine
kanonnen op de geuzenvloot.
Snel zeilend probeerden de geuzen zo dicht mogelijk bij de Spanjaarden te komen.
Ze moesten trachten tussen de Spaanse schepen te geraken.
Ver weg, Floor kon niet precies zien waar, vloog met een luide klap een der
geuzenschepen in de lucht.
Veel geuzen hadden een kleine sloep of een oud vissersbootje naast of achter hun
schip. Deze kleine vaartuigen waren volgeladen met springstoffen en zouden op het
juiste moment als branders op de vijand losgelaten worden.
Hier en daar stuwde de wind al zo'n brandend scheepje naar de Spanjaarden. Nu
bleek duidelijk dat de zwaar bewapende
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Spaanse schepen meer soldaten dan zeelieden aan boord hadden. Het lukte de
Spanjaarden zelden de branders te ontwijken. Eer de slag een kwartier aan de gang
was, stonden reeds zes Spaanse oorlogsschepen in lichterlaaie.
Van het schip de Duif vlak naast hen zag Floor een brander vertrekken. Het was
een vissersboot. Met volle zeilen koerste het scheepje recht op een groot Spaans
schip af. De Spanjaarden gooiden het roer om en met hevig klapperende zeilen
slaagden ze erin hun schip een andere koers te geven. Zo zou de brander het grote
schip missen. Maar tot grote verbazing van Floor en tot niet minder grote ontzetting
van de Spanjaarden zwenkte het brandertje en koerste onverminderd op de vijand
af. Toen zag Floor dat het brandende schip bestuurd werd! Een geus zat weggedoken
bij het roer. Hij kon onmogelijk nog lang aan boord blijven. Elk moment kon het
brandertje met een luide klap uit elkaar springen. De geus hoefde ook niet meer te
wachten. De Spanjaarden konden de brander niet meer ontwijken. Aan boord van
het bedreigde schip had men de geus nu ook ontdekt. Hij werd hevig beschoten.
Zonder zich lang te bedenken dook de man in het water en zwom terug naar zijn
schip. Enkele minuten later botste het brandertje tegen de Spanjaard en ontplofte met
een enorme knal.
Ze waren nu zo dichtbij, dat brokstukken van het Spaanse schip vlak naast de
Zeehond en de Duif in zee vielen.
Het gevecht werd erg verward. Sommige schepen hadden al een Spanjaard geënterd
en rondom was het een verschrikkelijk lawaai van kanonnen, musketten,
schreeuwende, gillende en jammerende mensen.
De Zeehond en de Duif koersten op een groot Spaans schip af dat hen hevig
beschoot. Beide geuzenschepen konden ondanks veel Spaanse treffers vaart houden.
Floor schreeuwde nu net zo hard als de anderen. Hij was overal tegelijk: hielp
kanonnen laden, sleepte brokstukken van mast en ra weg die afgeschoten waren en
bracht een gewonde in de betrekkelijke veiligheid van de kombuis.
Terwijl hij hier nog mee bezig was, klonk er een harde klap, gevolgd door het
gekraak van versplinterend houtwerk.
De Spaanse soldaten wachtten niet tot de geuzen aan boord kwamen, maar sprongen
schreeuwend en gillend op de Zeehond. De Duif had aan de andere kant van de
Spanjaard vastgemaakt.
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Hoe het daar ging, was niet te zien. Op het middendek en op de kampanje van de
Zeehond werd met duivelse hevigheid gevochten. In dit afschuwelijke gevecht verloor
ieder alle menselijkheid. Men doodde om niet gedood te worden.
Na een kwartier hadden de geuzen hun tegenstanders van de Zeehond verdreven
en verplaatste de strijd zich naar het Spaanse schip.
Terwijl daar het gevecht doorging, hielp Floor de dokter om gewonden in veiligheid
te brengen.
Van andere schepen had men branders op de Spanjaard losgelaten. Floor zag het
nieuwe gevaar het eerst. Hij wees de dokter de snel naderende branders en luid gillend
waarschuwden ze schipper De Blok.
Laurens de Blok hoorde de waarschuwing, riep zijn mensen terug op de Zeehond
en liet de enterhaken losmaken. Onder zwaar musketvuur van de Spanjaarden voeren
de Zeehond en de Duif weg.
