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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

2

Nanne Bosma, Tochtgenoten

6-7

Nanne Bosma, Tochtgenoten

8

Woord vooraf
In januari 1665 zag men op ver uiteenliggende plaatsen op de wereld een uitzonderlijk
heldere komeet.
Bange voorgevoelens bracht dit natuurverschijnsel. Een staartster was immers
altijd de aankondiging van rampen, oorlogen, ziekte en dood!
Voor de mensen van die tijd leek het oude bijgeloof maar al te zeer uit te komen.
Het jaar van de komeet bracht pest in Europa, oorlog tussen Holland en Engeland,
gevaar en ontberingen voor kooplieden en reizigers.
Wie aan het eind van 1665 terugkeek op het voorbije jaar, kon de indruk krijgen dat
zijn lot in dat jaar sterk bepaald was door de ‘droevige staartster’.
Zeker was dit het geval met David Simmons uit het Engelse stadje Colchester,
met de broers Arie en Jacob Pluym en met Benjamin Furly uit Rotterdam.
Tochtgenoten op hun reis door de tijd bleken ze door alle ontberingen heen ook
samen op weg vanuit alle hoeken van de aarde naar één zelfde huis: de gastvrije
woning van Benjamin Furly in Rotterdam.
Het is januari 1665.
Arie Pluym begint in Indië de lange en gevaarlijke reis naar Holland met een grote
retourvloot van de Verenigde Oostindische Compagnie.
Jacob Pluym, in dienst van de Westindische Compagnie, ligt gewond in Guinee.
Een jaar vol ontberingen en gevaren wacht hem.
David Simmons in Colchester zal op reis gaan naar Rotterdam, naar Benjamin
Furly. Er dreigt oorlog. Zal David nog naar Nederland kunnen reizen? Diezelfde
bange vraag stelt Dorothy Graigne zich, zij is de bruid van Benjamin Furly. In
Rotterdam kijkt Benjamin uit naar de komst van Dorothy en David die samen de
overtocht zullen wagen. Hij kijkt ook uit naar nieuws over Arie en Jacob Pluym, de
wee jongens die hij na de dood van hun ouders jarenlang verzorgd heeft.
Arie Pluym in Indië, Jacob Pluym in Guinee, David Simmons en Dorothy Graigne
in Colchester en Benjamin Furly in Rotterdam beginnen elk apart het nieuwe jaar.
Wat zal 1665 hun brengen?
Welke verrassingen wachten hun in het jaar van de komeet?
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De lokkende oorlog
5 januari 1665
De brug over de Blaak in Rotterdam ligt onder een dikke laag sneeuw. De schepen
in de haven, de huizen aan de kant, de kettingen van de brug, alles wordt bedekt met
de geluidloos vallende sneeuw.
Een late voorbijganger heeft geen oog voor het schone gewaad waarin de stad zich
hult. Hij haast zich door de Keizerstraat en de Oranjeboomsteeg naar de Wijnhaven.
Flink doorstappend bereikt hij zijn huis aan het eind van de haven. Hij gaat naar
binnen en schudt de sneeuw van zijn kleding. De man. Benjamin Furly, vindt op de
tast zijn weg naar de slaapkamer boven in het huis aan de voorzijde. Ondanks de
felle kou ontsteekt hij geen vuur. Hij gaat in de vensterbank zitten en kijkt uit over
het brede water waar twee havens samenkomen, versmallen bij een ophaalbruggetje
en langs een rijtje lage huisjes en een molen uitmonden in de wijde rivier.
Furly trachtte zijn gedachten te ordenen. Hij had de avond bij vrienden doorgebracht.
Veel verontrustende dingen had men hem verteld. Een nieuwe oorlog tussen de
Republiek en Engeland scheen onafwendbaar. Bij beide volken en bij beide regeringen
was weinig bereidheid de vrede te bewaren. De mensen spraken over de komende
oorlog als over iets dat moest gebeuren, iets onafwendbaars. Furly was bezorgd en
bedroefd. Bedroefd over de mensen, over het leed dat weer over de wereld zou komen.
Bezorgd over zijn toekomst. Als Engels koopman in Nederland kon de naderende
oorlog hem alleen maar schade en moeilijkheden brengen. Voor zichzelf vreesde hij
niet, hij had door eerlijk werken de waardering en genegenheid van velen verworven
in zijn nieuwe stad. Wel maakte hij zich bezorgd over Dorothy Graigne, zijn bruid.
Ze zou spoedig uit Colchester, waar ze nu bij zijn ouders was, overkomen naar
Rotterdam voor hun huwelijk. Het nieuwe, ruime huis even buiten de Oostpoort zou
in het voorjaar klaar zijn. Kon zij nog overvaren vóór het uitbreken van de oorlog?
Welke gevaren dreigden nu reeds op zee?
Het had opgehouden te sneeuwen.
Het liep tegen middernacht.
In het zuiden brak de bewolking.
En daar zag Benjamin Furly laag boven de zuidoostelijke horizon de komeet,
helder en van een indrukwekkende lengte. Geleerde vrienden had hij erover
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horen spreken. Ze hadden hem gezegd dat volgens de nieuwste onderzoekingen zulke
kometen hemellichamen waren die een vaste baan volgden en die op gezette tijden
terugkwamen. Benjamin was onder de indruk gekomen van hun geleerde vertoog.
Nu hij echter zelf de komeet zag, kon hij zich niet losmaken van het volkse bijgeloof
dat een aankondiging van onheil meende te zien in dit raadselachtige verschijnsel.
Lang bleef hij kijken. Pas toen een opkomende mist de komeet aan het oog onttrok,
voelde hij de kou weer en ging naar bed.
Op de ochtend van de zesde januari 1665 ontwaakte Benjamin Furly vrij laat. Hij
stak het vuur aan en bereidde zijn eenvoudige ontbijt. Sinds zijn enige bediende in
het najaar bezweken was aan de pest, deed Furly zijn huishouding vrijwel alleen.
Een werkvrouw uit de buurt hield het huis schoon, kookte zijn eten en deed de was.
Verder redde Furly zichzelf wel.
De pestepidemie had in het voorafgaande jaar hevig gewoed in Holland, bijna
vijfentwintigduizend mensen waren aan de verschrikkelijke ziekte bezweken. In de
zomer, toen de epidemie een hoogtepunt bereikte, waren er duizend doden in een
week te betreuren.
Het ziekteverloop was vaak zeer snel, soms overleden de mensen in één dag tijd.
In het najaar en in de winter was het aantal ziektegevallen langzaam afgenomen.
Niemand durfde nog te denken dat de epidemie voorbij zou zijn. Elk ogenblik kon
ze weer beginnen. Hoorde men niet vertellen dat in Engeland het aantal gevallen van
pest toenam? Deze laatste geruchten vervulden Benjamin Furly met zorg. Zijn bruid
Dorothy moest maar zo snel mogelijk naar Rotterdam komen; in het nieuwe huis
buiten de stad was het gezond leven. Furly ruimde in de keuken de ontbijttafel af en
ging naar zijn werkkamer waar een vrolijk vuur spoedig een aangename warmte
verspreidde. In de kleine werkkamer was hij graag. Twee smalle ramen zagen uit
over havens en rivier. Hij had een wijds uitzicht, van het Haringvliet en de Oude
Hooftpoort tot aan de scheepswerven langs de rivier.
Benjamin nam een ganzeveer in de hand en begon een brief te schrijven aan Dorothy
waarin hij er nogmaals op aandrong zo snel mogelijk te komen omdat er oorlog
dreigde. Zoals hij daar zat, klein van stuk aan de brede schrijftafel bij het raam, leek
Furly een onaanzienlijk man. Toch had deze negenentwintigjarige zich al een goede
plaats als koopman verworven en was hij een graag geziene vriend in de kring van
geleerden. Zijn rijkgevulde boekenkasten getuigden van zijn wetenschappelijke
belangstelling. Voor de kleine groep Quakers in Rotterdam was hij een man van
gezag, al zou hij dat gezag nooit opleggen of afdwingen. Zijn kleding was sober
zoals bij Quakers de gewoonte was, zwart met een eenvoudige witte kraag. De brede,
grove handen en het ron-
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de hoofd met de resolute mond en de forse neus gaven Benjamin Furly meer het
uiterlijk van een boer dan van een man van de pen. Toch voerde hij deze pen vaardig.
Met snelle sierlijke bewegingen schreef hij de brief aan Dorothy, waarin hij haar tot
spoed maande. Hij besloot met een beschrijving van het huis dat haar wachtte, over
de vorderingen die de werklieden maakten en hoe hij de indeling van de tuin
voorbereid had.
Furly stak de brief bij zich om die mee te geven met het postschip voor Harwich.
Het schip dat altijd voer, stipt op tijd, weer of geen weer, oorlog of vrede.
Gehuld in een wijde mantel, met een platte zwarte hoed op het hoofd, ging hij naar
buiten.
Over het water woei een frisse oostenwind, de sneeuw lag dik op de stoep en op
de stangen en de grote knoppen van het ijzeren hek bij de drie stoeptreden. Een mooie
winterochtend met een helderblauwe lucht. De gedrukte stemming van de afgelopen
maanden leek te zijn verdwenen. De mensen waren overmoedig blij. Ver klonken
de stemmen van mannen die elkaar toeriepen over het water. Vrouwen hingen de
was op en praatten vrolijk met elkaar, hun stemmen klonken helder in de ijle
vrieslucht. Het gebolder van karren, het geluid van paardehoeven, al het gewone
lawaai van de havenkant werd gedempt door de sneeuw op de kaden. Ieder genoot
van deze mooie ochtend, van de schone stad waar de verse sneeuw nog niet tot een
viezige, papperige smeltbrij was geworden. Het bloed tintelde in de aderen. Men
leefde! De dood, de heimelijk aansluipende dood was verslagen. Het leven was weer
de moeite waard. Jonge meisjes lokten koket trippelend sneeuwbalaanvallen uit, een
jongen floot schel en graaide met beide handen de gulle sneeuw van de stoepen.
Furly stapte flink door langs de waterkant op weg naar de postboot voor Harwich.
Als vanzelf kwam hij zo in de stroom volk die zich naar het Westerhooft begaf, waar
een fregat zeilklaar lag. Veel .matrozen waren op weg naar het oorlogsschip,
sommigen zonder plunjezak. Op het eerste bericht waren ze gekomen, blij dat de
oorlog eindelijk ging beginnen. Het zou niet lang duren, misschien waren ze over
een week alweer terug, zegevierend. Alles leek mogelijk op deze overmoedige
winterochtend, de pest was voorbij, de mannen waren sterk en gezond, ze zouden
de Engelsen er eens van langs geven. Dat er officieel van oorlog nog geen sprake
was, daar tilde men niet zwaar aan. In de koloniën was de strijd al ontbrand. Nu was
het moment gekomen erop los te slaan, de eerste klap was een daalder waard.
Ook vrouwen en kinderen liepen mee naar het schip. De vrouwen deden hun best
zich groot te houden bij het naderend afscheid. De kinderen deelden in de algemene
opwinding om de dubbele heerlijkheid van een ochtend met sneeuw en de tintelende
spanning van een naderende oorlog.
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Op de smalle kade namen de mannen afscheid van hun vrouwen die hun tranen niet
meer konden bedwingen. Een moeder omhelsde haar dertienjarig zoontje dat met
vader mee zou varen als scheepsjongen. De jongen weerde haar gegeneerd af en ging
fier aan boord, man met de mannen.
De jongste kinderen jengelden kleumerig aan moeders rokken. Een groepje jongens
van om en nabij twaalf jaar keek hun dertienjarig vriendje afgunstig na. Was hij even
een geluksvogel, hij mocht mee de zee op, terwijl zij thuis moesten blijven.
Furly stond iets terzijde en staarde met stijgende verbazing en ontzetting naar het
opgewonden tafereel. Wat was er over de mensen gekomen? Wisten ze nog wel wat
ze deden? Waren dit nog wel dezelfde mensen?
Dicht bij hem besprak een groepje oude zeelieden de gebeurtenissen.
‘Ze moeten er meteen op los slaan,’ meende een haveloos geklede grijsaard, ‘dat
hebben wij bij Duins ook gedaan.’
‘Niet met deze schepen,’ zei een ander.
‘Wat is er mis met de schepen?’ vroeg een grote kerel met een houten been. ‘Ze
liggen te hoog en ze zijn te licht bewapend,’ was het antwoord.
Deze mening kreeg bijval van velen.
‘Ze moeten lage, brede schepen bouwen,’ zei er één.
‘Er moet meer geschut op,’ vond een ander.
‘Bij Duins hadden wij heel wat slechtere schepen,’ riep de morsige grijsaard met
een dunne oude-mannenstem.
‘Heel wat slechtere,’ herhaalde hij triomfantelijk, ‘en toch versloegen wij de
Spanjaarden.’
‘Dit zijn andere tijden, Leen. Wat toen kon kan nu niet meer,’ werd er gezegd.
‘Dat denk je maar,’ riep de oude Leen opgewonden. ‘Dat denk je maar. Weet je wat
de admiraal zei voor we erop afgingen?’
‘Smoel dicht voor de mast, anders smijt ik je van mijn schip af,’ riep er één onder
groot gelach achter uit het groepje.
Leen liet zich niet van zijn stuk brengen.
‘Ik was roerganger en vlak voor de aanval begon, zei ik in mijn benauwdheid:
“Dat redden we nooit, admiraal.” Nu moet je niet denken dat Tromp dan begon te
schelden, niks daarvan. Hij zei alleen maar: “Met Gods hulp is alles mogelijk, mijn
jongen.”’
‘Tromp was een beste kerel,’ zei de man met het houten been. ‘Ik was kanonnier
bij Ter Heide, twaalf jaar geleden, de admiraal sneuvelde en ik kon voor mijn poot
naar de timmerman.’
‘En voor je tweehonderd en veertig guldentjes naar de admiraliteit,’ vulde een
ander aan.
Achter in de groep wachtenden werd ruimte gemaakt. Admiraal Kortenaer ging
naar een sloep aan het Westerhooft, die hem naar zijn schip, de Groot Hollandia,
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zou brengen.
De kapitein van het gereedliggende fregat begroette hem. ‘Waar is het rendezvous1,
admiraal?’ vroeg hij.
‘Aan boord bij de Engelsen,’ antwoordde Kortenaer lachend. De sloep bracht hem
naar zijn schip dat op de rivier voor anker lag.
Schepelingen en achterblijvers riepen elkaar nog toe. Een matroos hing bij de bak
over de verschansing. ‘Ik hoop dat jullie ze goed op hun falie geven,’ riep iemand
hem toe.
‘Als het een beetje meezit, vegen we de zee schoon van Engelsen,’ riep de matroos
terug.
De loopplank zou al bijna ingehaald worden, toen een forse kerel zich door de
menigte drong.
‘Vaar je nog mee, Jan Huyters, of durf je niet meer?’ werd hem van het schip af
toegeroepen.
Jan Huyters wuifde vrolijk naar de maats en deed zijn best door de menigte te
komen, maar telkens werd hij staande gehouden, want de grote matroos had veel
vrienden in Rotterdam, die hem allemaal een behouden vaart wilden wensen.
Furly kwam ook iets naar voren en vroeg een der oude mannen of ze ook wisten
waar Kees Hut, de schipper van de postboot op Harwich, was.
‘Kees Hut? Wat moet je van Kees Hut?’ vroeg de oude.
Furly legde uit dat hij een brief mee wilde geven voor Harwich.
Dit laatste hoorde Jan Huyters toevallig. Hij draaide zich om en vroeg Furly: ‘Wat
moet jij voor briefjes naar Engeland schrijven, Kwaker?’
‘Wat ik naar Engeland te schrijven heb is mijn zaak, Jan Huyters,’ antwoordde
Furly.
‘Hoor eens, de Kwaker kent mij bij naam en toenaam,’ riep Huyters tot de
omstanders.
‘Ik zou wel ziende blind en horende doof moeten zijn, als ik de grootste
praatjesmaker van de stad niet zou kennen,’ zei Furly.
Het publiek lachte en drong op, hopend op een vechtpartij.
‘Nou moet je een beetje op je woorden passen, Kwaker,’ zei Huyters dreigend,
‘anders kon jij wel eens de eerste Engelsman zijn die ik in deze oorlog een kopje
kleiner maak.’
‘Wat wil die Kwaker,’ riepen boze omstanders. ‘Probeert hij te vluchten nu de
oorlog dreigt?’
Het begon er gevaarlijk uit te zien voor Benjamin Furly. Hij liet zich echter niet
van zijn stuk brengen. ‘Ik heb niets te maken met die onzinnige oorlog van jullie,’
zei hij rustig. ‘Iedereen hier kan weten dat ik al jaren in Rotterdam

1

Plaats waar de vloot samengebracht weid voor de strijd.
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woon, er is hier niemand die ik ooit een haar gekrenkt heb, er is niemand in de stad
die ik ooit bedrogen heb door slechte of te dure waren te leveren. Alles wat ik hier
in de afgelopen jaren gekocht heb, is tot de laatste cent betaald. Ik hoef voor niemand
te vluchten, integendeel, iedereen kan weten dat ik een huis laat bouwen om me hier
voorgoed te vestigen.’
‘De Kwaker kwaakt er dapper op los,’ zei een stem uit de menigte.
Een luid gelach volgde.
‘Hij is een venader,’ schreeuwde een ander.
‘Hij wil brieven naar Engeland sturen,’ klonk het.
‘Wat had je over een onzinnige oorlog?’ vroeg Huyters ruw.
‘Elke oorlog is onzinnig,’ zei Furly, ‘geweld lost niets op.’
‘Smijt hem in het water,’ werd er geschreeuwd.
‘Misschien lost hij dan zelf op,’ riep een ander.
Jan Huyters greep de veel kleinere Furly beet, maar Benjamin duwde met
onvermoede kracht de grote matroos van zich af. Hem strak aankijkend zei hij: ‘Je
kunt nog terug, Jan Huyters, je bent verblind en verdwaasd door de oorlogsroes zoals
al je stadgenoten, zoals alle mensen in dit land, je kunt nog terug, iedereen kan nog
terug. Misschien moet je met een andere blindheid geslagen worden om het innerlijk
licht te aanschouwen dat de wereld kan redden.’
‘Hoor de Kwaker eens mooi preken,’ werd er geroepen, ‘straks gaat hij nog beven.’1
Het luide lachen dat op deze opmerking volgde, brak de dreigende stemming. Jan
Huyters wendde zich af, hij werd aan boord geroepen. Het schip ging vertrekken.
Het hoongelach om Furly werd overstemd door het gejuich bij het vertrek van het
schip.
Iets op zij van de menigte keek ook Benjamin Furly het fregat na dat langzaam en
statig de rivier afzeilde. Matrozen wuifden met hun mutsen, er werd gelachen,
geroepen en gehuild en na enige tijd ging de menigte uiteen.
Furly bleef het schip nog lang nakijken.
Zoals vaker in eenzame momenten dacht hij aan twee Rotterdamse jongens, Arie
en Jacob Pluym, die hij verzorgd had na de dood van hun ouders. In gedachten zag
hij Arie weer voor zich, die vier jaar geleden weggevaren was. Furly had die wilde
knaap niet bij zich kunnen houden.
Ook Jacob Pluym was weggevaren. Furly had geprobeerd hem tegen te houden,
maar het was vergeefs geweest. Jacob wilde de wijde wereld in net als zijn broer.
Zou Benjamin Furly zijn pleegkinderen ooit terugzien?

1

De Kwakers of Quakers werden zo genoemd, omdat in hun samenkomsten sommigen zo in
vervoering geraakten, dat zij begonnen te beven bij het horen van bijbelteksten.
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Tenslotte keerde hij het water de rug toe en ging op zoek naar schipper Hut. De
naderende oorlog was het gesprek van de dag en niemand interesseerde zich voor
iets anders. Toch zag Furly kans de brief af te geven, al had hij het gevoel dat hij
evengoed een fles in zee had kunnen gooien.
Een gevoel van grote eenzaamheid overviel hem toen hij door de drukke stad
terugging naar huis. Hij was hier een vreemde geworden. Een vreemde die geen deel
had aan de algemene opwinding, omdat hij wist dat na de opwinding van deze
oorlogsroes de ontnuchtering zou komen. De ontgoocheling, het besef dat nederlaag
en overwinning beide dood betekenen, dat de oorlog alleen verliezers kent.