Langszij de Spanjaard bleef een platte vlet die de geuzen van de Zeehond daar
hadden vastgebonden. Het bootje was door de dokter volgestouwd met springstof,
een drijvende bom. Ze hadden de ‘verrassing van de dokter’ door het weghalen van
een paar veiligheidsschotten scherp gesteld. Er hoefde nu maar een vonk of een flinke
schok te komen om het ding in de lucht te laten vliegen.
De brander bereikte het Spaanse schip.
Toen de Spanjaarden merkten dat hun schip in brand raakte, sprongen er tientallen
in paniek op de vlet. Ademloos keken de geuzen toe wat er zou gebeuren.
Onder de luiken van de vlet klonk gesis, er kwam rook en de volgende seconde
ontplofte het bootje met een oorverdovende klap. Door de luchtdruk werden zelfs
de Zeehond en de Duif beschadigd.
Overal dreven nu Spanjaarden rond, levend en dood, velen zwaar gewond. Het
was een ontzettend gezicht. Sommigen probeerden ergens aan boord te klimmen.
Ook op de Zeehond.
Opgeviste Spanjaarden werden voorlopig op het dek gelegd, vaak was het
nauwelijks nodig ze te boeien. Ze waren doodop of half bewusteloos van de kou.
Floor hielp met het vastbinden van de gevangenen.
Hij deed het snel en werktuiglijk en keek de Spanjaarden nauwe-
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lijks aan. Hij schrok dan ook echt, toen plotseling een bekende stem vlakbij zei:
‘Hello Floor, how are you?’
Floor keek de man op het dek stomverbaasd aan. ‘Roger Williams, hoe kom jij
hier?’
Williams probeerde zijn oude opgewekte toon te houden, maar Floor hoorde best
dat hij bang was.
Niemand van de geuzen had hen gehoord. Floor begreep wel dat de schipper nu
niet gemakkelijk gevangenen zou laten gaan. Overal om hen heen was het gevecht
nog in volle gang. De Zeehond stevende alweer op een nieuwe tegenstander af. Floor
was de enige die bij de gevangenen zat, de anderen stonden gereed voor de tweede
entering. Het lawaai om hen heen maakte het onwaarschijnlijk dat iemand iets van
het gesprek van Floor en Roger hoorde. Het werd het gekste gesprek uit zijn leven.
De kogels floten door de lucht.
Vlak boven hun hoofd sprongen de geuzen op het pas geënterde schip. Floor ging
verder met het vastbinden van de gevangenen, van wie er een paar overeind
probeerden te komen.
Ondertussen vertelde Roger Williams in korte, haastige zinnen dat hij er niet in
geslaagd was dienst te nemen bij een der protestantse Duitse vorsten en dat hij uit
geldgebrek bij de Spanjaarden was gekomen.
Floor deed alsof hij hem boeide, maar liet de touwen los. ‘Probeer ongezien op
het voorschip te komen,’ zei hij, ‘spring in het water met stukken mast die daar liggen
en laat je naar de wal drijven.’
Floor rende naar de kombuis, er waren weer meer gewonden. Roger Williams
bereikte het voorschip, liet zich in het water vallen en werd na een uur opgepikt door
een Spaanse sloep die hem naar Bergen op Zoom bracht. Hij zag Floor nooit terug.
Het tweede schip dat door de Zeehond was aangevallen, werd buitgemaakt. Schipper
De Blok zette alle gevangenen stevig geboeid bij elkaar. Een begin van brand werd
geblust.
Nu hadden ze pas tijd om eens om zich heen te kijken. Overal waren brandende
of zinkende Spaanse schepen. Spanjaarden die nog varen konden, waren in wilde
vlucht op weg naar een veilige haven, achtervolgd door geuzen. Brandende of
zinkende geuzenschepen kregen hulp van eigen mensen.
Het enorme lawaai verstomde.
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Vanaf een heuvel bij Bergen op Zoom had de landvoogd Requesens de totale
ondergang van zijn vloot gezien.
Zeeland was voor de geuzen.
De val van Middelburg was nog slechts een kwestie van tijd...
Op 21 februari 1574 werd Middelburg veroverd na een beleg van bijna twee jaar.

19. Zoon van een geus
De hele zomer voer Floor op de Zeehond.
Op de Zeeuwse wateren waren de geuzen heer en meester. De inkomsten uit de
kaapvaart waren groot en de bedragen die door niet-Spaanse schepen betaald werden
om plundering te voorkomen, vulden de oorlogskas.
De Prins had het geld hard nodig.
Leiden werd belegerd. Om dit beleg te breken, liet Willem van Oranje een leger
uit Duitsland komen. De Spanjaarden hieven het beleg op, maar na de verpletterende
nederlaag van de Duitse huurlingen in april 1574 bij Mook waren de belegeraars
weer snel terug voor Leiden. Op 26 mei sloot de Spaanse generaal Valdez Leiden in
met achtduizend man. In de stad had men verzuimd zich voldoende op een tweede
beleg voor te bereiden en Leiden begon aan de langste zomer uit zijn geschidenis.
Als ze in een haven waren, hoorde Floor de verhalen over Mook en Leiden, maar
het leken verhalen uit een verre wereld. Van de oorlog zag hij niet veel. Hij had te
maken met de kombuis, het schip, de Zeeuwse wateren en de zee.
Heel die lange zomer zwierven ze rond op de uitgestrekte watervlakten, waar
rivieren zeeën worden, waar de zee aan de horizon ongemerkt overgaat in de lucht.
Als hij een tijdje niets te doen had, zat Floor graag bij de boegspriet van het schip.
De geluiden van de mannen klonken dan vaag achter hem. Het machtige geluid van
de zee, van de golven tegen de boeg, van de wind in het water, de eeuwige lokstem
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van het water overstemde alles. Turend over de eindeloos aanrollende golven voelde
Floor zich opgenomen in het ritme van de eeuwigheid.
De oorlog was ver.
De oorlog was onwezenlijk en onbegrijpelijk. Misschien was de oorlog al voorbij.
Waarom zouden de Spanjaarden niet weggegaan zijn? Wat hadden ze hier nog te
zoeken? Alleen om het verschil in godsdienst hoefde de oorlog toch niet voort te
duren?
Ondanks alle lessen van de schipper voelde Floor zich altijd nog meer katholiek
dan calvinist en hij wist dat het aantal calvinisten onder de geuzen klein was. Ook
in de steden merkte hij wel dat er altijd nog meer katholieken waren dan calvinisten.
Maar wat deed het ertoe? Samen streden ze tegen de Spanjaarden en als die weg
waren, hoefde niemand meer te vechten.
Op het kleine wereldje dat de Zeehond vormde, kon Floor gemakkelijk tot zulke
gedachten komen. Hier was de oorlog inderdaad ver weg.
In heel die lange zomer nam de Zeehond slechts aan drie gevechten deel, gevechten
die zonder noemenswaardige verliezen vaak in een kwartier beslist waren. Hier was
de godsdienststrijd ver weg; er waren katholieken, er waren protestanten en er waren
er ook heel wat die van de bijbel alleen wisten dat het een dik boek is en die van de
binnenkant van een kerk alleen wisten waar het goud en het zilver was. Toch vormden
ze samen één bemanning. Als er aan boord van tijd tot tijd gevochten werd, was het
omdat het dagenlang varen zonder iets buit te kunnen maken sommigen tot razernij
bracht of omdat iemand er niet meer tegen kon dag in dag uit tegen dezelfde gezichten
aan te kijken. Maar er was nog nooit een mes getrokken om het geloof.
Eind augustus kwam de oorlog plotseling heel dichtbij.
Met achthonderd geuzen voer Floor naar Holland om Leiden te ontzetten. Op 1
september waren ze in Rotterdam. Gereed voor de nieuwe strijd.
Toen de geuzen te hulp werden geroepen, ging Leiden al de vierde maand in van
het beleg. De Spanjaarden vermeden de strijd. Ze legden het erop aan de bevolking
van Leiden uit te hongeren. Pogingen om de Spanjaarden met water te verdrijven,
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zoals bij Alkmaar zo goed gelukt was, faalden nu. Al een maand lang stonden grote
delen van Holland blank, maar lage waterstanden en ongunstige wind hielden het
water bij Leiden vandaan.
Na de komst van achthonderd geuzen waren er in totaal vijfentwintighonderd man
beschikbaar op tweehonderd platte schepen. Als het water steeg, zou deze vloot over
Holland varen naar de bedreigde stad. Grote voedselvoorraden werden
gereedgehouden.