Komeet boven Java
5 januari 1665
Donkere wolken over Java.
De top van de Krakatau in nevel gehuld.
Weggedoken in de beschutting van berg en eiland elf onttakelde Oostindiëvaarders.
Met de stengen gestreken wachtten de schepen van de retourvloot1 beter weer af.
Admiraal Pieter de Bitter vertrok op 24 december uit Batavia met een rijke lading
peper, muskaatnoten en kruidnagelen, met ruwe diamanten, met robijnen, parels,
zijde, ebbehout en porselein. Voorts foelie, kaneel en indigo en niet te vergeten
salpeter, onmisbaar voor de fabricage van kruit. Kruit waaraan het immer
oorlogvoerende of met oorlog bedreigde Holland zo'n grote behoefte had.
Admiraal De Bitter mocht geen risico nemen, de kostbare vracht moest goed in
Amsterdam aankomen.
De storm die op Nieuwjaarsdag opstak en die schepen en schepelingen dwong tot
dagenlang wachten bij de Krakatau en op de rede van Anjer, begon te luwen. Het
was warm; een aantal matrozen ontvluchtte het benauwde logies in het voorschip en
sliep op het dek.
Bij de ankerspil van het schip de Rijzende Zon lagen twee mannen. De oudste in
diepe slaap, een man van hooguit vijftig jaar, vroeg oud door het zware zee-

1

Vloot van de Verenigde Oost-Indische Compagnie die van Indië naar Nederland voer.
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mansleven, door honger, kou, ziekte en de vele ongemakken van dertig jaar varen.
De jongste van de twee zou zijn zoon kunnen zijn. Hij had dezelfde lichaamsbouw,
sterk, breedgeschouderd.
Deze zeventienjarige klom in enkele jaren op van scheepsjongen tot volmatroos.
De jaren op zee en in Indië maakten een man van hem en men zou hem eerder schatten
op ruim twintig dan op zeventien jaar.
De jongeman, Arie Pluym, sliep niet. Met de handen onder het hoofd keek hij naar
de lucht, naar de voortjagende wolken, naar de korte masten die door het strijken
van de stengen minder dan de helft van hun normale lengte hadden. De woeste golven
die het schip in de afgelopen dagen gebeukt hadden, werden tot een aangename
deining. Met halfgesloten ogen droomde Arie van zijn kinderjaren in Rotterdam.
Lang geleden scheen dat. Het huisje in de steeg, vader en moeder, de geur van soep
in een grote ketel boven het vuur. Lang geleden...
Tien jaar was hij toen zijn ouders bezweken aan de pest, niemand wilde hem en
zijn broertje Jacob in huis nemen, ze konden immers de ziekte overbrengen. Arie
sloot de ogen en zag het weer voor zich: hij, tien jaar, zijn broertje negen, zwervend
door Rotterdam. Tussen wat kisten en balen hadden ze geslapen aan de havenkant
dicht tegen elkaar aan. Toen was die jongeman gekomen in zijn stijfdeftige zwarte
kleding: Benjamin Furly. Hij sprak nog wat gebrekkig Nederlands, want hij was nog
maar kort tevoren uit het Engelse stadje Colchester naar Nederland gekomen. Toch
hadden ze elkaar snel begrepen en in de jaren daarna had ‘oom Furly’ zoals ze hem
noemden steeds voor hen gezorgd. Hij was wel eens op reis gegaan, maar altijd
zorgde hij ervoor dat ze niets te kort kwamen. Erg hartelijk was de verstandhouding
echter nooit geworden. Terugdenkend aan die jaren kon Arie niet nagaan wat de
oorzaak van de soms vrij heftige conflicten was geweest. Kwam het doordat oom
Furly zo'n ijverig voorstander was van die nieuwe Engelse sekte der Quakers? Arie
wilde op straat niet uitgescholden worden voor Kwaker. Of kwam het doordat oom
Furly zo verdraagzaam was, zo goed? Arie wist dat er niets op oom Furly aan te
merken was en toch hield hij het niet bij hem uit en zo had hij op een dag, kort na
zijn dertiende verjaardag, tegen Jacob gezegd: ‘Laat hem zeveren over het innerlijk
licht, ik ga varen.’ En hij was gaan varen. Op een V.O.C.-schip had hij de lange,
gevaarlijke reis naar Indië gemaakt, hij had er vier jaar de ‘loffelijke compagnie’
gediend, varend naar Japan, Ceylon en Voor-Indië en nu was hij op weg naar huis,
wat voor huis dat ook mocht zijn.
Arie doezelde wat weg, sliep bijna, maar schrok wakker doordat het wolkendek
uiteenspleet en een helder licht de schepen, de berg en het eiland overgoot. Een
wijdse sterrenhemel was te zien, met recht boven zijn hoofd een uitzonderlijk heldere
ster met een lange staart in noordoostelijke richting.
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‘Willem, Willem, wordt eens wakker!’
Willem van Lent, de oude matroos naast Arie, ontwaakte uit zijn diepe slaap en
vroeg mopperig wat er was.
‘Kijk, kijk dan!’ riep Arie en hij wees naar de lucht.
Willem keek omhoog en zakte wat onderuit tegen de ankerspil terwijl hij prevelde:
‘Een droevige staartster.’
‘Een wat?’ vroeg Arie.
‘Een droevige staartster, een komeet,’ herhaalde Willem. ‘Dat betekent ongeluk,
groot ongeluk.’
‘Hoe kom je daar nu bij?’ vroeg Arie.
‘Een komeet brengt altijd ongeluk. Dat is een slecht teken aan het begin van de
reis,’ zei Willem. Er kwamen meer matrozen aan dek. Ook op de andere schepen
merkte men de komeet op en overal probeerde men uit te vinden wat de betekenis
van dit hemelse teken wel zou zijn.
Arie geloofde er niets van. ‘Wat een onzin,’ zei hij, ‘wat heeft zo'n komeet nu met
wind en weer te maken!’
‘Er is meer op aarde dan wind en weer, jongen,’ zei Willem. ‘Een komeet is een
bode van onheil, rampen, ziekte, oorlog.’
Hij was nu klaar wakker en vertelde over kometen die hij gezien had, of die zijn
vader en grootvader gezien hadden en wat daar allemaal op gevolgd was. Arie lag
weer languit op het dek, Willem vertelde, vertelde, vertelde. Enkele matrozen
luisterden, angstig opkijkend naar het gruwelijk voorteken dat, voor heel de wereld
zichtbaar, waarschuwde voor naderend onheil, voor de oorlog, het vuur en de pest
die de komende jaren zouden brengen. Lang bleef de komeet zichtbaar, er waren er
die meenden hem reeds in Batavia waargenomen te hebben.
Arie maakte zich geen zorgen over naderende rampen, hij had de komeet het eerst
gezien, maar eer Willem aan de derde pestepidemie toe was, eer de vijfde grote
scheepsramp beschreven was, sliep Arie op de harde planken van het scheepsdek
alsof het een donzen koningsbed was.
Zacht deinden de schepen op de golven.
Weggedoken bij Java lag de retourvloot van Pieter de Bitter. Hoog aan de hemel
de grote komeet. Op het dek van de Rijzende Zon twee matrozen, een oude en een
jonge. De jongste in diepe slaap. De oudste met de handen onder het hoofd naar de
lucht kijkend, vervuld van bange voorgevoelens. Tot de milde tropennacht ook hem
omsloot en hij wegdeinde in zijn dromen op een bloedrode zee vol monsters en
gedrochten.
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Uitdrijving van boze geesten
5 januari 1665
Tromgeroffel in Cabo Cors aan de kust van Guinee in West-Afrika. Daar bovenuit
het jammeren van toeters gemaakt uit olifantstanden en dwars door alle geluiden
heen het neuzerige zeuren van eenvoudige, vijfsnarige instrumenten. Er zouden
vreselijke dingen gebeuren als de boze geesten niet werden bezworen, die nu al elke
avond aan de oosterhemel een vurig teken schilderden. De felgloeiende slangekop
met zijn gevolg van miljoenen glimmende mieren zou zeker bij Cabo Cors op de
aarde neervallen als de mensen er niets aan deden.
Die avond werd er gedanst en gespeeld. Tot in het Engelse fort waren de schrille
kreten van de negers en de negerinnen te horen. Ook in de donkere hut van het
dorpshoofd, de cabocero Osei Basua, drong het geluid door.
De zieke die daar op een mat lag, woelde onrustig in zijn slaap. Aan het hoofdeinde
hield een roerloze figuur de wacht: Amo Ekke Sasraku, oudste zoon van het
dorpshoofd Osei Basua. Hij had de gewonde enkele maanden tevoren uit het
strijdgewoel gesleept toen de Engelsen het fort van Cabo Cors veroverden op de
Nederlanders. Hij had zijn vader overgehaald de jongen te verbergen en te laten
behandelen.
Zwaar en langdurig was de strijd tegen de dood geweest, maar de zieke ging
vooruit. Alleen deze nacht leek de koorts weer terug te komen. Of was de patiënt
alleen maar onrustig door het ongewone lawaai in de Afrikaanse tropennacht?
Amo voelde zich ongerust. Was het wel goed hier maar te blijven zitten en af te
wachten? Moest hij niet iets doen om de dreiging af te wenden?
Hij schikte nog eenmaal de doek waaronder de zieke sliep, ging naar buiten en
mengde zich in de dans.
Toen Amo enkele uren later uitgeput terugkeerde, sliep de gewonde rustig. Het dansen
had geholpen, de zieke zou beter worden.
Tevreden sliep Amo Ekke Sasraku in naast zijn zieke vriend: Jacob Pluym uit
Rotterdam.
Toen de eerste zonnestralen de hut van Osei Basua binnendrongen, wist iedereen dat
ook de zesde januari 1665 een hete dag zou worden op Cabo Cors. De droge tijd leek
dat jaar wel droger en heter dan andere jaren. Dag aan dag werden de mensen, het
vee en de uitgedroogde aarde geteisterd door onbarmhartige zonnestralen.
Jacob Pluym leed in de halfdonkere, benauwde hut al maanden pijn. Zijn
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wonden genazen langzaam, hevige koorts teisterde hem, de hitte was ondraaglijk.
Vaak was hij zich nauwelijks bewust van de vele fetisjen en wondermiddelen die
om en op hem lagen. Telkens andere bezweringen wendde de medicijnman aan om
de boze geesten te verdrijven die Jacob zo ziek maakten. De wondpleisters en zalven
die hij gebruikte voor de diepe snij- en steekwonden, waren misschien wel het beste
deel van de behandeling die Jacob onderging. Jacob leefde nog, dank zij of ondanks
de goede zorgen van de medicijnman. Jacob leefde vooral nog dank zij Amo. Amo
had hem gevonden onder bij de muur van het fort, enkele maanden tevoren, terwijl
boven hen de strijd nog voortraasde. De verovering van het fort Cabo Cors, dat de
Engelsen Cape Coast noemden, was gepaard gegaan met enorm veel bloedvergieten.
De Nederlandse verdedigers van de kleine versterking op de kust van de Afrikaanse
staat Futu waren allen gedood, hetzij in de strijd of daarna. Geen der gevangenen
had de verovering langer dan een week overleefd. Onder verschrikkelijke pijn
bezweken zij de een na de ander aan de wrede martelingen. Zelfs de lichamen van
overledenen werden opgegraven en mishandeld.
Jacob wist hier nog steeds niets van.
Als assistent had hij de West-Indische Compagnie gediend voor het salaris van
zestien gulden per maand en twintig gulden kostgeld. Als dienaar van de compagnie
had hij alle ontberingen geleden die de slecht voorbereide Europeaan hier wachtten.
Toen hij, veertien jaar oud, hier twee jaar geleden aankwam, was hij niet ontkomen
aan de zogenaamde landziekte, de kwaal die de Hollanders baarse ziekte noemden
en die menige nieuwkomer in korte tijd deed sterven. Zijn sterke gestel had hem
erdoor gesleept en na twee jaar werken aan de kust was hij kort voor de overval op
Cabo Cors geplaatst. De toekomst had er gunstig uitgezien: promotie wachtte de
zestienjarige op zijn nieuwe post. In dit land waar zo velen snel oud werden door het
klimaat en het ongezonde leven, waren altijd veel open plaatsen waar een pientere,
gezonde knaap goed werk kon doen.
In dienst van de compagnie had hij urenlang gewerkt op het kleine kantoor van
Cabo Cors. In dienst van de compagnie had hij er de overvallers bestreden en was
hij er gevallen. Op vele plaatsen met messen en lansen doorstoken, met een hevig
bloedende hoofdwond door een langs geschampte kogel was hij over de muur
gegleden en had daar voor dood gelegen toen Amo hem vond.
Amo had in hem de jonge assistent herkend die hem enkele dagen voor de overval
tegenover de onder-commies had verdedigd toen hij beschuldigd werd van knoeierij.
Amo had Jacob weggedragen naar de hut van zijn vader, de cabocero. Hij had zijn
vader zover gekregen dat Jacob bij hen mocht blijven en niet uitgeleverd zou worden
aan de Engelsen, Uit medelijden en berekening had Osei de enige overlevende van
de slachting op het fort in zijn hut opgeno-
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men. Een levende Nederlander was een bewijs van goede trouw als de compagnie
terugkwam. Maar de behandeling van de gewonde was duur geweest. Goud en ivoor
had de medicijnman gevraagd.
Aanvankelijk was de genezing snel verlopen, maar de laatste maand was er een
terugslag merkbaar. Kwam het door de hitte? Kwam het door de onaangename en
ongezonde harmattan?1 Of wilde de medicijnman liever niet dat zijn veel profijt
brengende patiënt beter werd?
De dag van de zesde januari was gewijd aan de uitdrijving van alle boze geesten.
Het dansen in de nacht, tegen de dreiging van de komeet, was ook een voorbereiding
op de grote plechtigheid overdag.
Al vroeg ontwaakten dansers en muzikanten uit de diepe slaap die hen overvallen
had na de heftige, nachtelijke dansen. Sommigen werden wakker op dezelfde plaats
waar ze 's nachts in elkaar gezakt waren. Anderen kwamen uit hun hutten.
Hier en daar begon een enkeling met lenige vingers de trommel te bespelen. Zacht
en ritmisch voegden zich hierbij trommels met hogere of lagere klank. Holle stukken
boomstam in allerlei maten met een strak vel erover gespannen. Een holle ijzeren
staaf mengde een hardere klank door het zachte tromgeroffel. Andere instrumenten
voegden hun klank toe, schijnbaar willekeurig door elkaar spelend, maar alle in
hetzelfde strakke, bedwelmende ritme.
In de hut draaide Jacob zich om en kreunde van pijn omdat hij een niet geheel
genezen wond tegen de harde grond stootte. Hij droomde, vreemde verwarde dromen.
Muzikanten in de steeg in Rotterdam, zijn moeder die hem optilde en troostte omdat
hij gevallen was. Hij liep of zweefde achter de muziek aan. Alles draaide om hem
heen. Huizen, kerken, grote gebouwen werden weggezogen in een enorme draaikolk.
Hij voelde dat hij meegetrokken werd en hij riep om zijn moeder, maar ze kon hem
niet bereiken. Het water steeg en steeg, hij voelde het aan zijn lippen en hij dronk.
Drinkend kwam hij bij.
Amo steunde hem voorzichtig op een knie en liet hem drinken uit een houten nap.
Gulzig slokte Jacob het verkoelende vocht op en hij kalmeerde. Langzaam zakte hij
weer onderuit en hij sprak enkele woorden met Amo. Daarna sluimerde Jacob in.
Amo schikte zijn kenté2 om zich heen en verliet de hut. Eenvoudig gekleed zoals
de meeste mancero's3 zag hij er toch prachtig uit in zijn kleurige gewaad. Hij wist
dat hij waarschijnlijk zijn vader zou opvolgen als dorpshoofd

1
2
3

Verschroeiende, zeer scherpe en droge wind op de kust van West-Afrika.
Veelkleurige lap van smalle stroken katoen.
Jonge man.
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en hij gedroeg zich ernaar met een rustige, vanzelfsprekende waardigheid. Buiten
krioelden naakte kinderen met fetisjkettingen om hun buikjes gespannen: snoeren
met allerlei steentjes, schelpen en kralen die hen tegen boze geesten moesten
beschermen.
Vrouwen dansten op de muziek. Hun paan, hun lange lendendoek, hing bijna tot
de blote voeten. Om het bovenlichaam droegen zij een doek of een sluier. Enkele
opgedirkte mulattinnen stonden wat opzij en probeerden de aandacht van de mannen
te trekken. Omdat zij afstamden van een blanke vader en een zwarte moeder werden
zij zowel door de blanken als door de negers niet geaccepteerd. Enigszins aan de
rand van de samenleving leidden zij hun wat troosteloze bestaan in een groepje hutten
tussen het fort en het negerdorp. Sommigen waren getrouwd met mulatten, anderen
leefden op kosten van vele mannen of bedelden een beetje voedsel bij elkaar. De
mulatten, de zonen van blanken en zwarten, vonden meestal wel werk als soldaat op
de forten in dienst van de compagnie. Ook zij werden veracht door de blanken en
gehaat door de negers.
Op een verhoging troonde Osei Basua, de cabocero. Hij was armelijk gekleed,
niemand hoefde te zien hoe rijk hij was. Hij droeg een paan, net als de vrouwen, een
muts van hertebont en om het hoofd een ketting met grote kralen. In de hand hield
hij een staf.
Amo mengde zich in de dans.
Het ritme werd steeds feller. De negers en de negerinnen gilden, stampten en
zongen. De stem van de medicijnman was boven de schelle vrouwenstemmen uit te
horen. De trommen joegen naar een climax, vielen plotseling stil en op een luide
schreeuw van de medicijnman barstte een wilde orgie van trommels, ijzeren staven
en gillende stemmen los. De menigte rende naar de zee, vuil werpend naar de boze
geesten. Zo dreven ze de geesten het water in, waar ze volgens het oude geloof
allemaal verdronken.
Doodmoe keerde de groep mannen en vrouwen terug. De mannen gingen op de
grond zitten of liggen en ze dronken palmwijn. De wouwen begonnen met fanatieke
ijver alle potten en pannen te schuren en schoon te maken. Ook dit hoorde bij de
grote geestuitdrijving.
Amo ging naar Jacob. De patiënt was veel rustiger. Hij opende de ogen en herkende
Amo direct. Hij voelde zich veel beter, al had hij vreemde dromen gehad.
Jacob vroeg Amo wat er gebeurd was en Amo vertelde over de grote
geestuitdrijving. Jacob knikte halfbegrijpend, hij snapte er niet zoveel van, maar het
zou wel goed zijn. Amo zag dat Jacob opgeknapt was en dat verbaasde hem niet.
Het was duidelijk dat de boze geesten hadden moeten vluchten.
De moeder van Amo kwam in de hut met vier andere vrouwen. Ze begonnen
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alles schoon te maken wat ze maar in hun vingers kregen. Amo vroeg of Jacob mee
naar buiten ging. Een paar weken geleden hadden ze dit ook een enkele keer kunnen
doen, daarna was Jacob te ziek geweest. Hij voelde zich nu zo goed, dat hij het wel
aandurfde.
In het negerdorp wist iedereen wel dat Osei Basua een Hollander verborgen hield,
maar daar zweeg men over. Alleen de gewantrouwde mulatten wisten van niets.
Daarom keek Amo eerst of er geen van hen in de buurt was, want hij vertrouwde ze
ook niet. Voor de hut waren echter uitsluitend negers en Jacob kon naar buiten komen.
Hij knipperde in het felle zonlicht. Amo bracht hem in de schaduw van een
boomgroepje waar ze op de grond gingen zitten. Om het Jacob nog iets gemakkelijker
te maken, zou Amo de mat uit de hut halen. Toen hij de ingang naderde, hoorde hij
stemmen. Zijn vader was in gesprek met een oude man uit het dorp. Normaal zou
Amo gewoon doorgelopen zijn, maar nu was het of iets hem waarschuwde. De twee
mannen spraken zacht, maar duidelijk opgewonden alsof ze ruzie hadden. Amo
verborg zich en trachtte het gesprek af te luisteren.
‘Als de compagnie terugkomt, heb ik die jongen om te bewijzen dat wij niet
meegedaan hebben aan de moord. Dat moet je toch begrijpen, Osodin,’ hoorde Amo
zijn vader zeggen.
‘De compagnie komt niet meer terug. Osei Basua,’ zei Osodin. ‘De anderen hebben
gewonnen, zij hebben het fort, zij zijn de baas. Het heeft geen zin dat je nog meer
uitgeeft voor die jongen.’
Osei dacht na. Osodin had gelijk, de medicijnman vroeg telkens meer beloning in
goud en ivoor. Als de compagnie niet terugkwam, was alles voor niets. ‘Mijn zoon
zegt dat de compagnie zeker terugkomt,’ merkte Osei aarzelend op.
‘Ach, wat weet je zoon daarvan!’ riep Osodin uit. En hij vervolgde zachter: ‘Je
moet je van die Hollander ontdoen, Osei Basua, het wordt te gevaarlijk. Wat denk
je dat ze op het fort met je doen als uitkomt wat je gedaan hebt?’
Osei zuchtte. ‘Hoe moet ik van hem afkomen?’ vroeg hij.
Osodin begon snel te praten. Amo kon er niet meer alles van verstaan, maar hij
ving op: ‘uitleveren te gevaarlijk... net doen of je hem gevonden hebt... premie
ontvangen... vannacht moet het gebeuren... neem een mes mee en touw...’
Amo sloop weg en holde terug naar Jacob. Hij probeerde hem zo goed en zo kwaad
als het ging uit te leggen wat er dreigde te gebeuren. Ze spraken samen een
mengelmoesje van negertalen en Hollands.
Jacob begreep dat het er lelijk uitzag en hij vroeg Amo: ‘Wat moeten we doen?’
Amo beduidde dat Jacob dat maar aan hem moest overlaten. Eerst bracht hij Jacob
terug naar de hut waar de twee oude mannen niet meer zaten. Ja-
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cob kreeg de opdracht zo gewoon mogelijk te doen en verder maar af te wachten.
Amo verdween en Jacob wachtte. Eerst was hij onrustig, maar de lome hitte drukte
zwaar en een groot deel van de middag sliep hij.
Tegen de avond kwam Amo terug. Wat hij al die tijd gedaan had was niet bekend.
Er was schijnbaar niets gebeurd de hele middag. Alleen was bij het Engelse fort een
van de weinige paarden spoorloos verdwenen. Wie goed zocht, kon het beest
misschien terugvinden, verscholen in het bos op enige afstand van de hut van Osei
Basua...
Achteloos kwam Amo de hut binnen en at het restant van de grote schaal mallaget,1
die voor de feestelijke geestverdrijving was klaargemaakt. Jacob had er ook van
gegeten, maar hij snapte niet hoe iemand dit plakkerige goedje, dat naar vis stonk
en naar olie smaakte, een feestmaal kon noemen.
Nog steeds wist Jacob niet wat Amo van plan was. Amo scheen geen haast te
hebben.
De nacht viel en nog steeds gebeurde er niets.
Amo wachtte tot Osei en de anderen in de hut vast sliepen. Toen gaf hij Jacob een
por en achter elkaar slopen ze geluidloos de hut uit.
Buiten was het iets lichter. Uiterst behoedzaam liepen ze naar de bosrand. Daar
hurkte Amo neer en Jacob kwam bij hem zitten.
‘Waar moeten we heen?’ vroeg Jacob.
‘Naar Oddena waar de Hollanders zijn,’ antwoordde Amo.
‘Oddena?’
‘Saint George d'Elmina,’ verduidelijkte Amo.
‘O, Elmina,’ zei Jacob.
Hij was lang genoeg op de kust om te weten dat daar de dichtstbijzijnde Hollandse
nederzetting was. Maar hij was ook lang genoeg op de kust om te beseffen dat ze
dan het hele land Futu moesten doortrekken, een afstand van vijftig kilometer in
rechte lijn, door het oerwoud echter veel verder. Een tocht van enkele weken, die
nog geen enkele Europeaan gemaakt had. Daarom zei Jacob alleen maar een beetje
dom: ‘O, Elmina.’ Hij kon zich de tocht erheen helemaal niet voorstellen.
Amo liet hem niet veel tijd voor overpeinzingen. ‘Kom mee,’ zei hij en hij leidde
Jacob naar het gestolen paard.
Toen Jacob met moeite op het kleine, magere beest geklommen was, voelde hij
zich doodmoe. Hij klemde zich vast aan de manen van het beestje en liet zich willoos
meevoeren de donkere nacht in.