De bemanning van de Zeehond werd over twee kleinere schepen verdeeld. Floor was
bij schipper De Blok met negen anderen waaronder Heini en Gaston.
Floor, zestien jaar oud, kreeg voor het eerst eigen wapens: een kort zwaard en een
harkebus. Heini was zijn leermeester op beide wapens. Eten koken was er niet meer
bij. Zijn werk was voortaan roeien en zonodig vechten. Floor was in het laatste jaar
forser geworden en leek minder jongensachtig.
Door het doorsteken van de dijken van de Hollandsche IJssel was het land
ondergelopen tot de zogenaamde landscheiding, een dijk die het water keerde.
Op 10 september voer de geuzenvloot over het ondergelopen land naar de
landscheiding.
Eerst ging het vlot. De mannen roeiden in een stevig tempo. Floor zat op de
middelste bank met Gaston. De schipper stond aan het roer en gaf het tempo aan.
Hun boot lag vooraan. Overal achter hun schip en schuin op zij waren geuzenschepen.
Een grote zwerm zwarte torren op een enorme waterplas.
Gaandeweg werd het moeilijker.
Het water werd ondieper en ze liepen enkele malen vast in de modder. Telkens
lukte het de boot weer los te duwen met de riemen.
Tegen de avond echter, dicht bij de landscheiding, liepen ze zo vast, dat ze
overboord moesten om hun scheepje los te krijgen. Floor hielp mee uit alle macht.
Het water was koud en de soppende, glibberige modder met de slijmerige pap van
halfvergane planten kwam hun tot boven de knieën.
Een half uur zwoegden ze. Telkens als ze dachten los te zijn, liepen ze weer vast.
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Nadat ze zich eindelijk doodmoe in de boot hesen, bleken de meeste geuzen al voorbij
te zijn. Bij de landscheiding werd al geschoten.
Toen schipper De Blok bij het strijdtoneel kwam, was het al nacht. Op de dijk
werd gevochten. Fel lichtten de vuurwapens in de duisternis. Schimmig waren de
strijdenden te zien op het smalle stukje grond.
Langzaam werden de Spanjaarden verdreven.
Achter de geuzen die de landscheiding veroverd hadden, begonnen andere de dijk
door te graven. Floor was bij de groep die de hele nacht graafwerk verrichtte. Soms
op de dijk, soms half in het water sjouwden en ploeterden ze tot de dageraad. Toen
waren de Spanjaarden nergens meer te zien.
Gretig gorgelde het water door de dijkopeningen het wijde land in.
Met het water hoopten de geuzen in één keer door te varen tot Leiden, maar dat viel
tegen. Een kleine binnendijk keerde het water en pas nadat hier ook gaten in gegraven
waren, konden ze verder.
De moeilijkheden met vastlopende schepen herhaalden zich. Overal zwoegden
mannen om onwillige boten door het ondiepe water te zeulen. Ten slotte lag de hele
vloot vast.
De zon stond hoog aan de hemel. Het was prachtig septemberweer.
Uitgeput leunde Floor op zijn roeiriem. Zijn handen waren kapot van het roeien
en van het ongewone werk met de schop. Zijn rug deed pijn, zijn hoofd bonsde.
Twee dagen en een nacht ononderbroken werk, vrijwel zonder eten... het was
iedereen te veel.
De schipper werd met een heel klein roeibootje gehaald voor een bespreking bij
de aanvoerder Boisot.
De tien roeiers hingen uitgeblust op de riemen en merkten nauwelijks dat hij
wegging. De zon droogde de modder aan hun laarzen, aan hun kleding en aan hun
handen, het stonk verschrikkelijk.
Het was stil, niemand sprak.
Ver weg plonsden nog een paar geuzen in de troosteloze prut rond om hun schip
vlot te krijgen. Ze waren de enigen die nog iets deden op deze warme middag.
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De komst van een sloepje met eten deed de mannen weer een beetje opleven. Voor
het overige wachtten ze maar af, verdoofd door vermoeidheid en gebrek aan slaap.
Na schrokkerig gegeten te hebben viel Floor in slaap, leunend op zijn roeiriem.
Hij werd pas wakker toen de schipper terugkwam.
De Blok vertelde dat de enig mogelijke doorvaart een smal kanaal was, waar echter
de Spanjaarden een sterke stelling bezet hielden. Voorlopig zouden ze proberen los
te komen en een stukje terug te varen. Dan moest de volgende dag het kanaal veroverd
worden.