1

Vis, deeg en palmolie samen gekookt in water.
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Er is niets gebeurd
Bij het aanbreken van de dag hing Jacob op het paard. Hij had geen benul meer van
enige richting. Als ze zo weer het dorp bij Cabo Cors zouden binnenrijden, zou hem
dat niet verbazen.
‘Oegwa?’ vroeg hij met zwakke stem.
Amo keek om en grijnsde. ‘Oegwa ver, voorbij bomen.’ Oegwa was de inheemse
naam voor Cabo Cors.
Dat het voorbij de bomen was, vond Jacob geen verrassende mededeling. De hele
nacht waren ze langs en tussen bomen gegaan. Zelfs op de rug van het paard was
deze tocht verre van aangenaam. Jacob had vaak moeite gehad om te blijven zitten.
Takken zwiepten onverwacht tegen armen, benen of hoofd en deden pijn op oude
wonden. Behalve de geluiden van Amo en het paard waren er de vele geluiden van
het oerwoud. Vooral tegen de ochtend leken ze opgenomen in een geheimzinnige
wereld die sissend, piepend, schreeuwend en kwetterend protesteerde tegen hun
aankomst.
Amo zocht de hele nacht behoedzaam zijn weg buiten de gewone paden om. Hij
leidde het paard over veerkrachtige varens door gedeelten van het bos die hij heel
goed kende. Varens en struiken bedekten hun sporen zodra ze voorbij waren en eer
het licht werd, was niet meer te zien waar ze langs gegaan waren. Het oerwoud had
hen opgeslokt.
Het was al volop dag toen Amo stilhield op een kleine open plek. Het was een
vreemde uitsparing tussen de bomen waar resten van hutten en gereedschap op
menselijke bewoning wezen.
Jacob liet zich voorzichtig van het paard glijden. Hij stond slap op de benen, maar
was toch blij even te kunnen lopen. Amo bond het paard met een lang touw aan een
vrijstaande boom waar het magere beest meteen begon te grazen.
Jacob keek verbaasd om zich heen. Wat was er met dit dorp gebeurd? Het moest
een groot dorp geweest zijn. De hutten waren echter verwoest of ingestort. Verder
tussen de bomen waren overwoekerde restanten van menselijke bewoning te zien.
Midden in de open plek was een ronde vuurplaats waar nog niet zo lang geleden
gestookt was.
Amo kwam terug met de tas die opzij van het paard had gehangen.
Jacob keek hem vragend aan. ‘Hier dorp?’ vroeg hij.
Amo schudde het hoofd. ‘Niet dorp, was dorp,’ zei hij met een brede grijns. Terwijl
hij doorging met het klaarmaken van een vuurtje dat hij handig aanmaakte met een
tondeldoos, vertelde hij Jacob wat er met dit dorp gebeurd was.
Het land Futu was rijk en welvarend en dit lokte veroveraars uit Comenda en
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Sabou. Steeds vaker werd er oorlog gevoerd, steeds vaker werd een dorp slachtoffer
van de oorlog zoals hier gebeurd was. Toen de blanken elkaar vermoordden op het
fort, hadden de mensen van Sabou een inval gedaan in Futu. Dit welvarende dorp
was omsingeld, de hutten waren in brand gestoken, veel inwoners werden gedood
en de anderen voerde men mee naar Sabou als gevangenen.
Waar ze dan bleven wist niemand precies. De compagnie kocht ze misschien wel
op als slaven of anders wisten de negers wel ergens een inham of kreek waar een
lorredraaier1 de gevangenen meenam tegen betaling van sterke drank, ijzeren
gereedschap, wapens of gebruiksvoorwerpen zoals de tondeldoos die Amo zo handig
hanteerde.
Het vuurtje brandde spoedig.
Amo dook het bos in en kwam terug met een handvol zoete aardappelen, die hij
met kruiden uit de tas bereidde. Jacob had geleerd alles te eten wat hij krijgen kon
en dit gerecht kende hij al. Hij vond het niet lekker, maar het was in ieder geval
voedzaam.
Hij vroeg Amo hoe hij op deze plek zo goed de weg wist, want het leek wel of hij
in het bos een voorraad voedsel had gevonden, zo snel was hij terug.
Amo grijnsde voldaan en legde uit dat hij in dit bos wel op jacht ging en dat hij
hier dan zijn vuurtje stookte en eetbare planten verzamelde.
Na het eten voelde Jacob zich beter.
Amo scheen geen vermoeidheid te voelen.
Ze besloten dit doodse oord te verlaten en verder te trekken, nadat Amo eerst de
tassen gevuld had met eetbare planten zoals zoete aardappelen.
Stil trokken ze door het oerwoud, dorpen en huizen vermijdend en voorbij de vele
vruchtbare akkers die dit land nog telde. Soms zagen ze vrouwen werken op het veld,
maar Amo zorgde er steeds voor dat zij zelf niet gezien werden. Varens en struiken
sloten zich achter de vluchtelingen als geluidloos dichtvallende deuren die elke weg
terug onmogelijk maakten.
Op het fort bij Cabo Cors werd de vermissing van het paard gemerkt na het
ochtendappèl. De commandant was in een zeer slechte bui. Hij schold zijn officieren
en onderofficieren uit voor luie nietsnutten, zuiplappen, dieven en leeglopers voor
wie de galg nog te goed was.
De soldaten ondervonden de gevolgen van deze boze bui. Ze werden door hun
onderofficieren uitgescholden en moesten binnen en buiten het fort het paard zoeken.
Ze holden bedrijvig alle kanten uit, aangevuurd door de luide stemmen van hun
onderofficieren. Buiten het zicht van het fort en van de boze commandant liepen ze
echter heel wat minder hard, al zorgden de onderofficieren er wel voor dat hun luide
bevelen nog tot op het fort te horen waren.
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Toen ze lang genoeg weg geweest waren om goed gezocht te hebben, kwamen de
soldaten uit hun rustige schuilhoeken vandaan en rapporteerde men de commandant
dat er geen spoor te vinden was van het paard. De commandant raasde en tierde tot
hij buiten adem was en gelastte toen de cabocero te halen. Osei Basua wist niets van
het gestolen paard. Wel wist hij van de verdwijning van Amo en Jacob.
De goede man was ongerust. Wat kon er gebeurd zijn? Waar was zijn oudste zoon?
Hadden de dorpelingen niet gewacht op zijn besluit en de Hollander ontvoerd? Was
Amo meegegaan? Osei wist niet wat hij ervan moest denken. In de vroege ochtend
had hij de twee jongens gemist. Dat dat op het moment was geweest waarop hij Jacob
naar het fort had willen brengen, daaraan dacht hij liever niet. De brave Osei had er
maar met moeite toe kunnen besluiten Jacob uit te leveren. Als Jacob gevlucht was,
kon hem dat minder schelen; het zou een moeiteloze oplossing zijn van een moeilijk
probleem. Maar de verdwijning van Amo maakte hem bang. Misschien was Jacob
gevlucht en was Amo alleen op jacht gegaan. Dan zou hij zo wel terugkomen. Maar
de uren verstreken en Amo kwam niet terug.
Osei Basua was juist van plan zelf zijn zoon te gaan zoeken, toen de soldaten hem
kwamen halen. Ze vertelden hem dat het ging om een gestolen paard waar hij wel
meer van zou weten.
Osei zette grote ogen op en zwoer dat hij van niets wist. Hij wist echter uit
jarenlange ervaring met blanken dat ontkennen weinig hielp. Als de blanke man een
schuldige zocht, vond hij altijd wel iemand die ervoor op moest draaien. Osei ging
zijn hut in en haalde uit een donker hoekje een zakje met goudkorrels te voorschijn.
Buiten komend volgde hij de soldaten, terwijl hij zijn best deed een gezicht te trekken
alsof hij niet iemand was die opgebracht werd, maar gewoon een man die toevallig
op het fort moest zijn en daarom een eindje meeliep met de soldaten.
De commandant wachtte hem met een tolk in het broeierige kantoortje. De soldaten
konden weggaan.
‘Waar is het paard?’ snauwde de commandant.
De tolk vertaalde de vraag.
Osei Basua zei niets te weten van een verdwenen paard.
De commandant lachte schamper en stelde Osei voor de keus het gestolen beest
onmiddellijk terug te brengen of de schade te betalen.
De cabocero jammerde dat hij er toch niets aan kon doen als de blanken zo slecht
op hun beesten pasten. Hij was maar een arme man. Hij had veel tegenslag. Hoe kon
hij aansprakelijk zijn voor zo'n zwaar verlies? Waar moest hij het geld vandaan halen?
De commandant liet zeggen dat het gejammer van Osei hem begon te verve-
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len. De cabocero moest snel besluiten of hij het gestolen paard wilde terugbrengen
of dat hij de schade wilde vergoeden, anders wachtte hem de gevangenis.
Osei Basua zag dat de blanke man doof was voor klachten en smeekbeden. Zuchtend
haalde hij vanonder zijn paan het zakje goud te voorschijn en legde dat op de tafel.
Hij zei dat dit het laatste was wat hij had en begon opnieuw uit te leggen hoe arm
hij was.
De commandant luisterde niet meer. Met een onverschillig gebaar haalde hij het
goud naar zich toe en zei dat hij het er voor deze keer bij zou laten zitten, maar dat
Osei een volgende keer er niet zo gemakkelijk zou afkomen.
Osei verliet het kantoortje met de tolk en toen pas grijnsde de commandant voldaan.
Hij woog het goud, borg meer dan de helft in zijn eigen kist en boekte de rest als
ontvangen schadevergoeding op de rekening van zijn maatschappij. Osei Basua slofte
terug naar het dorp Oegwa. Hij was een geslagen man. Niet door het verlies van het
goud waarvan hij nog veel meer bezat dan iemand vermoedde, maar wel door het
verlies van zijn zoon. Hij begreep dat Amo op een of andere manier op de hoogte
was geweest van het plan Jacob aan de Engelsen uit te leveren. Hij kende zijn zoon
goed genoeg om te weten dat Amo dit niet zo maar zou nemen. Dat juist in die nacht
een paard gestolen was, wees erop dat Amo de nog zeer zwakke Jacob mee had
genomen. Osei kon alleen nog maar hopen dat Jacob spoedig zou sterven in het
oerwoud en dat Amo dan terugkwam.
Amo's moeder jammerde luid om haar verdwenen zoon, maar Osei legde haar ruw
het zwijgen op. In Oegwa heerste een landerige stemming. Iedereen was nog moe
van de voorafgaande feesten.
De zon klom naar haar hoogste stand. De hitte stond als een ondoordringbare muur
tussen de hutten.
Op het fort was niets meer te horen. In het dorp was het stil. In een hut aan de rand
van Oegwa huilde een ziek kind met klaaglijke uithalen.
Osei Basua zat bij de ingang van zijn hut en staarde naar het oerwoud waarin de
vluchtelingen verdwenen waren. Het had geen zin ze te achtervolgen. Sporen waren
er niet meer te vinden na zoveel uren.
Alles was zoals het de dag tevoren was. De roerloze, lome stilte van de middaghitte.
Osei herinnerde zich dat Amo de vorige dag ook weg was op het heetst van de
dag. Had hij gistermiddag het paard gestolen?
Het kind huilde niet meer.
Ver weg op het fort klonk een trompetsignaal. Er gebeurde echter niets.
Osodin kwam naar de cabocero toe, nieuwsgierig naar de dingen die voorgevallen
waren op het fort. ‘Is er nog iets gebeurd?’ vroeg hij.
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Osei keek naar het roerloze struikgewas, waarachter hij ergens zijn zoon wist,
verdwenen, gevlucht. Gevlucht omdat hij zijn vader niet meer kon vertrouwen. ‘Nee,’
zei hij toonloos, ‘er is niets gebeurd.’
Het kind begon weer te huilen.

Tocht door het oerwoud
Amo en Jacob reisden alleen 's nachts en 's ochtends vroeg. Overdag hielden ze zich
schuil en rustten. Ze leefden van eetbare wortels, zoete aardappelen en grote insekten.
Amo wist altijd wel iets eetbaars klaar te maken. Hij was erg vindingrijk. Padden,
slangen, een papagaai, alles wat zijn vlugge handen vingen, bereidde hij boven
houtvuurtjes in de enige kom die ze bij hun bagage hadden.
Jacob werd sterker. Hij had minder pijn en hij liep vaak naast of achter het paard
om hun rijdier te sparen. De reis was nog lang en het paard deed goede dienst als
lastdier. Bovendien had het een fijne neus voor slangen. Als het weigerde verder te
gaan, zat er vrijwel altijd een slang verborgen in het struikgewas waar ze door wilden.
Amo was heel voorzichtig met de slangen; er waren veel giftige soorten. Jacob
voelde zich erg hulpeloos als hij zijn vriend op de struiken toe zag sluipen, gewapend
met zijn lange, brede mes. Hij kon niets anders doen dan toekijken en afwachten.
Amo naderde de plaats waar de slang waarschijnlijk lag en hakte op het beslissende
moment bliksemsnel toe. Hij wist waar hij de slang moest raken en even later kwam
hij dan triomfantelijk terug met het dode beest.
Slechts eenmaal had Jacob te hulp moeten komen. Dat was aan de vooravond van
de vierde dag geweest. Het paard was trillend van angst blijven staan. Jacob en Amo
hadden hun kapmessen in de hand genomen en Amo was naar voren gegaan. Tamelijk
dichtbij zag hij een middelgrote cobra. Met opgeheven mes ging hij op het beest af
om het te doden. Hij keek zo strak naar de cobra op de grond, dat hij niet zag dat een
veel grotere slang zich uit de boom boven hem liet zakken. De afschuwelijke kop
van het beest deinde zacht heen en weer boven het hoofd van Amo. Jacob sprong
naar voren en hieuw op de slang in. Hij raakte drie-, viermaal en sprong verschrikt
terug toen het meterslange beest uit de boom viel. Het kronkelde heftig maar kon
geen kwaad meer doen. Amo had de cobra op de grond gedood. Die avond hadden
ze volop slangevlees en lachten ze samen opgelucht om het avontuur.
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Vanaf de vijfde dag reisden ze bij daglicht.
Er waren hier geen dorpen meer. Ongeveer een week zouden ze door bossen en
over heuvels trekken eer ze de dorpen konden bereiken die op enkele dagreizen van
Elmina lagen. Uit verhalen wist Amo dat die dorpen er waren en Jacob kende Elmina,
al was hij daar nooit buiten de stad en het fort gegaan. De vijfde, de zesde en de
zevende dag schoten ze flink op. Jacob liep goed, al moest hij wel wennen aan het
lopen op blote voeten. Het was ook steeds goed uitkijken of er geen schorpioenen
of bijtende duizendpoten op de grond zaten. Dit wendde echter wel en na enkele
dagen leek het of Jacob nooit anders gedaan had. Het paard droeg trouw de last van
eetbare kruiden die zij onderweg verzamelden, de tas met de kom en de tondeldoos
en wat er verder maar mee te nemen was.
Op de zesde dag verlieten zij het dichte oerwoud en kwamen in een heuvelachtig
gebied met verspreide boomgroepen. Het was voor Jacob een hele verademing weer
eens ruimte te zien. Hier konden ze sneller vooruitkomen.
Toen de zon recht boven hen stond, rustten ze bij een boomgroep. Jacob doezelde
wat en Amo keek uit over de ruime vlakte met hoog, grof gras voor hen. Plotseling
stootte hij Jacob aan en wees naar een plek waar het gras bewoog. Het was ruim
tweehonderd meter bij hen vandaan. Jacob wist niet wat dit te betekenen had, maar
Amo had al gezien dat daar een jonge gazelle graasde. Hij beduidde Jacob stil te
wachten en sloop toen door het gras naar het argeloze dier toe. Jacob zag helemaal
niet meer waar Amo was. Het gras bewoog niet. Na minuten van spannend wachten
was er een heftig bewegen te zien op de plaats waar de gazelle graasde. Even later
kwam Amo triomfantelijk terug met het bloedende beestje op de nek.
Ze maakten een vuurtje en aten een vorstelijk maal van halfrauw gazellevlees.
Wat ze overhadden, werd geroosterd en op het paard gebonden.
Na een oponthoud van ruim drie uur vervolgden ze hun weg. Het was een goede
dag, ze schoten flink op, Ze hadden goed gegeten en er was nog vlees over voor
morgen.
Tegen de avond lieten ze de vlakte weer achter zich en kwamen in dichter bos.
Op een van de laatste open plekjes vóór het dichte oerwoud besloten ze te overnachten.
Het paard werd aan een boom vastgebonden. Ze aten nog wat vlees en zochten een
slaapplaats in de boom.
De boom had brede, komvormige takken waarin ze voortreffelijk konden slapen.
Het paard bleef echter erg onrustig, het trok aan het touw en snoof wild. Plotseling
sprong in de bomen aan de andere kant van de open plek een troep apen krijsend
voorbij. Het paard rukte als een bezetene aan het touw en hinnikte luid. Jacob en
Amo hielden zich stevig aan de takken vast en keken naar beneden. Daar zagen ze
de oorzaak van alle schrik: een luipaard sloop vanuit de bosrand op het weerloze
paard toe. Amo wilde naar beneden, maar ze had-
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den slechts messen en Jacob hield hem tegen.
In angstige spanning volgden de twee jongens de gebeurtenissen onder de boom.
Het paard deed een laatste wanhopige poging zich los te rukken. Te laat, het
luipaard sprong toe en beet het arme dier dood. De schemer was kort en weldra zagen
de jongens niets meer. Ze hoorden slechts het grommen van het roofdier onder de
boom, het afrukken van lappen vlees en later een slepend geluid. Ze deden die nacht
geen oog dicht.
De volgende ochtend was het paard verdwenen. Een bloederig spoor wees in welke
richting het kadaver weggesleept was.
Moe en treurig trokken Amo en Jacob verder. Ze waren nog maar net halverwege
en hun wachtte zeker nog een reis van een week of langer.
Jacob moest nu alles lopen. Gelukkig hadden ze de tas bij zich gehouden in de
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boom. Amo was de eerste die weer lachte. Met de tas op zijn hoofd liep hij vooruit
en hij zwaaide met de tondeldoos, blij dat hij die nog had.
Jacob verwonderde zich erover dat Amo nooit moe scheen te worden en altijd zijn
goede humeur bewaarde.
Zij konden best met elkaar praten, al was het dan in een taaltje dat niemand ter
wereld had kunnen verstaan. Jacob deed zijn best om mee te komen. Zonder Amo
zou hij echter reddeloos verloren zijn in de uitgestrekte oerwouden van Futu. Af en
toe voelde hij zich duizelig, vaak was hij koortsig of had hij pijn in oude wonden.
Amo was er dan altijd om te helpen, hij liet Jacob bepaalde bladeren kauwen tegen
koorts, hij was een grootmeester in het vinden van water. Soms een stroompje ter
breedte van een potlood, dan weer een plas of meertje. Was er geen water, dan vonden
ze wel planten waarvan het sap gedronken kon worden.
Als Jacob doodmoe bleef zitten tijdens een rustpauze, was Amo in de weer om
eetbare wortels of andere kruiden te verzamelen of hij ving vuistgrote padden en
boomkikkers die er vies uit zagen, maar heel eetbaar waren. Jacob was nooit
kieskeurig geweest. In deze weken leerde hij echter alles eten waar hij vroeger van
gegriezeld zou hebben: torren, kevers, padden, kikvorsen en allerlei larven.
Langzamerhand werden ze wel vermoeider.
Elke nacht bood slechts weinig werkelijke rust. Elke dag bracht moeizaam
voortgaan in de broeierige hitte van het tropische oerwoud. Hoewel het gevaar niet
voortdurend van alle kanten loerde, moesten ze toch steeds op hun hoede zijn.
Vermoeidheid en slechte voeding waren er ook oorzaak van dat ze steeds minder
opschoten. Amo bleef dapper volhouden. Beter dan Jacob wist hij dat stilstand in
het oerwoud de dood betekende. Ze moesten verder om deze zware tocht te overleven.
Jacob klaagde niet, hoewel hij steeds vaker last kreeg van koorts waarbij alles
zwart werd voor zijn ogen. De koortsstillende planten groeiden hier bijna niet en als
ze eens wat goede bladeren vonden, leek het alsof de uitwerking steeds minder werd.
Amo wist dat ze moesten opschieten. Steeds vaker spraken ze over Elmina. Elmina
het lokkende einddoel. In Elmina zou alles goed zijn, daar was eten en drinken, daar
waren vrienden, daar was een dokter voor Jacob.
Op de ochtend van de tiende dag voelde Jacob een stekende pijn in zijn linkerbeen.
Hij had daar al eerder last van gehad, maar nu was het niet meer uit te houden. Een
knagende pijn leek wel elke dag hoger in zijn been te kruipen. Hij sprak er over met
Amo. Deze bekeek het been aandachtig. Voeten, hielen en onderbenen waren overdekt
met schrammen en krassen. Toen zag hij een
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vreemde bult op liet been van Jacob. Amo wist wat het was: een worm was door de
voetzool van Jacob in zijn been gedrongen en vrat zich nu een weg naar boven. Bij
de bult moest ongeveer de kop zitten.
Hij drukte zachtjes op de bult. ‘Daar?’ vroeg hij.
Jacob gilde van pijn. Amo wist wat hij doen moest. Zelf had hij dit als kleine
jongen gehad toen zijn voetzolen nog niet zo hard en eeltig waren als nu. Hij liet
Jacob zitten en sneed zorgvuldig een paar dunne stokjes. Daarna maakte hij het
kapmes zo goed mogelijk schoon en sneed met een snelle beweging de bult open.
Met zijn lenige vingers viste hij uit de bloedige substantie de kop van de worm en
heel behoedzaam wikkelde hij de worm om de stokjes.
Jacob zag grauw van pijn. Met beide handen klemde hij zijn linkerknie vast. Heel
voorzichtig, centimeter voor centimeter, trok Amo de worm uit de wond. Toen het
laatste stukje eruit was, keek hij heel goed of het de hele worm was. Hij zuchtte, het
was gelukt. Als een gedeelte van de worm was blijven zitten, zou dit uit het been
gerot zijn en dan was het leed helemaal niet te overzien. Amo wierp de worm ver
weg en behandelde de open wond met geneeskrachtige kruiden. De pijn werd minder
en Jacob voelde zich enorm opgelucht.
Aan lopen viel die dag niet te denken. Amo probeerde wat eetbaars te bemachtigen
en verbond het been enkele malen om de kruiden te verversen.
De volgende dag liepen ze verder.
Jacob hinkte nog en steunde op Amo.
Maar ze kwamen vooruit, voetje voor voetje.
Op weg naar Elmina waar alles goed zou komen.