Die nacht sliepen ze tegen elkaar geleund op de bank of op de bodem van de boot.
De wind blies kil door hun natte kleren.
In de vroege ochtend werden ze aan land gezet op een smal weggetje dat naar de
brug leidde waar de Spanjaarden hun stelling hadden.
In het vlakke land merkten de Spanjaarden hen snel op en weldra begon het Spaanse
geschut het weggetje onder vuur te nemen. De mannen van De Blok vormden de
aanvalsspits. Floor liep vlak achter Gaston in de achterhoede van het kleine groepje.
Andere geuzen volgden de bemanning van De Blok. Het vuren werd heviger.
De geuzen waren nog te ver om terug te kunnen schieten. Hoeveel Spanjaarden
de brug, en daarmee het kanaal, bezet hielden, was niet te zien. Wel was het duidelijk
dat ze over veel geschut beschikten. Links en rechts sloegen de kogels in. De schipper
liet zijn mannen wegduiken in de smalle bermen van de dijk.
Heel langzaam naderden ze, plat over de grond kruipend. De enige mogelijkheid
om de vijand te verdrijven was in de stelling te dringen en hem met het zwaard te
verjagen.
Plotseling zweeg het geschut. In de onverwachte stilte hoorde Floor ver weg een
vogel.
Laurens de Blok gaf zijn mannen een teken. Gebukt gingen ze voorwaarts langs
de smalle dijk. Andere geuzen volgden aan de andere kant van het weggetje. Een
paar minuten werd niets anders gehoord dan de sopperige stappen van de rennende
mannen. Floor klemde zijn harkebus in de handen, gereed te vuren.
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Op minder dan honderd meter van de Spaanse stelling brak de hel los. Uit alle
kanonnen, musketten, harkebussen en pistolen werd op de geuzen gevuurd.
Instinctief dook iedereen zo ver mogelijk in elkaar. Vooraan werd de schipper
gewond aan zijn linkerarm. Meer mannen werden geraakt. De geuzen schoten terug,
maar konden laag langs de vaart liggend niet goed richten.
Vlak voor Floor sloeg een groot projectiel in. Gaston gleed op zij het water in,
water dat diep rood werd. Uit alle macht probeerde Floor hem op het droge te trekken.
Hij kreeg Gaston met het hoofd op de wal. Met zijn van pijn vertrokken gezicht
probeerde hij nog te glimlachen.
Uit een diepe halswond bloedde hij dood op de stinkende, zompige wallekant.
De geuzen trokken terug, hollend over de dijk, zwemmend, ploeterend in de
modder.
Buiten het bereik van het Spaanse geschut telde Laurens de Blok zijn mannen.
Behalve Gaston waren nog twee doden te betreuren. Gaston en één van de andere
gesneuvelden hadden ze mee kunnen nemen. Met de doden uit andere groepen lagen
ze langs de dijk. Zo goed en zo kwaad als het ging werden de vele gewonden verzorgd.
De schipper bond met hulp van Floor zijn linkerarm af met een vuile doek. Het
bloeden hield op. Laurens de Blok zag er angstaanjagend uit. Fel gloeiden zijn ogen
in het vuile verweerde gelaat. ‘We moeten terug,’ gromde hij.
Verslagen keerde de troep terug in de boot. Anderen vielen de Spanjaarden aan.
De hele dag liepen de geuzen vergeefs storm op de sterke Spaanse stelling.
Uit de verte keken dorpelingen uit het nabijgelegen Zoetermeer toe. Hun landerijen
waren onder water gezet, de gevreesde en beruchte geuzen waren bij hun dorp zonder
dat ze erom gevraagd hadden, er woedde een oorlog die hun oorlog niet was. Het
groepje boeren en dorpelingen stak geen hand uit om de geuzen te helpen.
Tegen de middag besloot schipper De Blok het nog eens te proberen. Zij gingen
aan land dicht bij het groepje toeschouwers om zo te trachten een omweg te vinden,
die achter de Spaanse
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stelling uit zou komen.
Drie boeren stonden wat apart van de rest. De schipper ging naar hen toe en vroeg
of er een andere weg was naar de brug. De boeren keken argwanend naar de woeste
kerel voor hen.
Laurens de Blok zag de achterdocht in de ogen van de boeren. Hun zwijgen en
passief toekijken maakten hem razend. Dreigend deed hij een stap naar voren en
herhaalde ruw zijn vraag. ‘Nee, er is geen andere weg,’ zei een van de boeren. ‘Maar
wat moeten jullie met die brug?’
‘We moeten er langs het Zoetermeerse meer op,’ zei De Blok. ‘Vaar dan wat
verder,’ zei de boer. ‘Tussen Benthuizen en Zoetermeer ligt de dijk vrijwel onbewaakt;
als je daar door bent, kom je er ook.’
Laurens de Blok stond sprakeloos. Hier waren drie kerels die de hele ochtend
toekeken bij een gevecht op leven en dood en al die tijd wisten ze dat er een
ongevaarlijkere, snellere weg was om hetzelfde doel te bereiken. Al die tijd stonden
ze daar zonder de moeite te nemen dit aan de geuzen te vertellen.
Zonder een woord van dank draaide De Blok zich bruusk om en ging met zijn
mannen terug in de boot. ‘Roeien,’ beval hij kortaf.
Zij meldden aan admiraal Boisot wat de boer gezegd had. Het gevecht werd
afgebroken en alle schepen voeren langs de andere weg door een nieuwe dijkopening
naar het Zoetermeerse meer.
Na de opmars en de hevige strijd van midden september braken twee weken van
eindeloos wachten aan. Wachten tot de wind het water op zou stuwen tot bij Leiden.
Pas op 1 oktober steeg het water zo hoog, dat de geuzen verder konden varen.
Bij Zoeterwoude moesten ze de laatste Spaanse weerstand breken, dan lag Leiden
voor hen open. Er was haast bij, de nood was hoog gestegen in de belegerde stad.
Nog diezelfde avond vielen de geuzen aan. Het werd een gevecht dat de hele nacht
van een op twee oktober met grote hevigheid woedde in en rond Zoeterwoude. Op
het water, tussen de ondergelopen huizen, in en rond de bomen, overal woedde de
strijd. De gevechten waren al in volle gang toen de boot van De Blok Zoeterwoude
uit oostelijke richting naderde. Met een vijftal
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andere schepen wilde hij de vijand in de rug aanvallen.
Plotseling zagen ze over een droog gebleven weggetje tientallen Spanjaarden
naderen. Versterkingen voor Zoeterwoude!
Zonder aarzelen vielen de geuzen aan.
Floor was vlak bij de schipper. Met vuurwapens was weinig te beginnen in het
donker. Met het zwaard in de hand sprongen de geuzen op het weggetje.
Bij het spookachtige licht van de maan, nu en dan in totale duisternis als wolken
het licht van maan en sterren wegnamen, leverden de geuzen verbeten gevechten.
Floor kon niet zien hoe het ging op het weggetje. Een andere boot was dichter bij
de Spanjaarden geland en Floor kon de vijand nu nauwelijks zien. De nachtelijke
stilte werd verscheurd door luide kreten, rauwe vloeken en het geluid van staal op
staal. Laurens de Blok voer met zijn mannen een boomgaard in, langs het weggetje,
om de Spanjaarden in de flank aan te vallen. Zonder geluid te maken gleden ze onder
de takken door. Floor keek omhoog. Overal hing het fruit nog aan de bomen. Door
de takken heen zag hij de donkere lucht. De maan kwam achter een wolk vandaan
en Floor gilde: ‘Daar zijn ze!’
Rondom zaten Spanjaarden in de takken van de bomen. Ze schoten hun pistolen
leeg, twee van de volkomen verraste geuzen dodend. Onder hels gegil sprongen vijf,
zes Spaanse soldaten in de hevig schommelende boot.
Voor het eerst van zijn leven stond Floor met een zwaard in de hand oog in oog
met een vijand. Zonder na te denken stootte hij toe op de wijze die Heini hem had
geleerd. Hij voelde het wapen met kracht in het lichaam van de Spanjaard dringen,
hij zag in een flits het gezicht van de man toen hij hem achterover in het water smeet.
De boot was vol vechtende, bijtende, stekende en houwende mannen. Een Spanjaard
vluchtte terug in een boom, achtervolgd door Heini. Samen plonsden ze in het water
waar ze verbitterd verder streden met dolk en mes.