Elmina
21 januari 1665
Een drukke dag op Saint George d'Elmina in het land Comenda aan de Goudkust.
Directeur-generaal Valkenburg ging zelf door het fort, door de stad en naar de
gereedliggende schepen om het werk te inspecteren. Hij scheen geen last te hebben
van het weer. De harmattan woei, de droge en vrij koele wind die mensen prikkelbaar
maakte omdat het een onaangenaam gevoel gaf. De directeur-generaal ging echter
net als altijd in het zwart gekleed, met een grote, zwarte hoed. Hoe heet het ook
mocht zijn op de kust, droge tijd, natte tijd, de directeur-generaal en alle belangrijke
Hollanders gingen gekleed in hun zware,
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warme Europese kleding.
Talrijk waren ze niet, ongeveer zestig op de hele kust. De aantallen soldaten waren
ook klein.
In Elmina bevonden zich de grote pakhuizen waar ruilgoederen zoals lijnwaad,
koperwerk, kralen en oude uniformjassen en wollen stoffen zorgvuldig bewaard
werden tot het goud binnen was. Ook andere artikelen werden in ruil voor Europese
waar aangenomen: huiden, olifantstanden en gomsoorten. Nadat de Hollanders in
1637 de factorij Saint George d'Elmina veroverd hadden op de Portugezen, maakten
ze er hun hoofdplaats op de Goudkust van. Alle schepen deden eerst Elmina aan,
alle handel liep over Elmina waar de opperkoopman toezicht hield.
De opper-koopman bevond zich die eenentwintigste januari in de omgeving van het
slavengat, het gevangenisachtige verblijf bij het fort waar het belangrijkste
exportartikel van de kust ‘opgeslagen’ werd voor de verscheping. Dit belangrijkste
uitvoerprodukt was de mens van de kust zelf, of eigenlijk de mens die wat verder
van de kust af woonde, want de kustbewoners hadden meestal overeenkomsten met
de blanken, waarbij ze als tussenpersoon in de slavenhandel optraden en zelf vrij
bleven.
De slaven werden vaak over grote afstand aangevoerd en hun gezondheidstoestand
was slecht tot zeer slecht bij aankomst in Elmina. Zo ook de groep die 's ochtends
gearriveerd was. De opper-koopman keek liever van enige afstand naar de ‘koopwaar’,
want het was een armzalig, stinkend zootje.
Medelijden had de opper-koopman niet. Niet omdat hij zo'n onmens was, maar
gewoon omdat het niet in hem opkwam. Je had toch ook geen medelijden met een
stoel of een tafel of met een stuk gereedschap? Hij had de slavernij niet uitgevonden.
Hij moest er alleen maar voor zorgen dat de compagnie op tijd het gevraagde aantal
nieuwe, sterke werkkrachten kreeg op de plantages in Zuid-Amerika en op de
Caraïbische eilanden.
De negers zelf kenden de slavernij al zolang zij met de blanken te maken hadden
en zelfs al eerder, want veel zwarte koningen hielden krijgsgevangenen als slaven,
die ze soms weer doorverkochten of ruilden tegen mensen van eigen stam. De sterk
toegenomen vraag naar plantagearbeiders maakte van de slavenhandel een zeer
winstgevend bedrijf, waar velen rijk door werden, al hield men zich meestal op een
afstand zoals de opper-koopman.
De keuring van het grote transport was het werk van de chirurgijn en zijn helpers.
Zij onderzochten de slaven nauwkeurig op lichaamsgebreken, trachtten uit te vinden
of er lijders bij waren aan dysentrie of andere besmettelijke ziekten, bekeken voeten,
gebit en haren. Dit laatste omdat slavenhalers soms probeerden het haar van oude
negers te verven om ze jonger te doen lijken en meer geld te kunnen vragen. De
chirurgijn had al heel wat jaren op de kust ge-
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werkt en hij kende alle kleine en grote knoeierijen en alle onfrisse praktijken van de
slavenhalers. Ook hij kende geen medelijden. Slaven waren koopwaar. Hij moest
ervoor zorgen dat de compagnie niet bedrogen werd en dat de goedgekeurde slaven
zo gezond mogelijk op het schip kwamen. Verder had hij er niets mee te maken.
De slaven en slavinnen stonden in lange rijen te wachten. Langzaam vorderde het
onderzoek. Bij elke afkeuring sputterde de slavenkoopman hevig tegen. Hij had de
tocht van meer dan honderd kilometer niet gemaakt om hier met een stelletje
afgekeurde slaven te blijven zitten! De chirurgijn ging onverstoorbaar verder. Hij
was niet van plan zich door wie dan ook te laten haasten.
De opper-koopman had last van de harmattan. Hij kon daar niet tegen. Zo'n
chirurgijn scheen daar geen last van te hebben. Wat duurde het weer eindeloos lang
bij die kerel! De schepen lagen al dagenlang klaar, ze moesten varen! Hij hield het
niet meer uit. Met driftige stappen ging hij op de groep slaven af en sprak de chirurgijn
aan. ‘Kan het niet wat vlugger, meester Hartman?’ ‘Vlugger misschien wel, sinjeur
De Vree, maar niet beter,’ antwoordde de chirurgijn honingzoet.
De twee mannen voelden een bittere haat jegens elkaar. Altijd op elkaar
aangewezen in de kleine, benauwende gemeenschap van de compagnieskolonie,
groeiden kleine conflicten uit tot broeierige haat en nijd.
‘De schepen liggen al dagenlang klaar,’ zei De Vree, ‘als we niet snel kunnen
varen, hoeft het helemaal niet meer.’
‘Als de slaven ziek aan boord komen, hoeft u ook niet te varen,’ zei Hartman met
een zurige glimlach.
De opper-koopman draaide zich woedend om en botste bijna tegen
directeur-generaal Valkenburg op. Hij verontschuldigde zich met veel beleefde
woorden. ‘Zijn er genoeg slaven, meester Hartman?’ vroeg Valkenburg over het
hoofd van zijn koopman heen.
Meester Hartman keek bedenkelijk. ‘Echte pièces de India1 zijn er nauwelijks bij,’
zei hij. ‘We hebben nu ruim de helft gekeurd en er zijn zeker al vijftig makrons2
uitgehaald.’ Hij wees naar een groepje armzalige figuren, mannen en vrouwen, die
apart gezet waren. Zij waren te oud of te ziek om de lange reis naar Amerika te
maken. De compagnie kocht ze niet en omdat de slavenhalers ze niet meer mee
terugnamen, wachtte hun een ellendig bestaan op enige afstand van Elmina in een
van de makronnederzettingen waar de dood het laatste lichtpunt in hun leven zou
zijn.
Valkenburg knikte ernstig. ‘Ik verwacht vóór de middag uw rapport,’ zei hij
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en hij liep terug naar het fort met de opper-koopman, die in het bijzijn van zijn baas
zijn boze bui snel vergat.
Op het kantoor van de directeur-generaal overlegden Valkenburg en De Vree wat
er gedaan moest worden. Tal van factorijen waren verloren gegaan. Van Cabo Cors
was al maanden geen teken van leven gekomen. Het enige wat men wist was dat de
Engelse vlag er woei. Voorbijvarende schepen hadden dit gezien. Een aanval op
Elmina werd gevreesd. Valkenburg hoopte nog een grote lading slaven te verschepen
voor de strijd ontbrandde. Hij had dringende oproepen om hulp verzonden naar
Nederland, maar hij wist niet of zijn brieven nog wel aankwamen. Hij wist niet of
er officieel al oorlog was tussen Nederland en Engeland, al maakte dat weinig verschil
op de kust van Guinee. Oorlog in de koloniën was een aangelegenheid van de
compagnieën waar de regeringen zich meestal buiten hielden. Wie zich sterk genoeg
voelde, viel aan, oorlog of geen oorlog.
De directeur-generaal boog zich met de opper-koopman over de boeken. De Vree
voelde zich gevleid door de belangstelling en de waarderende woorden van
Valkenburg. Hij gaf alle gevraagde inlichtingen aan de hand van keurige staten en
tabellen. Tegelijk probeerde hij door zijdelingse opmerkingen zoals: ‘als meester
Hartman wat minder slordig met de dure medicijnen omging’ en: ‘als de boekhouding
van meester Hartman beter zou kloppen’ de opper-chirurgijn verdacht te maken en
eigen onduidelijkheden te verklaren.
Valkenburg besteedde niet veel aandacht aan de giftige opmerkingen van De Vree.
Hij wist hoe slecht de verstandhouding van de twee mannen was en hij hield zich bij
voorkeur buiten de vele ruzies die het leven op de kust tot een hel maakten. Als
iemand hem erg begon te vervelen, zond hij hem zonder meer terug naar Holland
waar onmiddellijk ontslag wachtte. Een directeur-generaal die verstandig gebruik
maakte van dit machtsmiddel, kon groot gezag hebben en zolang hij ervoor zorgde
dat de compagnie veel verdiende, kon hij op de kust doen waar hij zin in had.
Valkenburg kende het leven in de factorijen op de kust goed genoeg om op de
juiste wijze het gebied te besturen zonder zich iets aan te trekken van de talloze
ruzietjes en de felle onderlinge naijver van zijn ondergeschikten.
Het gesprek in het rustige kantoor van de directeur-generaal werd verstoord door
een groot tumult dat van de kant van de rivier kwam.
Wat zou er zijn? Moeilijkheden bij de tol? Vechtende vissers die weigerden de
verplichte twintig procent af te staan van hun vangst?
Valkenburg en De Vree liepen naar de raamopening en zagen een opgewonden
groepje soldaten naderen. Ze voerden twee mensen mee, een blanke en een neger.
De soldaten ondersteunden hen, ze schenen er slecht aan toe te zijn.
Valkenburg besloot zelf te gaan kijken. Hij haastte zich naar buiten, met de
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opper-koopman als een schaduw achter zich. Bij de ingang van het fort hield hij het
groepje staande.
De korporaal meldde zich en zei dat hij de blanke en de neger had aangetroffen
bij een tocht op de andere oever, nadat men daar de aanwezigheid van het tweetal
had gerapporteerd. Ze lagen uitgeput aan de kant van de weg en hij had ze meteen
meegenomen naar Elmina.
Valkenburg knikte goedkeurend. ‘Is de neger uit deze streek afkomstig?’ vroeg
hij.
De korporaal zei dat hij het niet wist. ‘Waarschijnlijk is het een weggelopen slaaf,’
zei hij.
De blanke probeerde iets te zeggen, maar stootte slechts onverstaanbare,
onsamenhangende klanken uit.
‘Vraag de neger waar hij vandaan komt,’ zei Valkenburg.
De korporaal vertaalde de vraag voor een van de mulattensoldaten. De man sprak
met de vermoeide, uitgehongerde neger in één van de talen van de kust, maar hij
werd niet begrepen.
De neger probeerde iets uit te leggen, maar niemand verstond de taal die hij sprak.
‘Niet slaaf,’ bracht hij er tenslotte moeizaam uit in het Nederlands, ‘niet slaaf.’ Hij
had de vraag begrepen?
Meester Hartman naderde de poort. Hij was klaar met de keuring en kwam rapport
uitbrengen.
Valkenburg riep hem. ‘Meester Hartman, er is werk voor u!’
De chirurgijn kwam bij het groepje en bekeek de twee jonge mannen. ‘Daar is wel
iets aan op te knappen,’ zei hij. En hij vroeg: ‘Zal ik ze allebei maar meenemen?’
Nog voor Valkenburg iets had kunnen zeggen, mengde De Vree zich in het gesprek.
‘Het komt mij voor dat de neger een weggelopen slaaf is, hij kan beter meteen
opgesloten worden,’ zei hij.
‘De neger heeft ook een geneeskundige behandeling nodig,’ zei de chirurgijn. ‘Hij
kan in het slavengat behandeld worden,’ merkte de opper-koopman nors op.
Valkenburg voelde dat de machtsstrijd tussen de koopman en de chirurgijn dreigde
op te laaien over de hoofden van de neger en de blanke heen. ‘Sinjeur De Vree kan
de neger meenemen en u kunt u over de blanke jongen ontfermen, meester Hartman,’
zei Valkenburg. ‘Mij dunkt dat hij bij u wel in goede handen is. Hij komt me bekend
voor, maar ik weet niet aan wie hij mij doet denken.’ Weer begon de blanke te praten,
maar er was geen woord van te verstaan. Hij schreeuwde toen de neger weggevoerd
werd. ‘Nee! Nee!’ was het enige wat men uit zijn geschreeuw kon opmaken.
Valkenburg draaide zich om en liep terug naar zijn kantoor. ‘Zorg goed voor de
jongen, meester Hartman,’ riep hij over zijn schouder.

Nanne Bosma, Tochtgenoten

39
De jongen stribbelde tegen toen hij van zijn zwarte vriend gescheiden werd. Hij was
echter te zwak om zich te verzetten tegen de mulatten die hem op aanwijzing van de
chirurgijn naar een van de bijgebouwen van het fort brachten. De jonge neger trachtte
vergeefs iets uit te leggen aan de soldaten en de korporaal die hem wegvoerden.
Niemand begreep hem. De mulatten grijnsden maar wat en leverden op bevel van
De Vree hun vrachtje zo snel mogelijk af bij het slavengat.
In een kleine kamer behandelde de chirurgijn de blanke jongen. Meester Hartman
bekeek de vele littekens en schrammen en hij schudde zijn hoofd. Een wonderlijk
verband van boombladeren en lianen op het linkerbeen van de jongen trok zijn
aandacht. Voorzichtig haalde de heelmeester het pak kruiden van het been en hij
floot tussen de tanden toen hij de lelijke wond zag. ‘Dat ziet er niet best uit,’
mompelde meester Hartman. De gewonde gilde van pijn toen de chirurgijn voorzichtig
op het vlees rond de wond drukte.
Ruim een uur was de vaardige heelmeester bezig met de patiënt, die op een tafel
lag en enkele malen tijdens de behandeling bezwijmde. Na het schoonmaken en
verbinden van de laatste wond kreeg de gewonde een krachtig vleesaftreksel te
drinken. Meester Hartman liet hem in een hangmat leggen in de kleine ziekenzaal.
Daar sliep de uitgeputte knaap in.
Meester Hartman waste zich en haastte zich naar de vertrekken van de
directeur-generaal waar hij tijdens de maaltijd verslag uitbracht van de keuring en
van de behandeling van de jongen.
De opper-koopman was ook bijna te laat aan tafel. In het slavengat had hij snel
en heimelijk de neger laten brandmerken, zodat hij nu kon rapporteren dat de neger
het merkteken van de compagnie droeg. Het ‘bewijs’ was geleverd: de neger was
een ontvluchtte slaaf.
De Vree at zwijgend met een nors gezicht en ging na het eten slapen net als iedereen
terwijl hoog boven het fort Elmina de Nederlandse vlag wapperde in de schrale wind.

Gered en gevangen
Veertien dagen had de tocht van Amo en Jacob geduurd toen ze in de omgeving van
Elmina gevonden werden. Al dagenlang sleepte Jacob zich voort zonder te weten
waarheen ze gingen of hoelang het nog kon duren.
Amo was ook uitgeput. Hij had steeds meer moeite om goed water te vinden,
voedsel werd schaars. Hun ogen waren dof, ze zagen voorbij aan eetbare planten, de
tas vergaten ze ergens mee te nemen en toen ze hem misten, konden ze
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hem niet meer terugvinden.
Jacob strompelde voort, pijn voelde hij haast niet meer. Als hij viel, sliep hij, zijn
keel werd dik en hij kon bijna niet meer praten. Als hij iets zei, leek het alsof iemand
anders ver buiten hem sprak met een vreemde, schorre stem die hij niet kende.
De soldaten die hen vonden, moesten hen bijna dragen. Van het gesprek met
Valkenburg merkte Jacob weinig. Hij zag drie poorten voor zijn ogen draaien met
mannen in het zwart die van heel ver iets zeiden. Vaag was tot hem doorgedrongen
dat er iets gevraagd werd en hij had willen antwoorden, maar zijn tong en keel waren
dik en onwillig. Pas toen Amo weggevoerd werd, drong het tot hem door dat er iets
vreselijks gebeurde en hij had ‘Nee! Nee!’ gescheeuwd en hij had willen uitleggen
dat ze bij elkaar hoorden. Niemand begreep hem. Ze brachten hem naar het kamertje
waar de chirurgijn zijn wonden behandelde.
Klanken en geluiden klonken als in een verre grot. Soms zakte hij weg in een diepe
put.
Hij besefte vaag dat hij weggedragen werd en in een hangmat kwam te liggen, hij
voelde de warmte van vloeibaar voedsel dat zijn keel open maakte en zijn lichaam
weldadig binnengleed. Toen viel hij in een diepe slaap.
Een inheemse ziekenverzorger kwam bij hem zitten en wachtte tot hij wakker zou
worden.
Spoedig na de middagrust ging Valkenburg weer aan het werk. Hij bekeek de lijst
van de chirurgijn. Nog geen tweehonderd slaven en dan nog veel vrouwen en kinderen.
Slechts vierendertig jonge mannen die aan alle eisen voldeden, vierendertig pièces
de India. Valkenburg las het rapport van De Vree en veranderde het getal in
vijfendertig. De wegloper die vanochtend gevangen was, kon er meteen bijgeschreven
worden. Hij tekende de lijst en hij tekende ook de uitbetalingsstaat voor de
slavenhaler.
Nauwkeurig stond omschreven op hoeveel zout, gereedschappen, witte en bedrukte
katoentjes, kralen, spiegeltjes en sterke drank de slavenhandelaar recht had. Een
onder-koopman ging met de man naar de pakhuizen om hem uit te betalen.
Valkenburg keek uit over de rivier waar de slavenschepen van de compagnie
werkloos lagen te wachten. Het was stil in Elmina. Daardoor hoorde hij de rennende
voetstappen die over het binnenplein zijn kantoor naderden. Iemand riep zijn naam.
Het moest wel iets heel ongewoons zijn als er in het tropische Elmina zo hard gerend
werd. Valkenburg stond op en opende de deur.
De zwarte ziekenverzorger tuimelde bijna naar binnen. ‘Zieke praten, zieke praten,’
hijgde hij opgewonden.
Valkenburg begreep dat er iets met de jongen moest zijn die 's ochtends opgenomen
was. ‘Heeft meester Hartman je gestuurd?’ vroeg hij.
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De Neger knikte. ‘Cabo Cors,’ stamelde hij.
Valkenburg begreep het niet, maar de ziekenverzorger kon hem niet veel uitleggen.
De directeur-generaal zette zijn grote hoed op en ging naar het ziekenzaaltje. Daar
trof hij meester Hartman bij de hangmat van Jacob.
De chirurgijn kwam naar Valkenburg toe. ‘Ik kon u niet zelf halen,’ zei hij op
gedempte toon. ‘De jongen is bijgekomen en heeft gepraat. Hij heet Jacob Pluym en
hij zegt dat hij uit Cabo Cors is komen lopen. Ik hoopte nog meer van hem te horen,
maar hij zakte weer weg.’
Valkenburg wist ineens waarom de jongen hem 's ochtends zo bekend voorkwam.
‘Jacob Pluym,’ zei hij, ‘dat kan, een maand of acht geleden heb ik een assistent naar
Cabo Cors overgeplaatst die zo heette.’ Hij keek naar de jongen in de hangmat. ‘Het
kan wel kloppen, al is hij erg veranderd.’
Jacob opende de ogen weer.
‘Ben jij Jacob Pluym?’ vroeg Valkenburg.
Jacob knikte.
‘En kom je uit Cabo Cors?’
Weer een bevestigend knikken.
De chirurgijn gaf Jacob te drinken en ondersteunde zijn hoofd.
Geduldig vragend kwam Vlakenburg alles te weten over de overval, de dood van
zo velen in de strijd en daarna, over de tocht door het oerwoud en over Amo.
De chirurgijn fluisterde dat Jacob nu moest slapen.
Valkenburg knikte. ‘Stuur hem morgen naar me toe, als hij dan genoeg is
opgeknapt,’ zei hij.
Meester Hartman keek bedenkelijk. ‘Dat kan nog wel even duren, vrees ik.
Misschien valt het mee, het is een sterke knaap.’
Valkenburg zou weggaan.
‘Waar is Amo?’ vroeg Jacob.
‘Die neger die bij je was?’
Jacob knikte. ‘Hij heeft mijn leven gered,’ zei hij. ‘Hij zit toch niet gevangen?’
Met een blik van verstandhouding naar de chirurgijn zei Valkenburg ontwijkend:
‘Er wordt goed voor hem gezorgd, hij is op een goede plaats.’
Hij verliet snel de ziekenzaal om een rapport te schrijven over de gebeurtenissen
in Cabo Cors.
De goede plaats waar Amo zich zou bevinden, was een hoekje van de grote gevangenis
die het slavengat heette. Meteen na binnenkomst was hij met een gloeiende staaf
gebrandmerkt, daarna had men hem in een hoek gelegd. Hij had nog net voldoende
kracht gehad om bij de voedeluitdeling een flink stuk vis en wat deeg met palmolie
te bemachtigen. Als een beest had hij zich in
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een hoekje teruggetrokken om zijn buit te verorberen en daarna sliep hij in.
Het duurde twee dagen eer Jacob zo ver genezen was dat hij kon wandelen. Meester
Hartman was trots op zijn patiënt.
Opper-koopman De Vree zei 's middags aan tafel dat Jacob zo spoedig mogelijk
weer aan het werk moest. Er waren te weinig assistenten en aan luiaards hadden ze
niets.
Meester Hartman merkte fijntjes op dat hij het wel met de directeur-generaal zou
bespreken wanneer het medisch verantwoord was om de jongen weer aan het werk
te laten gaan.
Valkenburg deed maar alsof hij niets hoorde, al genoot hij van de wijze waarop
de chirurgijn de koopman altijd wist terecht te wijzen. De andere ambtenaren die bij
de directeur aan tafel aten, grinnikten om de opmerking van meester Hartman.
De Vree was woedend. Toch had hij de heimelijke voldoening dat de chirurgijn
niets gemerkt had van het brandmerken van de neger. Eigenlijk mocht alleen de
chirurgijn dit doen en er zou grote ruzie van komen als de daad van De Vree aan het
licht kwam. De opper-koopman zorgde er echter wel voor dat de slaaf niet in handen
van de chirurgijn kwam. Dit was zijn slaaf. Meester Hartman zou ondervinden dat
de macht van een opper-koopman, tweede man op de kust, plaatsvervanger van de
directeur-generaal, groter was dan die van een chirurgijn.
Op vierentwintig januari was Jacob sterk genoeg om naar het kantoor van
Valkenburg te lopen. Het gesprek verliep heel prettig. De directeur-generaal prees
Jacob om zijn moedig volhouden en gaf hem een vergoeding voor de maanden salaris
die hij gemist had. Toen Jacob echter over Amo begon, sprak hij voor dovemansoren.
Het kon nu wel zijn dat Amo zo veel voor Jacob had gedaan, een slaaf bleef een
slaaf.
‘Amo is helemaal geen slaaf!’ riep Jacob uit.
Valkenburg trok de wenkbrauwen op. ‘Hij draagt het brandmerk van de
compagnie,’ zei hij koeltjes.
‘Dat kan niet!’ zei Jacob heftig. ‘Ik weet zeker dat hij niet gebrandmerkt is.’
‘In dit rapport van de opper-koopman staat dat hij het brandmerk van de compagnie
op de schouder heeft,’ zei Valkenburg.
Jacob was sprakeloos.
‘Het is echt waar, hij is de zoon van Osei Basua, de cabocero van Oegwa,’ stamelde
hij.
‘Hier is je geld, ik zal opdracht geven dat de slaaf verder niet gestraft wordt voor
zijn ontsnapping en hij krijgt een goed plaatsje op het schip.’
Valkenburg stond op. Het gesprek was afgelopen.
Jacob groette en verliet het kantoor.
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Buiten spraken de mensen hem aan. Iedereen wist dat hij van Cabo Cors kwam. Was
het waar dat iedereen daar vermoord was? Namen werden genoemd. Was die dood?
En die?
Jacob knikte, gaf korte antwoorden en ontvluchtte de drukte in de veilige
beschutting van de ziekenzaal. Hij moest iemand vertellen wat hem overkomen was,
hij moest iemand vinden die het met hem eens was.
In de ziekenzaal trof hij Arend de Haan, een oude zeeman die ongeschikt was
geworden voor de vaart en die nu meester Hartman hielp bij alle voorkomende
karweitjes. Arend was ongetwijfeld de oudste Hollander van de kust, hij was
uitstekend bestand tegen het zware klimaat en niemand had hem ooit ziek gezien.
Iedereen kende Arend en hij was een van de weinige mensen op de kust die geen
vijanden had.
Aan Arend vertelde Jacob over Amo en wat Valkenburg gezegd had over dat
verschrikkelijke stempel.
Arend luisterde geduldig.
Toen Jacob uitgesproken was, zei Arend: ‘Als hij een stempel heeft is hij een slaaf,
als hij een slaaf is moet hij in het gat, als hij in het gat zit moet hij op het schip, als
hij op het schip komt gaat hij naar Amerika of hij gaat dood. Zo is dat hier nu
eenmaal.’
‘Maar dat is toch niet eerlijk!’ riep Jacob uit.
‘Eerlijk? Wat is eerlijk? Als jij buikloop krijgt, ga jij dood en ik blijf leven, is dat
eerlijk?’
Jacob zuchtte, haalde zijn schouders op en ging naar zijn hangmat.
De goedige Arend bracht hem wat te drinken. ‘Ga maar een tijdje slapen,’ zei hij.
‘Maak je nou maar geen kopzorg meer om die slaaf, die redt zich wel. Wees maar
blij, je bent toch gered?’
‘Gered! Ja, ik ben gered, maar hij is gevangen,’ dacht Jacob bitter.

Vlucht
De chirurgijn had eer van zijn werk. Jacob werd met de dag sterker en gezonder. De
verwondingen van de reis genazen mooi en zelfs de lelijke beenwond begon te sluiten.
Van de oude wonden hield Jacob wel littekens, maar pijn voelde hij niet meer.
Arend de Haan zorgde voor Jacob als een vader. Van alles wat uit de keuken
kwam, was het beste voor Jacob. De oude man knutselde handig een kruk zodat
Jacob gemakkelijker kon lopen. Met de kruk onder de linkerarm geklemd kwam hij
veel sneller vooruit en met minder pijn.
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Jacob wilde liever wat werk doen. Bovendien bleef hij ongerust over Amo. Met
niemand kon hij over hem praten, want niemand wilde inzien dat een neger een
vriend kon zijn. Het brandmerk had Amo's lot voorgoed bezegeld. De chirurgijn was
er wel achter gekomen dat het niet helemaal zuiver zat met die brandmerking, maar
hij liet het er maar bij zitten. De directeur-generaal had enkele dagen na de aankomst
van Jacob en Amo in aanwezigheid van Hartman, De Vree en vele anderen gezegd
dat het wel eens nodig kon zijn een of twee hoge ambtenaren naar Holland terug te
sturen als er onenigheid bestond tussen de blanke dienaren van de compagnie.
Sinds die dag lieten de koopman en de chirurgijn elkaar links liggen. Ze vermeden
gesprekken en als ze elkaar tegen kwamen, groetten ze heel beleefd. De Vree liet
Jacob bij de chirurgijn en meester Hartman vroeg niet meer naar de slaaf.
Jacob wist van dit spelletje niets af. Hij merkte echter dat niemand meer over Amo
sprak en dat maakte hem ongerust. Zou Amo dood zijn? Zat hij nog in het slavengat?
Of was hij op het schip?
Een wandeling langs de waterkant leerde hem dat de schepen nog leeg waren.
Jacob maakte slim gebruik van zijn tijdelijke populariteit. Iedereen kende hem.
Iedereen wilde hem over Cabo Cors vragen.
Jacob vertelde nu honderd uit. Niet omdat hij zo graag over alle verschrikkingen
van de afgelopen tijd wilde praten, maar omdat de zeelieden, compagniesdienaren
en militairen hem heel wat informatie gaven over de toestand in het slavengat, over
de transporten, over de bewaking en over het leven hier in Elmina. Jacob had zelf
slechts korte tijd op Elmina gewerkt.
Toen hij vrijwel genezen was en zonder kruk kon lopen, vroeg Jacob of hij de
chirurgijn mocht helpen.
Daar had meester Hartman wel oren naar. Er waren nog twee kleine transporten
slaven binnengekomen, de schepen konden nog steeds niet varen en de chirurgijn
kwam handen te kort om de slaven in het slavengat in leven te houden. Nu was het
zijn taak de kostbare koopwaar gezond aan boord te krijgen. Zo werd Jacob helper
van de chirurgijn op woensdag 28 januari, een week na aankomst in Elmina, een
week waarin Amo niets van hem gehoord had. In het slavengat waar Amo op de dag
van aankomst in slaap gevallen was, heerste een gedrukte stemming. Sommige slaven
zaten dof voor zich uit te staren, andere loerden op etensresten of zaten voor de tralies
van de grote hokken waar ze met tien of meer ingedreven waren.
Toen Amo wakker werd was het al bijna avond. Hij was juist op tijd voor een
tweede voedseluitdeling. Zijn gebrandmerkte schouder deed pijn. Toch drong hij
naar voren en bemachtigde een kom vol taaie, dikke meelpap door eerst zijn kom
onder het kommetje van anderen te houden bij het opscheppen, waardoor alles wat
gemorst werd in zijn bakje viel, en door vervolgens de gewone
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portie te vragen.
De ontberingen van de afgelopen weken hadden Amo minder aangegrepen dan
Jacob en in enkele dagen was hij vrij goed opgeknapt.
Met zijn medegevangenen kon hij vrijwel niet praten. Zij kwamen uit gebieden
ver landinwaarts en zij spraken een heel andere taal. De bewakers letten niet op Amo,
al probeerde hij telkens weer hun aandacht te trekken om uit te leggen dat hij hier
niet hoorde, dat hij geen slaaf was.
Het eten was vrij goed. De chirurgijn kwam elke dag kijken of er zieken waren
die dan in aparte ruimtes gelegd werden. Hij besteedde geen aandacht aan Amo.
Op de ochtend van de derde dag kwamen soldaten hun kooi binnen met een smid.
De slaven kregen een ijzeren ring om hun enkel waar een ketting aan bevestigd kon
worden. Zouden ze al naar de schepen gaan?
De soldaten boeiden hun handen op de rug, terwijl een blanke met een zweep
klaarstond om er bij het minste verzet op los te ranselen. Aan elkaar geketend, met
geboeide handen, werden ze naar buiten gedreven. Daar liet men de slaven in de
brandende zon staan terwijl hun hok werd schoongemaakt. Kans op ontsnappen was
er niet.
Na het schoonmaken konden ze weer naar binnen. De ketting werd losgemaakt
en de handboeien gingen af. Zo werkten de soldaten alle kooien af tot het hele
slavengat schoon was.
De gewone hokken stonden in een grote stenen ruimte met hoge muren, te hoog
en te glad om te beklimmen, met een schuin dak.
De ruimten voor zieken waren lager, met grote openingen in het dak. Overal stonk
het verschrikkelijk en het wemelde er van het ongedierte, want alle vuil werd uit de
hokken weggeveegd naar een open riool dat dwars door het slavengat naar de rivier
leidde.
In deze ruimte was Amo al een lange, uitzichtloze week opgesloten toen hij op een
ochtend Jacob zag binnenkomen achter de chirurgijn. Hij kon wel schreeuwen van
vreugde, maar Jacob gaf hem een teken stil te zijn. De chirurgijn deed de ronde en
Jacob hielp hem handig. Als ze in één van de hokken een zieke vonden, zei meester
Hartman: ‘Laat die maar apart leggen, Jacob.’ Dan liep de chirurgijn door en Jacob
zorgde ervoor dat de mulatten de zieke apart legden.
Het laatst was de kooi van Amo aan de beurt. De chirurgijn onderzocht de slaven
vluchtig zonder op Amo te letten. Weggaand zei meester Hartman: ‘Laat die ene
daar maar apart leggen.’ Hij wees vaag in een hoek waar een grote neger in elkaar
gerold lag. Meteen liep de chirurgijn door, blij uit dat stinkhol te zijn. Jacob ging
snel naar Amo toe en fluisterde: ‘Ziek, jij ziek, houd je ziek.’ Amo begreep wat Jacob
bedoelde. Hij kroop op handen en voeten naar voren en
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kreunde zo akelig dat Jacob er bijna van schrok. Vlug wenkte hij de mulatten en zij
droegen Amo naar het enige ziekenhok dat nog over was. Met een geleerd gezicht
boog Jacob zich over de ‘patiënt’ heen en hij mompelde vreemde woorden. Amo
verstond de vreemde woorden echter heel goed. Tussen veel onzin zei Jacob:
‘Vannacht... niet slapen... wacht op schreeuw van papegaai...’
Daarna liet hij de zieke alleen.
De rest van de dag was Jacob zeer gespannen. Hij deed normaal de werkjes die
hij moest doen, maar zijn gedachten waren bij de vluchtpoging van de komende
nacht.
In de middag kocht hij een stevig touw en een grote kano met visnetten, grote en
kleine haken en harpoenen. Tegen de avond bracht hij drie vaatjes water, dertig
citroenen, brood, scheepsbeschuit en andere levensmiddelen in de kano. Als hij Amo
uit het slavengat kon bevrijden, was dit een voldoende voorraad om Amo in staat te
stellen over zee naar huis te varen.
De avond viel snel. Het was een aarde-donkere nacht.
Tegen elf uur sloop Jacob het fort uit op weg naar het slavengat. Het lange touw
hield hij opgerold over zijn schouder.
Bij het slavengat was het niet moeilijk het hok van Amo te vinden, het was het
achterste van de rij.
Heel behoedzaam naderde Jacob de muur. Hij wist dat overal schildwachten waren
uitgezet en hij was er niet zeker van waar ze stonden. Van de soldaten wist hij alleen
dat ze midden in de nacht vaak van hun post afliepen als ze zeker wisten dat hun
officier sliep.
Er was niemand te zien, geen schim, niets. Het was zo donker dat Jacob zelfs de
muur van het slavengat nauwelijks af zag steken tegen de lucht. De stilte was
beangstigend. Het kraken van een takje leek een luide knal, die het hele fort kon
alarmeren. Het ritselend wegrennen van een rat deed Jacobs hart in zijn keel kloppen.
Hij vond het punt dat hij overdag had uitgezocht om op het dak te klimmen.
Voorzichtig van steen op steen stappend, met de vingers naar steunpunten tastend,
haalde Jacob de dakrand. Hij hees zich erop, maar zette zich daarbij zo stevig af dat
de laatste steen waarop hij gesteund had, afbrak en met een luide dreun op de grond
viel.
Voetstappen naderden en hij hoorde stemmen.
Jacob lag plat op het dak, doodstil. Twee soldaten kwamen de hoek om met een
lantaarn. Ze zochten langs de muur, richtten de lichtbundel op de grond en zagen
wel de steen maar wisten niet wat ze ervan moesten denken. Na nog eens goed
rondgekeken te hebben verdwenen ze weer luid pratend.
Jacob herademde.
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Hij schoof over het zwakke dak naar de opening boven de kooi van Amo. Zacht
klonk de kreet van een papegaai, gevolgd door: ‘Amo, ben je daar?’
In de kooi bewoog iemand.
Jacob liet het touw zakken en fluisterde: ‘Amo, klimmen als je weer papegaai
hoort.’
Toen een voldoende lang stuk van het touw in de kooi hing, gleed Jacob naar de
dakrand en liet weer de kreet van een papegaai horen. Hij voelde een ruk aan het
touw. Tegelijk liet Jacob zich met zijn volle gewicht hangen aan het touw langs de
muur. Zo trok hij Amo tot bij de dakopening, terwijl hij zelf op de grond kwam
zonder zijn benen te bezeren. Even verminderde de trek op het touw en was er
gestommel op het dak te horen. Amo verscheen boven op het dak en liet zich langs
de muur naar beneden glijden.
Het was gelukt! Ze waren samen buiten de muur. Snel leidde Jacob zijn vriend
naar de kano, waar ze in plaatsnamen.
Pas midden op de rivier durfden ze te praten.
Fluisterend legde Jacob uit wat de bedoeling was. ‘Ik stap uit bij het fort,’ zei hij,
‘jij vaart langs de kust naar Oegwa terug, er is voedsel, drinkwater en je kunt vis
vangen.’
Amo knikte begrijpend.
Langzaam gleden ze naar het fort toe.
Het was er stil.
Om twaalf uur zou de aflossing van de wacht zijn en dat was voor Jacob het
geschikste ogenblik om naar binnen te sluipen.
Zonder lawaai te maken peddelden de twee jongens naar de wal. Het was minder
donker omdat de maan opkwam, een klein sikkeltje.
Jacob zag het silhouet van zijn vriend en hij voelde zich bedroefd. Nog enkele
minuten en dan zouden ze voor altijd uit elkaar gaan. Dit was het laatste wat hij voor
Amo kon doen. Tranen welden op in zijn ogen.
Of het hierdoor kwam of dat hij te veel in gedachten was, hij vergat goed om zich
heen te kijken. Amo had al zijn aandacht bij het sturen naar een landingsplaats en
Jacob verzuimde omhoog te kijken naar het fort.
Daar stond opper-koopman De Vree. Hij zag de kano naderen en tot zijn grote
verbazing herkende hij bij het zwakke licht van de nacht Jacob en zijn negervriend!
‘Hé Pluym, waar moet je heen met die nikker?’
De luide stem van De Vree deed Jacob ineenkrimpen van schrik.
Amo hield op met roeien en zat besluiteloos.
‘Kom onmiddellijk naar de kant of ik jaag je een kogel door je donder,’ bulderde
de opper-koopman.
Jacob zag de loop van een pistool dreigend op zich gericht. Hij begreep dat het
spel verloren was. Even duizelde het hem. Wat moest hij doen? Aan wal
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gaan zoals De Vree zei? Dan was Amo verloren en hij zou zelf een flinke straf krijgen.
Aan wal gaan en Amo laten vluchten? De kans was groot dat de koopman dan van
dichtbij zijn vriend zou doodschieten en hij zelf kon ook de doodstraf krijgen voor
zijn rol bij de vlucht van Amo.
De besluiteloosheid van Jacob duurde niet lang. Het pistool was nog steeds op
hem gericht, maar dichtbij was aan de kant van de rivier overhangend geboomte. Als
ze dat konden bereiken, waren ze veilig. ‘Ik kom,’ riep Jacob met schorre stem.
‘Roeien,’ zei hij kortaf tegen Amo.
Ze roeiden naar de beschermende bomen.
‘Deze kant uit,’ schreeuwde De Vree. Te laat had hij het spelletje van Jacob door.
Hij schoot, maar de kogel sloeg achter de kano in het water.
Jacob en Amo hadden geen tijd te verliezen. Het hele fort werd gealarmeerd. Ze
zouden hen zo achterna komen in de compagniessloepen.
Uit alle macht peddelend bereikten de jongens het midden van de grote rivier. Nu
bleek hoe snel je kon opschieten in zo'n uitgeholde boomstam. Ze peddelden elk aan
een kant van hun zes meter lange kano en met de stroom mee vorderden ze snel.
Op het fort duurde het zo lang eer het alarm doorwerkte en er boten konden varen,
dat de jongens hun achtervolgers zelfs niet zagen. Bovendien voeren er op dit vroege
uur van plaatsen dichterbij de kust zoveel vissers met kano's naar zee, dat Amo en
Jacob één tussen velen werden.
Bij het aanbreken van de dag bereikten ze de open zee. Ze waren doodmoe. Ze
lieten de kano dobberen op de golven en dreven met de stroom mee.
Jacob liet Amo het voedsel zien en ze namen een slok water. Toen lachten ze
samen zoals ze in geen weken gelachen hadden. Ze aten, dronken nog wat en zakten
vermoeid maar tevreden onderuit in de anderhalve meter brede kano, waar ze spoedig
sliepen, terwijl de stroom hen steeds verder af deed drijven in zee.