Laurens de Blok werd in het nauw gedreven door een Spanjaard. De linkerarm
van de schipper hing nog steeds in een verband en de Spanjaard probeerde keer op
keer daar te raken. Floor kon met zijn zwaard niets uitrichten, maar een van de geuzen
die op de bodem van de boot gevallen was, trok de Spanjaard met kracht onderuit
en de man dook met een boog in het
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modderige water. De geus sprong hem na, met een mes tussen de tanden.
Het gevecht leek gewonnen.
Floor richtte zich op.
Juist op dat moment zag de schipper een Spanjaard vlak achter Floor in een boom.
Eer hij Floor had kunnen waarschuwen, sprong de Spanjaard toe, een lange dolk in
de hand.
Laurens de Blok wierp zich tussen Floor en zijn aanvaller. De dolk drong diep in
de borst van de schipper. Hij rukte zich los, drukte de Spanjaard onder zich in de
boot en beukte met zijn grote vuisten op de man in. Met een laatste krachtsinspanning
kwakte hij de Spanjaard tegen de rand van de boot en brak zijn nek.
Floor was de enige getuige van dit ontzettende gevecht. Alle andere mannen waren
in de bomen en in het water. Op de dijk begonnen de Spanjaarden te wijken, weldra
waren ze overal op de vlucht. Het gevecht liep af.
In de boot lag Laurens de Blok dodelijk gewond over zijn slachtoffer heen.
Floor trachtte de zware schipper op te tillen om zijn wond te verzorgen. Maar toen
De Blok achterover op de bodem van de boot lag, zei hij zacht: ‘Laat maar, jongen...
hoeft niet meer...’ Het lawaai van de strijd maakte vrij plotseling plaats voor een
vreemde stilte. Ver weg klonken nog wel schoten.
In het dorp werd nog gestreden, maar rondom waren de Spanjaarden op de
terugtocht. De weg naar Leiden lag open voor de geuzen.
Laurens de Blok probeerde zijn hoofd op te heffen om iets te zeggen. Moeizaam
stamelde hij: ‘Floor... mijn jongen... mijn zoon... ik hoop... dat je geluk hebt... geluk...
na de oorlog...’
Floor huilde geluidloos.
‘Niet huilen, Floor... mijn zoon...’
Het waren de laatste woorden van Laurens de Blok.
Een dag later werd Leiden ontzet, 3 oktober 1574.
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Floor stond aan het roer van de kleine boot die Leiden binnenvoer. Hij droeg de
geuzenmuts van Laurens de Blok met de zilveren halvemaan. ‘Liever Turks dan
Paaps’ was erin gegraveerd.
De kleine misdienaar uit Mechelen wist zich de zoon van een geus.

Nanne Bosma, Geus tegen wil en dank

125

Naschrift
Floor bleef niet lang bij de geuzen.
In de winter van 1575 kwam hij in dienst bij Willem van Oranje. Hij ruilde het
zwaard voor de pen. De Prins zorgde ervoor dat de jongen meer onderwijs kreeg en
in de jaren tot 1584 volgde Floor als hulpsecretaris van zeer nabij het leven van
Willem van Oranje. Hij maakte zo alle grote gebeurtenissen van die tijd mee. Hij
was zesentwintig jaar toen de Prins vermoord werd. Na die fatale dag voelde Floor
er niets voor nog langer hulpsecretaris te blijven.
Hij had een aardig kapitaaltje bij elkaar gespaard: de erfenis van Laurens de Blok
en wat hij van zijn salaris had overgehouden.
Hij bleef wel in Delft wonen.
In 1586 trouwde hij er met de enige dochter van een koopman. Hun kinderen Jan
en Leontien werden geboren in 1588 en 1590.
Floor werd een goed en betrouwbaar zakenman. In 1602 nam hij deel aan de
oprichting van de ‘Vereenigde Oost-Indische Compagnie’.
Zijn zoon Jan groeide op in rijkdom.
Als Jan zijn vader hoorde zeggen; ‘Toen ik zo oud was als jij, jongen...’ probeerde
hij stilletjes weg te komen, want dan kwam er weer zo'n verhaal uit de oude tijd.
‘Dat is allemaal al lang voorbij,’ dacht Jan, ‘wie wil daar nu nog naar luisteren?’
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