Zee, zon en eenzaamheid
De zon was al over haar hoogste stand toen Amo en Jacob vrijwel gelijktijdig wakker
werden. Ze keken elkaar aan en lachten weer, blij om de onverwachte bevrijding.
Verder rondkijkend verging hun het lachen. Al slapend waren ze zo ver afgedreven
dat ze in het geheel geen land meer zagen. Een onmetelijke watervlakte strekte zich
om hen heen uit zover het oog reikte. Amo zat midden in de boot en keek angstig
naar het wijde water.
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Jacob was minder geschrokken. ‘We varen terug naar de kust,’ zei hij flink en tegelijk
begon hij dapper te roeien.
Amo volgde zijn voorbeeld en twee uur lang roeiden ze tot hun armen pijn deden.
De zee bleef de zee en van het land was geen spoortje te ontdekken. Het zou lang
kunnen duren eer ze weer land zagen, want ze roeiden met een zeestroming mee die
hen steeds verder uit de kust voerde.
De zon stond al laag toen ze nogmaals de voorraad aanspraken en water dronken.
Ze besloten heel zuinig te zijn, want het voorraadje was eigenlijk maar berekend op
één persoon.
's Nachts sliepen ze goed in de schommelende boomstamkano. Er was geen wind,
alleen de lange, trage deining van de oceaan.
De volgende ochtend probeerden ze te vissen. Ze lieten de boot maar wat drijven
in de hoop dat ze vanzelf land zouden bereiken.
Het vissen was een aardige afleiding. Met de netten vingen ze twee hevig
spartelende vissen. Amo en Jacob waren allebei opgewonden en blij over de goede
vangst. Tot ze zich realiseerden dat ze niets hadden om de vis op of in te koken. Toen
bekeken ze hun vangst met andere ogen. Wat moesten ze ermee? Amo sneed de
vissen behendig in lange stroken, die hij in de zon liet drogen. Ze aten allebet eerst
maar liever wat scheepsbeschuit en een homp brood. Het eerste watervaatje was al
bijna leeg. Ze zouden heel wat zuiniger moeten worden.
Roeien bracht hen niet dichter bij de wal die middag.
's Avonds probeerde Amo de vis te eten. Hij was nogal taai, maar Amo trok zulke
verheerlijkte gezichten, dat Jacob erom moest lachen en ook een stukje rauwe vis
probeerde. Hij vond het afschuwelijk en liet Amo graag de rest. Hij nam een van de
citroenen en dronk het sap eruit.
Een rustige nacht volgde.
Ze hadden het niet slecht. Er was eten en drinken. Ze waren vrij en ze dreven
genoeglijk verder op de rustige zee, in de verkeerde richting...
Nadat ze zo al vijf dagen en nachten verder gedreven waren, begon Jacob ongerust
te worden. Hij probeerde zijn ongerustheid voor Amo te verbergen door te vertellen
over een kaap waar ze langs zouden varen, een landtong waar ze veilig zouden zijn.
In werkelijkheid bestond die kaap alleen in de fantasie van Jacob.
Ze waren aan het laatste vaatje met water begonnen en er was moed voor nodig
om het stinkende drabbige vocht te drinken. Amo wilde zeewater nemen, maar
gelukkig weerhield Jacob hem hiervan. Hij wist dat dorst lijden beter was dan zout
water drinken.
Het voedsel werd schaars.
Als ze geluk hadden een vis te vangen, wachtten ze niet tot het beest keurig in
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stukjes gesneden en gedroogd was. Ze namen elk de helft en aten het visje rauw.
Zo gingen ze de zesde dag in.
De zon stond hoog aan de hemel. In de boot zochten Jacob en Amo onder netten
en doeken beschutting tegen de felle zonnestralen. In hun warrige fantasie zagen ze
groene bomen, mals gras en heldere beken. Jacob had een gevoel alsof hij doodging,
alsof hij boven zichzelf werd uitgetild. Dan weer werd het zwart voor zijn ogen en
hij zonk weg in een bodemloze put.
De nacht viel en ze roeiden wat want Jacob meende dat hij aan de sterren de richting
kon bepalen. Na uren vergeefse arbeid rustten ze, roeiden weer, rustten, roeiden en
zagen de zon opkomen over de zevende dag van hun uitzichtloze reis. Deze dag
bracht meer dorst en een steeds nijpender honger.
Op de achtste dag was het water tot de laatste druppel toe op. Ze aten samen de
laatste scheepsbeschuit. Voortaan zouden ze van vis moeten leven, als er nog lang
te leven was.
In doffe berusting brachten ze de negende dag door en op de tiende dag na hun
vlucht bleef Amo liggen. Hij staarde naar de lucht en wilde geen zee meer zien. Jacob
bleef de horizon afzoeken naar een teken van land of naar een zeil. Even meende hij
iets te zien. Hij wreef met de hand over de vermoeide ogen. Was dat daar niet een
zeil? Hij porde Amo. Samen tuurden ze naar het punt in de verte en met de moed
der wanhoop begonnen ze te roeien. Af en toe zagen ze niets meer, dan weer konden
ze duidelijk een schip herkennen.
Na anderhalf uur roeien zakte Amo uitgeput opzij en bleef zo liggen. Jacob klemden
de tanden op elkaar en zette door.
Na nog een half uur was hij zo dicht bij het schip, dat hij kon zien dat het een
Oostindiëvaarder was die met slappe zeilen op de windstille zee dobberde. Voorzichtig
ging Jacob staan. Hij schreeuwde en zwaaide met zijn armen. Op het schip merkte
men hem op.
De sloep die achter het schip aandreef werd bemand en even later hoorde Jacob
zich in het Hollands aanspreken. Hij huilde van vreugde.
De matrozen sleepten de boomstamkano naar het grote schip en tilden Jacob en
Amo aan boord. Ze waren veilig.
Ze waren aan boord van de Zuyd Polsbroeck, een Oostindiëvaarder op weg naar
Kaap de Goede Hoop.
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Storm en regen1
Op dezelfde dag dat Jacob en Amo uitgeput aan boord van de Zuyd Polsbroeck
werden genomen in de Atlantische Oceaan ter hoogte van de evenaar was Arie Pluym
op de Rijzende Zon met de overige schepen van de retourvloot op vierentwintig
graden zuiderbreedte in de Indische Oceaan.
De dag liep ten einde. Arie, Willem van Lent en de anderen van hun bak hadden
platvoetwacht gehad. Ze verwachtten elk ogenblik het achtste glas2 te horen slaan,
dan konden ze afnokken, eten en slapen. Het was een zware wacht geweest. De wind
blies met een stijve koelte uit het oosten, maar aan land zouden ze het al een flinke
storm genoemd hebben. Er stond een holle zee die het schip van achteren hoog optilde
en dan met geweld neersmeet in een volgend golfdal. De lucht was gaandeweg steeds
donkerder geworden en alles wees erop dat er zwaar weer ophanden was. Daar luidde
de bel bij de fokkemast achtmaal: het achtste glas. Achtmaal was de zandloper in
een half uur tijd leeggelopen, achtmaal was bij het omkeren de bel geluid, eerst
eenmaal, daarna tweemaal en zo tot acht aan het einde van de wacht.
De eerste wacht kwam op en Arie wilde naar beneden gaan, maar daar kwam het
bevel: stormklaar maken. Met de hele bemanning begonnen ze hun schip gereed te
maken voor de naderende storm. Alle geschutspoorten werden stevig gesloten, de
dekroosters, waar de frisse lucht door binnen moest komen in

1
2

De gegevens over de storm in dit hoofdstuk zijn ontleend aan ‘Oost Indische Voyagie’ van
Wouter Schouten.
De dagindeling aan boord van schepen was (en is): hondewacht (0-4 uur); dagwacht (4-8
uur); voormiddag (8-12 uur); achtermiddag (12-16 uur); platvoet (16-20 uur); eerste wacht
(20-24 uur). De tijd werd aangegeven door een zandloper, die elk half uur omgekeerd moest
worden; dan luidde men een bel (‘glazen slaan’).

Nanne Bosma, Tochtgenoten

52
het slaapverblijf, werden dichtgestopt. De bramzeilen en de bovenblinde1 waren al
eerder gereefd, de overige zeilen liet de schipper nog bijstaan zolang het niet te erg
werd met de wind. Na een uur hard werken was alles klaar.
Ze klosten het trapje af naar het tussendeks. Een viezige stank kwam hen tegemoet.
De rioollucht van het kielwater vermengde zich met de luchtjes uit het kombuis en
het slaapverblijf. Hier waren ze echter aan gewend.
Hoewel er dag en nacht gepompt werd met een van de twee pompen bij de grote
mast, lukte het nooit het gedeelte tussen de vloer van het ruim en de kiel helemaal
droog te krijgen. Dit water ging met hout en afval bederven en gaf een lucht als van
een open riool. Door het hermetisch sluiten van alle luiken konden de etensluchtjes
uit de kombuis niet meer naar buiten en door het gedeeltelijk afschermen van de
schoorsteen die door het bakdek heen stak, bleef vrij wat rook beneden hangen.
De mannen gingen achter elkaar het spaarzaam verlichte logies binnen, waar enkele
kleine kaarslantaarns walmden. Overal in het benauwde logies hingen hangmatten.
Op banken en kisten sliepen mannen, matrozen en V.O.C.-soldaten. De soldaten
meest in groepen bij elkaar. Driehonderd mannen huisden in dit benauwde hok en
zelfs als maar de helft beneden kon zijn omdat de overigen dekwerk hadden, was er
geen slaapplaats voor iedereen.
Midden in het logies stonden houten troggen waar de kok rijst met pekelvlees
inschepte. Arie schaarde zich met zijn baksmaat om hun bak en na een vlug gebed
vielen ze op het voedsel aan. De botjes en stukjes bijzonder taai vlees gooiden ze op
de grond. Niemand zei daar iets van, want de volgende ochtend was toch alles weg,
daar zorgden de ratten wel voor.
De bootsman kwam het logies binnen en keek om zich heen. Ondanks de stank
en de duisternis kon hij nog zeer goed het ene luchtje van het andere onderscheiden
en zelfs in de donkerste hoek raadde hij aan schimmige bewegingen wat er gaande
was.
Een matroos die juist de laatste fase van zijn spijsvertering in een donkere hoek
wilde deponeren, werd door de oplettende bootsman betrapt. Onder een reeks
uitgezochte scheldwoorden joeg de bootsman hem naar het voorste gedeelte van het
schip, het galjoen, waar in de open lucht, half boven het water, het scheepstoilet was.
De naam van de boosdoener rapporteerde hij bij de provoost, die als hoofd van de
scheepspolitie wel raad wist met zulke knapen. Helaas was er niet altijd een oplettende
bootsman in de buurt; het galjoen vonden velen te ver en te koud en zodoende was
het bemanningsverblijf ook in dit opzicht niet erg fris.
‘Wat eet je slecht, Willem,’ zei Arie met volle mond.

1

De blinde was het zeil dat aan de boegspriet voor het schip uit boven het water hing.
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‘Zout, zout, zout, altijd is dat vreten zout,’ mopperde Willem, ‘ik kan het haast niet
door mijn keel krijgen.’
‘Drink dan maar meer,’ zei Arie en hij goot het laatste beetje bier uit zijn kan in
de lege kan van Willem.
De oude matroos at nog wat, dronk dankbaar de kan met bier leeg, likte zijn lepel
af en borg hem weg onder zijn kleding, zodat hij bij de volgende maaltijd meteen
weer een schone lepel bij de hand had. Dat deden de anderen ook. Een sprak hardop
een dankgebed en daarna zochten ze hun kooien op.
Het schip begon heviger te slingeren en juist toen ze opstonden, voer een hevige
schok door de Rijzende Zon.
‘Dat was een paal onder water,’ zei Willem. Dit was de uitdrukking die de zeelieden
gebruikten als het schip in een golfdal neerstortend opgevangen werd op een volgende
golftop.
‘Wij zullen niet veel slaap krijgen,’ meende een van de baksmaats. Hij wipte
handig in zijn hangmat trok een deken over zich heen en sliep in.
Dag en nacht droegen de mannen dezelfde kleding, verschonen gebeurde niet vaak
en het wassen werd meestal overgeslagen.
Willem sliep altijd op twee scheepskisten, die van hemzelf en die van Arie. Arie
zou juist in zijn hangmat stappen toen hij merkte dat Willem in moeilijkheden raakte.
Op de slaapplaats van de oude matroos lag een V.O.C.-soldaat, Piet Kruik.
‘Hé, ga eens van mijn kist af,’ zei Willem.
Kruik bleef liggen. ‘Als je slapen wilt, ga je maar in je kist, ouwe,’ zei hij spottend.
Willem van Lent wilde de soldaat van de kist aftrekken, maar de soldaat kwam
dreigend overeind en het scheen een ongelijke strijd te worden tussen de jonge Piet
Kruik en de oude matroos. Kruik trapte naar Willem, maar miste door een
onverwachte slingering van het schip. Nog voor Van Lent iets had kunnen doen,
kwam Arie Pluym tussenbeide. Hij sleurde de V.O.C.-soldaat van de bank en gaf
hem een harde vuistslag, waardoor Kruik achterovertuimelde en tussen de etensresten
bij de bakken terechtkwam.
‘Eet smakelijk,’ zei Arie.
Piet Kruik krabbelde overeind. ‘Jou krijg ik nog wel,’ siste hij kwaad en hij zocht
een ander plekje op.
Arie wreef zijn knokkels, grijnsde tevreden naar Willem en liet zich in zijn hangmat
rollen. Hij sliep spoedig ondanks het hevige slingeren van het schip, het gieren van
de wind, het kraken van hout en het eeuwige geluid van de pompen. Twee
kaarslantaarns brandden er nog in het logies. Schimmig schommelden de zware
hangmatten heen en weer, overal op kisten en op de grond sliepen de mannen. De
kok ruimde de houten etenstroggen op, beveiligde het vuur in de kombuis en ging
ook slapen.
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Aan dek zwoegden de mannen van de eerste wacht. Een aantal was bezig in de
inktzwarte nacht de blinde te reven. Op de tast deden ze hun werk, bij elke nieuwe
golf zich stevig vastgrijpend. Eén misstap, één moment van onoplettendheid kon de
dood betekenen. Na een uur zwoegen stonden ze weer op het dek, nat tot op de huid.
Ander werk wachtte, geschut moest stevig vastgesjord worden om te voorkomen
dat het bij hevige schommeling van het schip in beweging zou komen. Als zo'n zwaar
stuk begon te rollen, hield niets of niemand het meer tegen. Het honderden kilo's
wegende gevaarte kon dwars door de scheepswand slaan als het ‘levendig’ werd
zoals de mannen zeiden.
Op de kampanje1 stond de schipper. Hij was er al langer dan tien uur en als het slechte
weer aanhield, zou hij op zijn post blijven al moest hij zich aan de verschansing
vastbinden om op de been te blijven. Met bezorgd gezicht keek hij naar de steeds
hoger wordende golven en naar de bolle zeilen aan de krakend overhellende masten.
Het schip liep met flinke vaart vóór de storm in westelijke richting.
De schepen van de retourvloot bleven vrij goed bij elkaar. Recht vooruit was het
heklicht2 van de Walcheren te zien met de admiraal aan boord. Niet ver daarvandaan
voeren de fluitschepen3 Ooievaar en Diemermeer. Deze kleine koopvaarders waren
eigenlijk ongeschikt voor zulke lange reizen. Veel lading konden ze niet vervoeren,
maar ze konden betrekkelijk snel varen met een tamelijk kleine bemanning. De Jonge
Prins, de Slot Hooningen en de Brederode waren achter met de twee andere
fluitschepen het Wapen van Hoorn en de Amstelland. Aan bakboord van de Rijzende
Zon was af en toe het schip de Nootemuskaatboom te zien en aan stuurboord de
Fenix met de vice-admiraal Jacob Burckhorst.
De roerganger op het halfdek had alle moeite zijn roer te houden. Bij elke
aanrollende golf kreeg de kolderstok, waarmee via een eenvoudige overbrenging de
helmstok en zo het roer bestuurd werd, een zware klap. Na enige tijd was het zelfs
nodig twee man aan het roer te zetten.
Het liep tegen middernacht.
Weldra zou de hondewacht op moeten komen tot vier uur. Bij het zevende glas
van de eerste wacht om halftwaalf 's avonds liet de schipper alle hens aan dek roepen.
Schril klonk het bootsmansfluitje door het logies.
Arie schrok wakker en stond meteen naast zijn hangmat. Ook de anderen kwamen
uit hun hangmatten of van hun scheepskisten en allen renden naar
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boven, waar ze in de gierende en fluitende wind met overkletsend water beslist goed
wakker werden.
De mannen vlogen het want in om in de grote mast het grootbovenmarszeil te
reven, anderen waren in de fokkemast doende met het marszeil of in de bezaansmast
met het kruiszeil dat dreigde te scheuren. Het reven van deze zeilen was bij helder
zicht en goed weer al een heel karwei, in de aanwakkerende storm, heen en weer
geslingerd op het zwaar stotende schip in de aardedonkere nacht en zwevend tussen
lucht en water, was het bijna onmogelijk. Arie en Willem stonden als gewoonlijk
naast elkaar. Op de tast vonden ze hun weg in de wirwar van touwen. Langzaam
kwam het enorme zeil naar beneden. Ze voelden het meer dan dat ze het zagen.
Tientallen sterke knuisten veroverden het hevig rukkende zeil op de gierende wind.
Bevelen moesten uit alle macht geschreeuwd worden om half gehoord te kunnen
worden.
Na anderhalf uur onafgebroken zwaar werk konden ze hun kooien weer opzoeken.
Arie sliep al toen hij nat en verkleumd in zijn hangmat rolde.
De volgende ochtend, maandag 9 februari, werd er zo goed mogelijk schoon schip
gemaakt. Het woei nog steeds erg hard en de lucht bleef somber, maar het daglicht
gaf weer nieuwe moed. In het logies werd kokende azijn gesprenkeld en twee maats
gingen rond met een puts1 teer waar ze een gloeiende kogel aan een ketting in lieten
zakken. De damp zou een reinigende werking hebben. Veel meer dan een luchtje
toevoegen aan de aanwezige walm deed het echter niet.
Om acht uur luidde de ‘vreetklok’ bij het begin van de voormiddagwacht. De
mannen schaarden zich om de bak waar gort met rozijnen ingeschept werd.
Eén van de matrozen zat zich steeds te krabben.
‘Hé, heb jij last van vlooien?’ vroeg Willem van Lent.
‘Jij niet soms?’ zei de ander.
De mannen die naast hem zaten, keken wat aandachtiger naar de kleding van de
krabber.
‘Verdraaid, hij zit onder de beesten,’ zeiden ze.
‘Hé kok! Een klant voor je,’ riepen er enkelen.
De kok hoorde wat er aan de hand was en zei: ‘Geef me het hele zootje maar mee.’
De man stribbelde wel wat tegen maar tenslotte moest hij toch al zijn kleren
uittrekken en aan de kok meegeven. Die hield het op een afstandje van zich af, droeg
het hele bundeltje naar de oven en gooide het daar in een verre hoek achter het brood.
‘Laat ze nou maar wippen,’ zei hij, ‘over een uur is het hele zootje

1

Emmertje.

Nanne Bosma, Tochtgenoten

56
dood en dan kun jij je kleren weer krijgen.’
De man zocht mopperend andere kleren uit zijn kist en at het restje uit de bak op.
De zon kwam die dag niet door het dichte wolkendek en 's middags kon men slechts
een gegist bestek opmaken. Omstreeks het middaguur wakkerde de wind nog meer
aan. De Rijzende Zon maakte meer water dan normaal en omdat de matrozen aan
dek nodig waren werden de soldaten aan de pompen gezet. Daar hadden ze niet veel
zin in, maar het moest gebeuren. Zin of geen zin, zeeziek of niet zeeziek, gepompt
moest er worden.
Rust kreeg de bemanning van de Rijzende Zon niet meer die dag. Om ze wat moed
te geven, liet de schipper een extra mutsje1 wijn per man verstrekken. Bang waren
de matrozen nog niet. Het schip en de bemanning hadden wel meer zware stormen
doorstaan. Gelegenheid om warm eten gereed te maken was er niet. De kok maakte
propmolder klaar, scheepsbeschuit in water geweekt en in de houten bakken
fijngestampt met olie en azijn.
's Nachts werden lantaarns op de kampagne ontstoken om zichtbaar te blijven voor
de andere schepen.
De dinsdag bracht geen verbetering in het weer.
Timmerlieden en zeilmakers hadden de handen vol aan allerlei kleine reparaties
die met spoed verricht moesten worden. Iedereen was doornat.
In de late avond van dinsdag 10 februari moest Arie de bottelier helpen om voedsel
te halen uit de konstabelskamer in het achterschip. Het was de taak van de bottelier
de voedselvoorraad en de drank te beheren, waaronder ook het drinkwater hoorde.
In de lage konstabelskamer was een grote voorraad bonen en rijst opgeslagen. Het
rook er muf en er was het aanhoudend zuchten en piepen van de helmstok die boven
door de konstabelskamer naar het roer liep. Het bulderen van de golven klonk hier
angstaanjagender dan voor in het schip. Arie hield een lantaarn omhoog om de
bottelier bij te lichten. Andere matrozen pakten geteerde kazen, een vat boter en
stokvissen aan, die de bottelier ze toereikte. Nog twee zakken groene erwten en de
zaak kon weer op slot.
Juist toen de bottelier de deur zou sluiten, zag Arie dat er in een verre hoek een
gat in de houten scheidingswand zat. ‘Hebben we zulke grote ratten aan boord?’
vroeg hij. Samen bekeken ze het gat aandachtig. Het was met een mes of met een
bijl gemaakt en er had een leeg vat voor gestaan om het te verbergen.
‘Dat komt precies uit in de hoek waar ik het fruit heb liggen voor zieken,’
mompelde de bottelier. Hij stak zijn arm in de opening. ‘Daar is flink in
huisgehouden,’ zei hij. Een wilde woede laaide in hem op. ‘De schoften,’ schold hij,
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‘iedere zeeman weet hoe hard we dit nodig kunnen hebben.’
‘Wie zegt dat het een zeeman is die het gestolen heeft?’ zei Arie.
De bottelier knikte. ‘Je hebt gelijk, er zijn nog anderen aan boord.’
‘Sluit mij op in de konstabelskamer,’ stelde Arie voor. ‘Als die rat dan weer komt,
trek ik hem wel eens aan zijn staart.’
Dat leek een goed plan.
Arie ging terug, de deur werd op slot gedaan en het spel van kat en muis kon
beginnen.
Het leek zo gemakkelijk: ga bij de opening zitten, wacht tot de dief komt en grijp
hem. In werkelijkheid pakte het anders uit.
Weggedoken in een hoekje, ongemakkelijk klem zittend tussen balen rijst en
erwten, had Arie vrijwel geen ruimte om zich te bewegen. De muffe lucht van te
dicht op elkaar gepakt voedsel benauwde hem. Er bleken trouwens veel meer
kostgangers aan boord dan Arie dacht. Toen hij een tijdje doodstil zat te wachten op
de dief, kwamen van alle kanten de muizen te voorschijn die zelfs over zijn voeten
liepen.
Het beuken van de golven, het knarsen en piepen van het roer en het gieren van
de wind maakten Arie bang. Hoog in de mast kon hij zelfs wel 's nachts zijn
gevaarlijke werk doen zonder angst te voelen. Hier in deze afgesloten benauwde
ruimte zonder een sprankje licht met de heen en weer rennende muizen en ratten om
zich heen was hij bang.
De dief had bovendien de tijd die nacht. Er gebeurde niets.
Arie hoorde alle geluiden van het schip. Klossende voetstappen boven zijn hoofd,
vaag en ver het slaan van zes glazen, het kraken, piepen en zuchten van het oude
schip, een schreeuw van de een naar de ander. Alles klonk anders dan hij gewend
was. Het enige geluid dat hij wilde horen: voetstappen van de dief bij de opening
hoorde hij niet.
Langzaam wende Arie aan de vreemde omgeving, aan de geur, aan de geluiden
en aan het gewriemel van de muizen. De vermoeidheid van dagenlang ingespannen
werk overmande hem en hoe hij ook zijn best deed de ogen open te houden, hij sliep
zachtjes in, met zijn benen omhoog tegen een baal rijst, met zijn rug tegen de erwten,
met zijn hoofd op een kaas.
Hoelang hij zo geslapen had wist hij niet, maar plotseling schrok hij wakker. Iets of
iemand had tegen zijn knie gestoten. Arie was ineens klaar wakker. Schuin onder
zich bij de opening hoorde hij iets. Zonder er bij na te denken liet hij zich pardoes
naar beneden vallen in het smalle gat tussen de balen. Aan de andere kant van het
schot klonk een kreet van pijn. Wild graaide Arie onder zich en kreeg een hand te
pakken. Als ijzeren tangen sloten zijn vingers om de hand van de dief. Hij rukte en
trok en er kwam een arm naar binnen. Het werd een wild en krankzinnig gevecht
tussen twee tegenstanders die elkaar niet kon-

Nanne Bosma, Tochtgenoten

58
den zien. Arie zette zich schrap tegen het schot, trok... en trapte er doorheen. Hij
raakte uit zijn evenwicht, verloor bijna de greep op zijn prooi, maar herstelde zich
en probeerde de dief door de groter geworden opening naar zich toe te trekken. Het
was nog steeds aardedonker. De dief sloeg wild om zich heen en Arie kreeg een paar
harde klappen. Dit maakte hem razend en hij sloeg en beukte erop los tot de ander
niet meer bewoog. Hijgend liet Arie zich door het grote gat glijden, sleurde de
bewusteloze dief aan een been naar binnen in de konstabelskamer en hees hem als
een baal vodden op zijn nek. Zo kwam hij bij de provoost. Hij liet de bundel van zijn
nek glijden en daar lag Piet Kruik, de V.O.C.-soldaat.
Bloedend en hijgend stond Arie daar met gebogen hoofd alsof hij de schuldige
was. Kruik bewoog en kwam langzaam bij. De bottelier kwam aanrennen en
verheugde zich erover dat de dief gevangen was. Iedereen die ervan hoorde feliciteerde
Arie en klopte hem op de schouder. Arie stond er versuft bij. De storm raasde
onverminderd voort.
Op de scheepsklok sloeg men vier glazen. Het was twee uur in de ochtend. Drie
uur had Arie op de dief gewacht en nu had hij hem.
Hij keek naar het vod aan zijn voeten en hij voelde medelijden met de toegetakelde
soldaat. In zijn blinde razernij had hij veel harder geslagen dan nodig was geweest.
Zijn kop suisde, hij zwaaide op zijn benen en dat kwam echt niet alleen door de
slingering van het schip. Het was of hij de stem van oom Furly hoorde als hij weer
eens gevochten had op straat: ‘Arie, Arie, kijk toch uit. Jij slaat nog eens iemand
dood met die harde vuisten van je.’
Hij hoorde niet hoe de provoost en de bottelier overlegden waar ze de gevangene
zouden laten. De schipper werd erin gekend en het bericht van de kampanje luidde
kortaf: kromsluiten op water en brood. De provoost besloot de soldaat geboeid in de
konstabelskamer te leggen omdat er nergens anders plaats was. Aan handen en voeten
gebonden met een touw tussen handen en voeten dat zo strak getrokken werd dat de
man gedwongen werd in een kromme houding te zitten of te liggen, kon hij toch niet
aan de voorraden komen.
De chirurgijn, Wouter Schouten, waste de wonden en verbond de vechtersbazen.
Daarna leidde men Piet Kruik naar zijn gevangenis.
Een timmerman was al bezig het kapotte schot te repareren.
Kruik was alweer aardig opgeknapt. Toen hij geboeid in de konstabelskamer zat,
schepte hij op: ‘Gaan jullie maar hard werken, ik zal wel uitrusten.’
Op woensdag 11 februari sloegen de golven over het hele schip heen. Het was een
wonder dat het telkens weer bovenkwam en dat er niemand overboord sloeg. Van
de andere schepen van de retourvloot zag men niet veel meer. Niemand kon vertellen
of alle elf schepen er nog wel waren. Overal had men de handen vol om zelf boven
water te blijven.
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Op donderdag zeiden sommigen: ‘Nog even volhouden, we hebben het ergste gehad.’
Maar pessimisten meenden dat vrijdag de dertiende nog meer ellende zou brengen.
Tussen twee hoge zeeën door schreeuwde Willem Arie toe: ‘Wat heb ik je gezegd,
een komeet betekent ongeluk.’
Arie lachte erom. ‘Morgen kun je je in de zee spiegelen,’ riep hij terug.
Het kwam anders uit.
Vroeg op de vrijdagochtend moesten met man en macht de laatste zeilen ingenomen
worden en in de band verzekerd. Alleen de fok stelde men voor de wind. Het roer
werd met touwen achterom vastgezet om te voorkomen dat het zou loschieten, het
geschut werd nogmaals extra aangesjord en in de konstabelskamer werden de
voorraden met schotten en touwen vastgezet.
Piet Kruik had luide commentaar: ‘Zijn jullie bang dat ik je lieve voertje op zal
maken?’
Niemand antwoordde hem. De deur ging weer op slot. ‘Hé, laat je me hier straks
verzuipen!’
De kreet van de angstige soldaat werd niet meer verstaan. Hij kreunde van ellende.
Nu iedereen weg was, hoefde hij zich niet meer groot te houden. De vreemde geluiden
die Arie schrik aangejaagd hadden, brachten de ongelukkige soldaat aan de rand van
de waanzin, temeer daar hij niet, zoals Arie, kon nagaan waar ze vandaan kwamen
en wat de geluiden betekenden. Hij deed geen oog dicht. Zijn brood werd opgegeten
door de muizen, die hij met zijn geboeide handen niet kon wegjagen. Zijn rug deed
pijn, de boeien knelden om enkels en polsen. Hij had het gevoel alsof elk ogenblik
het schip kon vergaan.
Had hij buiten kunnen kijken, dan zou hem dat niet gerustgesteld hebben. De wind
leek in de nacht van 13 op 14 februari nog wel in hevigheid toe te nemen.
Hooguit zeven schepen waren nog bij elkaar. De grijze, grauwe golven verhieven
zich brullend tot ver boven de schepen en de arme schepelingen konden de grijze
lucht niet meer van de even grijze zee onderscheiden. Ingesloten door lucht en water
dreven ze hulpeloos voort op hun scheepjes van 48 meter lang en 11 meter breed.
De ochtend van de veertiende februari 1665 bracht in het journaal van
scheepschirurgijn Wouter Schouten alleen maar de haastige notitie: Razende wind,
bruine wolken, mottige nevel en mist.
Het zag er slecht uit voor de afgebeulde schepen van de retourvloot met hun
uitgeputte bemanningen, die ruim vijf dagen ononderbroken strijd hadden geleverd
met de woedende elementen. Van normale wachttijden was geen sprake meer, van
normale etenstijden evenmin, het was voor iedereen erop of eronder, pompen of
verzuipen.

Nanne Bosma, Tochtgenoten

60

Met man en muis
Het schip voer nu met alleen de fok en verder met kale masten. Toch vingen ook
deze kale masten nog zoveel wind, dat ze dreigden te breken.
Op de middag van de veertiende februari stuurde de schipper zijn beste matrozen
het want in om met de schiemannen te proberen het zwaarste rondhout, de grote ra
en de steng, van de grote mast te strijken. De schiemannen gingen mee naar boven
omdat zij belast waren met het onderhoud van het staand en lopend want, zij hadden
de leiding van het werk.
Het betrof hier een uitzonderlijk lastig karwei. Onder normale omstandigheden
zouden ze eerst naar boven geklommen zijn om de bramsteng te strijken en daarna
de grote steng. Nu viel er niet aan te denken zo hoog in de zwiepende mast te gaan
werken. Daarom zouden ze proberen de beide stengen tegelijk te strijken en daarna
de grote ra te laten zakken.
Arie werd ook mee naar boven gestuurd.
Als vliegen hingen de mannen in de lucht. Ze moesten zich uit alle macht aan het
want vastklemmen en ze kwamen slechts langzaam naar boven. Het was erg moeilijk
de bevelen van de schiemannen te verstaan boven de bulderende wind. De mast
kraakte en kreunde. Van hun hoge plaats af zagen de mannen de enorme golven die
het schip beukten. Op de kampagne was de kleine gestalte van de schipper te zien.
Overal tuurden matrozen naar boven naar het groepje in de mast. Op dek moest men
zich al goed vasthouden, de groep in de mast had het nog veel moeilijker. Het schip
werd soms scheef van een golf afgegooid en helde dan niet alleen voorover maar
ook opzij. Meermalen zag Arie niets dan wildkolkende golven onder zich. Het leek
een krankzinnige poging. Eerst zou een jonge matroos een extra touw tot boven in
de mast brengen omdat de bramzeilstag afgeknapt was en er bij het strijken van de
stengen toch voorkomen moest worden dat het zware rondhout op het schip zou
vallen of overboord zou raken.
Dertig meter boven het dek hing de matroos in het want van de grote steng, toen
kon hij werkelijk niet verder. Met zijn voeten klemde hij zich zo goed mogelijk in
het want vast, met beide handen greep hij de steng, maakte één hand vrij en begon
het touw vast te knopen. Bij elke vreemde slingering van het schip zwiepte hij op
zijn hoge plaats vele meters naar links of naar rechts. Het mocht onder deze
omstandigheden een wonder heten dat hij na een minuut of tien het touw vast had
en aan zijn afdaling kon beginnen. Een schieman nam het touw over en ging terug
naar het dek. Ook de dappere matroos ging naar beneden. De schieman klom in het
want van de fokkemast tot bij het ezelshoofd en sjorde daar het touw vast, zodat een
provisorische stag gemaakt was.
In de grote mast konden ze nu met hun eigenlijke werk beginnen, maar juist toen
het zover was, brak met een luide knal de nieuwe stag. Ze probeerden het
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op andere manieren maar telkens braken nieuwe touwen of kon men oude
touwverbindingen niet los krijgen.
Na een uur hard werken kwamen ze weer naar beneden. Ondanks het mislukken
van de dappere poging gaf de schipper een extra oorlam1 aan de mannen.
Arie had niet veel kunnen doen. Hij had zich trots gevoeld toen hij aangewezen
werd, maar boven was hij bang geweest en hij had een ander laten voorgaan toen er
een vrijwilliger nodig was om nog hoger te klimmen.
Ze gingen een bange nacht in.
Voortdurend waren er vier pompen in beweging om het schip boven te houden.
Niemand mopperde meer. Iedereen die beschikbaar was ging aan de pompen.
Bovendeks kon men elkaar alleen verstaan door vlak bij het oor te schreeuwen.
Op zondagochtend leek de storm iets minder te worden. Was het einde in zicht?
Het pompen ging onverminderd door. Een deel van de bemanning kon echter gaan
slapen. En zo rolde Arie voor het eerst in meer dan twee dagen in zijn hangmat, waar
hij meteen sliep.
Hij sliep zo vast dat hij niet merkte dat het na de korte periode van afnemende wind
weer harder ging waaien. Golven sloegen over het hele schip, maar Arie merkte er
niets van.
Op de kampagne stond de schipper op de plaats waar hij al dagen stond, stevig
vastgebonden aan de verschansing. Hij voelde geen vermoeidheid, honger of dorst
meer. Hij wist niet hoelang hij dit vol zou houden en hij maakte er zich geen zorgen
over. Ook de stuurlieden waren al die dagen al onafgebroken in de weer, evenals de
rest van de bemanning. Samen zouden ze met dit schip het boze weer te boven komen
of ze zouden samen ten onder gaan. De schipper kon het werk wel aan de stuurlieden
overlaten, maar hij wist dat hij voor de bemanning moest blijven waar hij stond.
Zolang hij bleef staan, was nog niet alles verloren.
Tegen het middaguur leek de storm wel heviger dan ze het in de voorafgaande dagen
meegemaakt hadden. Hoge golven, hoger dan de top van de bezaansmast, haalden
het nietige scheepje in en stortten zich met boosaardig gebulder op de dekken. Golf
na golf beukte het houten schip.
Op de kampagne hoorde men een verontrustend gekraak. De schipper keek achter
over de verschansing; er zat een scheur in het achterschip! Hij wilde om de timmerman
roepen toen een ongewoon geluid zijn aandacht trok. Even was het of het stormgeraas
verflauwde. De schipper keek op en zag een muur
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van water! Een metershoge golf verhief zich boven het schip, kwam pijlsnel nader
en viel! Een rauwe schreeuw van de kampagne waarschuwde de bemanning. Het
volgende ogenblik werd het schip weggedrukt in de zee. De beelden en versieringen
van het achterschip werden afgerukt, de uitgebouwde galerijen van de officiershutten
werden ingedrukt als lucifersdoosjes. Het gerinkel van glas, het gekraak van brekend
hout was boven alles uit te horen. Banken, tafels en kisten werden door elkaar
gesmeten. Een zware schok en
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een hevig gedruis onder het kampagnedek deed de versufte schipper beseffen dat er
een ramp dreigde. Hij maakte zich los van de verschansing en rende de trap af naar
het halfdek waar hij iedereen naar het achterschip commandeerde.
Arie had geslapen totdat de grote golf zo'n verschrikkelijke ravage aanrichtte in het
achterschip. Hij hoorde de kreten en de fluitsignalen. Onmiddellijk sprong hij uit
zijn hangmat en stond meteen tot zijn knieën in het water.
‘Mijn God, we zinken!’ flitste het door hem heen.
‘Het achterschip is gebarsten, de konstabelskamer staat al vol water!’ hoorde hij
roepen.
De konstabelskamer? Daar lag Piet Kruik!
Arie rende naar achteren. Struikelend over stukken hout en touwen. Het water
golfde van achteren naar voren door het schip. De bootsman schreeuwde.
Timmerlieden kwamen met planken en schotten aanrennen. Met de moed der wanhoop
werd er gepompt.
Arie ploeterde verder tegen het snel instromende water in. Zakken voedsel
versperden zijn weg. Ze waren door de houten wand van de konstabelskamer heen
geslagen en de meeste zakken barstten open. Arie klauterde er overheen. Er werd
iets naar hem geschreeuwd, maar hij luisterde niet.
Aan de andere kant van de muur van zakken wachtte hem een grote schrik: de
konstabelskamer was een ruïne. Door een scheur van zeker een halve meter breed
sloegen de golven binnen. Waar was Piet Kruik? Elke binnenkomende golf joeg het
water hoog op in het kleine vertrek, werd gedeeltelijk gestuit door de zakken erwten
en bonen en spoelde terug als het schip weer opgeheven werd. De korte, fel uitgaande
stroom sleepte alles mee in zee wat los lag, kisten, vaten, hele kazen zelfs.
Piet Kruik hield zich goed en zo kwaad als het ging met zijn geboeide handen vast
aan een paal. Arie was de enige die dit afschuwelijke toneel aanschouwde. Boven
zijn hoofd klonken voetstappen en verwoed gehamer. Ze begonnen de scheur te
dichten. Piet Kruik kon elk ogenblik wegglijden en meegenomen worden door het
water. Zonder zich te bedenken liet Arie zich zakken op een moment dat er bijna
geen water was. Hij rende naar Kruik toe en wilde hem meesleuren. De V.O.C.-soldaat
gilde een waarschuwing en het volgende ogenblik werden ze allebei bedolven door
koud, zout water.
Arie voelde de sterke stroom bij het terugvloeien van het water, hij gleed weg,
greep zich vast, hapte naar lucht en krabbelde naar de reddende muur van zakken
met zijn zware last. Hij had maar enkele seconden tijd. Kruik ploeterde wat hij kon
met zijn geboeide armen en benen. Daar waren ze bij de muur. Het gebrul van een
volgende golf was al te horen. Met inspanning van al zijn krachten duwde Arie de
zware soldaat over de zakken in de betrekkelijke
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veiligheid van het zinkende schip.
Zelf was hij te laat. De golf beukte naar binnen. Arie werd meegesleurd. Hij voelde
zich uitgeput. In enkele onbegrijpelijk lang durende seconden zag hij zijn hele leven
voorbijtrekken en hij wist dat het goed was geweest. Hij zou misschien de ogen
gesloten hebben en zich willoos mee hebben laten drijven als een harde stoot tegen
een stuk hout hem niet wakker had geschud. Hij zette zich schrap, bleef bij de
gevaarlijke kier vandaan en bereikte andermaal de reddende muur waar vele handen
hem nu overheen trokken. Anderen klauterden de konstabelskamer in en dichtten
het gat met planken en schotten.
Piet Kruik kroop naar Arie toe. Zijn boeien waren losgemaakt. Half onderuit gezakt
tegen kapotte zakken rijst zaten ze nog tot hun middel in het water. Het kon hun niets
meer schelen, ze waren toch al doornat. Ze lachten naar elkaar, blij dat het gelukt
was.
‘Alle soldaten aan de pompen,’ schreeuwde de provoost. ‘Vooruit lammelingen,
opschieten!’
‘Ik geloof dat ik geroepen word,’ grijnsde Piet Kruik.
Arie keek hem verbaasd na. Die vent kreeg warempel nu alweer praatjes!
Het water zakte. De gaten waren dicht, het pompen had succes. Arie krabbelde
overeind en hielp nog lang met het dichtproppen van de laatste kieren en gaten. De
scheepstimmerlieden verzetten bergen werk. Ze zaagden oude stengen, ra's en andere
dikke stukken hout door en het was verwonderlijk hoe ze zonder tijd te hebben alles
zorgvuldig op te meten bijna elk stuk op de centimeter nauwkeurig passend kregen.
Met het dichten van de scheepshuid was het grootste gevaar afgewend. Om het
geheel meer verband te geven, wilden ze nu proberen een zeil achter langs het schip
te brengen en dan vast te binden. Arie bood zich aan voor dat karwei. Met drie jonge
kerels zouden ze buiten boord klimmen en achterom lopend het zeil bevestigen. Ze
kregen stevige lijnen om hun middel als veiligheidsmaatregel. Arie nam bakboord,
een ander stuurboord en de derde man liet zich naast de vlaggemast over de
verschansing van de kampagne zakken. Arie had Willem van Lent als helper. Willem
hield het touw strak en schreeuwde aanwijzingen. De zeilmaker kwam met een nieuw
zeil de kampagne op. Bij het halfdek ging Arie overboord en voetje voor voetje
schoof hij naar achteren, onder het want van de bezaansmast door, boven de in elkaar
geslagen galerijen langs. Zware zeeën bleven over komen en elke keer waarschuwde
Willem. Arie klemde zich dan tegen de scheepswand aan om er niet door de kracht
van het water tegen opgesmeten te worden en Willem dook met het touw strak
aangehaald achter de verschansing. Daarna schoven ze weer verder.
Toen de drie matrozen op hun plaatsen stonden of hingen, bracht men het zeil
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overboord. Met één hand aan het zeil en de andere hand aan het schip lieten ze zich
één dek zakken tot ze ter hoogte van de verwoeste galerijen kwamen. Hier wachtten
vaardige handen om de lijnen aan de hoekpunten van het zeil binnen te halen en zo
de zeilen vast te sjorren. De middelste man gleed aan de binnenkant van het zeil mee
naar beneden, tussen zeil en schip in. Alle drie hadden ze grote moeite lucht te krijgen,
want naarmate ze lager zakten, hingen ze vaker in het water dan erboven.
Arie slaagde erin zijn touw aan de mannen binnen te geven, een teken en een
schreeuw en daar ging hij al snel omhoog, opgetrokken door Willem en enkele
anderen. Ook de man aan stuurboord kwam boven. De middelste wachtte tot het zeil
stevig aangesjord was, trapte het zoveel mogelijk onder de uitsteeksels van het
achterschip die er nog zaten en liet zich ophijsen.
Het vastbinden van de bovenzijde leek het gevaarlijke karwei te bekronen. Daar
hoorde Willem een scheurend geluid! Stevig aan de verschansing zich vastklemmend
keek hij overboord. Het zeil scheurde! Vastgesjord tegen het beschadigde schip
staken er op twee plaatsen scherpe punten van afgebroken planken doorheen. Meer
matrozen keken overboord en voor hun ontzette ogen sloegen de golven steeds groter
scheuren in het zeil. In enkele minuten hingen nog slechts flarden langs het schip.
Het was allemaal voor niets geweest. Inmiddels waren anderen erin geslaagd de grote
steng neer te halen, wat de vorige dag nog mislukte.
In nevel en duisternis joegen ze al dagen en nachten voort. Niemand wist waarheen.
Niemand wist hoe lang nog. Waren de andere schepen vergaan of waren ze ver weg?
Niemand wist hoe het er met de retourvloot voor stond. De nachten waren duister
en de dagen brachten geen licht. Elke golf uit de eindeloze rij die dag aan dag het
schip beukte, kon de laatste zijn voor schip en bemanning. Het mocht een wonder
heten dat er niemand van pure vermoeidheid overboord sloeg.
Schouten, de chirurgijn, had veel stoot- en kneuswonden te verbinden.
De mannen verloren alle besef van dag en uur in deze verschrikkelijke storm.
Op maandag 16 februari hoorde men harde klappen alsof er onweer was en 's middags
gebeurde datgene waar men al die tijd al bang voor was geweest: het achterschip
begon weer te wijken.
De schipper liet nu alles klaarmaken voor een laatste wanhopige manoeuvre: de
fok wegnemen waarmee het schip nu al dagenlang voor de wind wegliep, door de
wind gaan en achterwaarts wegdrijven met de kop op de golven. Een Oostindiëvaarder
met zijn lage galjoen en halfhoge bakdek kon niet veel water op de boeg hebben,
maar met een wijkend achterschip bleef er geen keus. Het gevaarlijkste onderdeel
van de hele manoeuvre was het moment van
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draaien. Dan zouden de hoge golven dwars over het schip komen. Daarom werd een
deel van de opbouw boven het halverdek1 losgehakt en overboord gegooid. Deze
tent die al in Bengalen aangebracht was tegen de felle tropenzon, zou te veel wind
vangen. In de bovenste overloop werden grote vierkante gaten in de scheepswand
gehakt om overkomend water sneller weg te kunnen laten lopen.
Toen alle voorbereidingen klaar waren, wachtte men op de bevelen van de schipper.
Deze aarzelde echter. De wind die al dagenlang in het zuidoosten zat, begon een paar
streken zuidelijk te draaien en dit gaf hem de gelegenheid de Rijzende Zon iets dwars
voor de wind te leggen waardoor ze de zwaarste klappen van de overkomende golven
op bakboord opvingen en gedeeltelijk op het achterschip.
Al met al leek het een vrij hopeloze zaak.
Het had er alle schijn van dat de Rijzende Zon zou ondergaan.
Op dat moment zagen ze onverwacht het schip de Nootemuskaatboom uit Amsterdam
naast zich opdoemen aan bakboord. Dit schip, even groot als de Rijzende Zon, was
er verschrikkelijk aan toe.
Driemaal zagen ze het. De eerste keer werd het hoog opgezwiept op een golf
tweehonderd meter van de Rijzende Zon vandaan. De Nootemuskaatboom voerde
geen enkel zeil meer. In de fokkemast zaten matrozen. Hadden ze het laatste zeil
zojuist gestreken? Grote mast en bezaansmast voerden geen stengen meer, afgeknapt?
Het achterschip was één groot, gapend gat.
Het was duidelijk dat ze op de Nootemuskaatboom probeerden door de wind te
gaan om de kop op de golven te krijgen. Daar waren ze genoodzaakt de manoeuvre
uit te voeren die ze op de Rijzende Zon nog niet aandurfden.
De tweede keer dat het geteisterde schip hoog opgetild werd, was het nog maar
een honderdvijftig meter van de Rijzende Zon af. Ze zagen matrozen schreeuwen,
ze herkenden gezichten, maar niets was er te horen van de stemmen. Het schip was
nu duidelijk bezig door de wind te gaan.
Spookachtig verdween het weer. Zou het met een volgende golf op de Rijzende
Zon gesmeten worden?
Men telde de seconden.
Nu moesten ze weer te zien zijn! En daar kwam de golf!
Een kreet van ontzetting ging over de Rijzende Zon. In plaats van een schip zagen
ze alleen wrakhout, masten, tuig en planken met een duizelingwekkende vaart naar
beneden komen het golfdal in.
Daarna gebeurde een groot aantal dingen in enkele seconden. Drenkelingen en
wakhout dreven met grote snelheid op de Rijzende Zon af. Hun richting was met de
golf mee schuin voor het schip langs.

1

Verdek is een scheepsterm voor dek.
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Piet Kruik rende naar voren, bereikte het galjoen, greep één van de drenkelingen
beet en zou hem juist aan boord hijsen toen hij door een schok uitgleed en overboord
verdween.
Even later was er niets meer te zien.
De Nootemuskaatboom was vergaan met man en muis.
Piet Kruik zou het vaderland nooit terugzien.
In de nacht van 16 op 17 februari moest met alle beschikbare pompen de Rijzende
Zon drijvende gehouden worden.
Gelukkig kwam er na vele etmalen ononderbroken hevige storm een einde aan
hun vermoeienis toen op de middag van de zeventiende de wind vrij snel ging liggen.
De hele avond en nacht werden nog besteed aan het dichten van gaten, pompen
en werk aan de zeilen.
Op woensdag 18 februari brak voor het eerst na tien dagen de zon door. De schipper
riep de bemanning bijeen. Hij herdacht de omgekomenen en sprak een lang dankgebed
uit waarmee ieder van harte instemde.
Er kwamen meer schepen van de retourvloot in zicht, allemaal min of meer
gehavend.
Met een westenwind koersten ze zuidwaarts.
De positie werd bepaald op 29 graden 34 minuten zuiderbreedte. Dat was slechts
vijf en een halve graad winst in tien dagen.
Maar goed, ze leefden nog en het ging weer ‘met snedige voortgang’ naar het
zuiden, zoals de dankbare chirurgijn Schouten in zijn dagboek schreef.
Het schip werd weer volgetuigd en de zeilen bolden onder de druk van een gunstige
wind.
‘Hoelang nog schipper?’ riep Schouten naar de man op de kampagne.
‘Over een maand aan de Kaap de Goede Hoop, als het God belieft,’ luidde het
antwoord.
Er klonk vrolijk tromgeroffel.
Etenstijd!
Er was weer tijd om te eten. ‘En de erwten zijn vanzelf al zout,’ zei de kok als hij
weer een doorweekte zak naar de kombuis sleepte.
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Een moeilijke beslissing
In Colchester in het Engelse graafschap Essex had de familie Simmons er nog nog
niet toe kunnen besluiten hun enige zoon David naar Holland te sturen. Op 18 februari
was er nog steeds geen beslissing genomen. De kalender wees toen in heel Engeland
8 februari, want de Engelsen volgden in 1665 een andere tijdrekening dan op het
continent.
Al ruim een maand geleden had Davids vader gezegd: ‘Jongen, je bent nu zeventien,
het wordt tijd dat je eens iets van de wereld ziet. Als je over een jaar of tien onze
lakenhandel overneemt, moet je het vak kennen. Daarom hebben wij besloten dat je
in de leer zult gaan bij een ervaren Engelse koopman, die in Nederland al jaren onze
belangen behartigt.’
David had onmiddellijk geweten wie bedoeld werd. ‘Ga ik naar Benjamin Furly?’
had hij uitgeroepen.
Zijn vader had geknikt en had er nog heel wat aan toe willen voegen, maar moeder
was tussenbeide gekomen. ‘Het is nog helemaal niet te zeggen wanneer je weggaat,
ik vind je nog veel te jong voor zo'n lange reis en nu is het veel te gevaarlijk.’
‘Onzin, moeder,’ had David gezegd, ‘de zee is veilig.’
‘Waarom durft Dorothy dan de reis niet aan naar Rotterdam?’ had moeder gevraagd.
‘Vandaag had ik het er nog over met buurvrouw Furly. Ann, zeg ik, gaat Dorothy
nog niet naar Holland, naar je jongste zoon? Nee, zegt zij, we weten nog niet wat we
zullen doen, het zijn zulke gevaarlijke tijden.’
Het gesprek was nog enige tijd heen en weer gegaan zonder dat iemand veel nieuws
wist te beweren. Op het beslissende woord van vader: ‘We praten er morgen nog
wel eens over,’ was iedereen naar bed gegaan.
En zo bleef de zaak onbeslist. David dacht er nog wel vaak over, maar hij durfde
er zelf niet over te beginnen. Hij zag een spannende toekomst voor zich, vol avonturen
en nieuwe belevenissen. Hoe zou het zijn in Holland?
Hij had er al veel over gehoord. Zijn voorouders hadden zich in Colchester
gevestigd, vluchtelingen voor de Spaanse geloofsvervolging. Nog altijd werd in huis
Nederlands gesproken, want ook Davids moeder stamde uit Nederlandse familie.
Holland was een rijk land, zeiden ze altijd.
Benjamin Furly kende hij wel. David was een jaar of tien toen Benjamin in
Rotterdam ging wonen en de hardwerkende lakenkoopman was in de jaren daarna
nog vaak in Colchester geweest.
Op de achttiende februari kwam de brief van Benjamin Furly aan bij zijn ouders en
er werd weer lang gewikt en gewogen, zowel bij de Furly's als bij de familie Simmons.
Dorothy wilde het er eigenlijk wel op wagen, maar ze was erg bescheiden en ze
wachtte tot haar schoonmoeder, Ann Furly, toestemming gaf.
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Davids moeder, Margy Simmons, bleef erop hameren dat het veel te gevaarlijk was.
Aangezien de buurvrouwen het heel goed met elkaar konden vinden en Margy nogal
bazig was, durfde Ann Furly de knoop niet door te hakken. Haar besluiteloosheid
werd vooral veroorzaakt doordat haar man John er niet was. Het speet Dorothy ook
dat haar resolute, optimistische schoonvader er niet was. Hij zou veel sneller een
besluit genomen hebben.
John Furly zat echter in de Newgate-gevangenis in Londen. Niet omdat hij een
misdadiger was, maar omdat hij als Quaker vervolgd werd. De Quakers weigerden
hun hoed af te nemen voor anderen mensen. ‘We nemen onze hoed alleen af voor
God,’ zeiden ze. Veel mensen in Engeland namen daar aanstoot aan. Ook ondervonden
mensen als John Furly moeilijkheden doordat ze zich niet aanpasten bij de gewoonte
die in die tijd ontstond om uit beleefdheid één persoon aan te spreken met ‘you’. Dit
woord gebruikten de Quakers alleen tegenover een groep. Als ze het woord richtten
tot één persoon, gebruikten ze het ouderwetse ‘thee’ en ‘thou’.
Om deze onbelangrijke dingen kwamen meer dan vierduizend Quakers in de
gevangenis terecht, vooral nadat er in 1662 een wet was gemaakt die het niet afnemen
van de hoed strafbaar stelde. Ook John Furly was gearresteerd omdat hij zijn hoed
niet afnam. Omdat hij vervolgens weigerde een boete te betalen en bovendien in de
rechtszaal niet wilde zweren ‘de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid’
te zullen zeggen, had men hem in Newgate opgesloten. Hij had nog wel gezegd dat
hij bereid was te beloven de waarheid te zeggen, maar de rechter eiste dat hij het zou
zweren. Wel wetend dat Furly als Quaker niet mocht zweren, want de Quakers hielden
zich stipt aan het bijbelwoord: ‘Zweert niet, gij zult ganselijk niet zweren!’
Hoewel Margy Simmons haar goede buurman beslist niet in de gevangenis wenste,
kwam zijn afwezigheid haar wel goed uit. Toen ze na veel tegenstribbelen erin
toegestemd had dat haar enige zoon David naar Holland zou gaan, had ze dit gedaan
op voonvaarde dat hij met Dorothy meereisde.
‘David moet goed verzorgd worden, Henry,’ had ze tegen haar man gezegd, ‘je
weet dat hij een zwakke gezondheid heeft. Hij moet goed te eten hebben en op tijd.
Een man alleen als Benjamin Furly kan daar niet voor zorgen. Dorothy moet erbij
zijn.’
Henry Simmons vond het goed. Hij was allang blij dat Margy het moeilijke besluit
nam haar oogappel te laten vertrekken. Henry wist ook wel dat vele gevaren zijn
zoon zouden bedreigen, hij zag het uur van vertrek ook met zorg tegemoet, maar hij
besefte dat David nooit een flinke vent zou worden als hij altijd maar bij zijn
overmatig bezorgde moeder bleef.
Margy was echter nog lang niet van plan te berusten in het vertrek van David.
Omdat ze wel wist dat haar gewillige man soms heel koppig zijn zin doordreef en
omdat Henry vast besloten was hun zoon naar Holland te sturen, gooide ze
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het over een andere boeg. Ze zat vrijwel dagelijks bij Ann Furly op visite. Met een
treurig gezicht informeerde ze naar John. ‘Heb je al iets van hem gehoord, Ann? Het
is toch wat dat ze een mens zo maar opsluiten omdat hij zijn hoed wil ophouden.
Niet dat ik begrijp wat ertegen is om je hoed eens af te nemen, maar ja, dat zijn zaken
daar hebben wij toch geen verstand van. Wat een geluk dat je je schoondochter nog
bij je hebt. Het zijn ook bange tijden. Je kunt als vrouw alleen niet op reis gaan, vind
je wel, Dorothy?’
Dorothy Graigne merkte voorzichtig op dat ze met David zou reizen, waarop
Margy Simmons ontzet de handen in elkaar sloeg en uitriep: ‘David? Het is zonde,
het schaap is amper zeventien. Daar heb je geen bescherming van.’ Zo stelde de
onvermoeibare Margy een beslissing uit, waarvan voor drie mensen zoveel afhing.
Tegenover haar man was ze wel zo slim het voor te stellen alsof buurvrouw Furly
zelf er niet over peinsde haar schoondochter op reis te sturen. ‘We kunnen het
voorlopig wel een jaartje uit ons hoofd zetten,’ zei ze. ‘Ann vindt het veel te gevaarlijk
zo'n jonge vrouw in tijd van oorlog op reis te sturen. Ze zegt dat Benjamin nog maar
even geduld moet hebben. En als je het mij vraagt, heeft ze groot gelijk.’
Zo verstreken kostbare weken en op 4 maart 1665 brak de oorlog uit. Het leek
erop dat Margy's tactiek succes zou hebben, van uitstel moest wel afstel komen. Wie
ging er nu in oorlogstijd op reis?
De tweede week van maart bracht echter nog onverwacht de beslissing. John Furly
kwam uit de gevangenis. Iets magerder maar verder gezond en vrolijk keerde hij in
Colchester terug. Door de hevige pestepidemie waren er niet genoeg bewakers meer
en grote groepen gevangenen had men vrijgelaten.
Toen John Furly terugkeerde, zaten juist David en zijn ouders bij Ann en Dorothy.
‘Jij had allang in Holland moeten zijn,’ zei hij tot zijn schoondochter. ‘Het is oorlog,’
zei Margy, ‘het is veel te gevaarlijk om te reizen.’
‘Oorlog? Er is nog geen schip gereed om uit te varen,’ lachte Furly. ‘Moet je de
verhalen in Londen horen, ze kunnen niet eens voldoende matrozen krijgen.’
‘Wat weet jij nu van verhalen in Londen, John Furly,’ zei Margy snibbig, ‘je hebt
steeds opgesloten gezeten. Of laten ze de gevangenen tegenwoordig in de stad
wandelen?’
‘Mijn beste Margy,’ zei Furly geduldig, ‘de gevangenis is geen gezellige plaats,
dat kan ik je verzekeren, maar je hoort er alle nieuwtjes nog eerder dan de koning
ze hoort.’
Davids vader mengde zich in het gesprek. ‘Als de vloot nog niet uitgevaren is, is
dit de laatste kans. Wat denk je, John, zou Will Nashby nog durven oversteken?’
‘Precies de man aan wie ik dacht,’ zei John Furly.
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‘Mooi gezelschap voor een jonge vrouw,’ riep Margy schel, ‘die vieze ouwe Will
Nashby met zijn lekke schuit.’
‘Will is een prima zeeman en zijn schip is goed,’ suste Furly.
Margy voelde dat de mannen de beslissing wilden forceren en ze deed een laatste
poging om een besluit te voorkomen. ‘Het lijkt me dat Dorothy zelf moet beslissen
of ze haar leven wil wagen door een gevaarlijke zeereis te maken in oorlogstijd. Vind
je ook niet, Ann?’
Ann Furly knikte.
De mannen stemde erin toe dat Dorothy zelf het laatste woord zou hebben. Davids
moeder was voldaan, Dorothy zou beslist niet op reis durven gaan. Dorothy Graigne
keek verlegen naar de grond. ‘Ik heb op uw beslissing gewacht,’ zei ze zachtjes,
‘maar als ik nu zelf moet zeggen wat ik wil: ik heb al mijn bagage klaarstaan,
morgenochtend gaat er een postkoets naar Harwich.’ Davids moeder was even
sprakeloos. ‘Ik begrijp niet hoe jij je jonge leven zo roekeloos in de waagschaal durft
stellen,’ barstte ze toen los.
‘Wie in Gods hoede reist, reist altijd veilig, Margy,’ zei John Furly vroom, met
een ondeugende twinkeling in zijn ogen. Hij was trots op zijn schoondochter. Ze had
veel eerder haar wil kenbaar moeten maken. ‘Jullie vragen in Harwich maar naar
Will Nashby,’ zei hij. ‘Will vaart voor mij naar het andere eind van de wereld als ik
hem dat vraag.’
‘Als Dorothy wil gaan moet ze dat zelf weten,’ zei Margy Simmons stijfjes. ‘David
blijft thuis.’
Nu liet haar man zich echter niet meer van zijn besluit afbrengen. ‘Het spijt me,
Margy,’ zei hij, ‘ik zie de jongen ook niet graag vertrekken, maar we waren het erover
eens dat hij wat meer van de wereld moet zien. Dit is zijn laatste kans. John heeft
gelijk, er kan nog geen enkel oorlogsschip uitgevaren zijn. Als we de jongen nu niet
laten gaan, komt het er misschien in jaren niet meer van. Will Nashby is een goed
zeeman en een betrouwbare kerel. David gaat morgen op reis.’
Zo spraakzaam had Margy haar man nog nooit meegemaakt. Ze was volkomen
van streek. Ze stond op en zei ijzig: ‘Als jij je kind wilt opofferen, toe dan maar,
mijn mening wordt niet gevraagd.’ Met driftige pas verliet ze de kamer.
Henry zuchtte en veegde zich het voorhoofd af.
David had al die tijd doodstil dit laatste touwtrekken over zijn droomreis gevolgd.
Hij sprong verheugd op en zei: ‘Dank u wel, vader, dank u wel.’
Henry weerde hem af, zeggend: ‘Ja, ja, laat maar, het is wel goed zo, ga je moeder
liever troosten en pak je spullen in.’
David rende naar huis, blij, opgelucht.
Henry Simmons stond ook op en zei: ‘Dan ga ik maar weer eens, ik geloof wel
dat het beter is zo.’
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‘Natuurlijk Henry,’ zei John Furly, ‘jullie hadden niet zo lang moeten wachten, dat
is alles.’
‘Jij had eens voor één keer je hoed af moeten nemen, John, dan hadden we dit
eerder samen kunnen regelen,’ zei Henry Simmons op de drempel. Hij glimlachte
wat verontschuldigend en zei: ‘Als dit een excuus mag zijn voor mijn
besluiteloosheid.’
‘Besluiteloos waren we allemaal,’ zei Ann Furly.
Dorothy zweeg.
Henry Simmons knikte en sloot de deur achter zich. Hij was erg onzeker van
zichzelf, zoals altijd als hij iets moest beslissen tegen de zin van Margy in. Op straat
klonk tromgeroffel.
Een groep matrozen kwam de hoek om. Midden in de straat hielden ze stil en een
dikke kerel met een luide stem riep dat alle jonge mannen in de gelegenheid waren
dienst te nemen op de vloot van Zijne Majesteit die binnenkort uit zou varen. Driemaal
riep de man zijn boodschap de stille straat in waar de mensen nieuwsgierig voor de
huizen kwamen luisteren en kijken. Er waren echter geen jonge mannen die
ongeduldig stonden te dringen om de eer van koning en vaderland te verdedigen
tegen de vijanden ter zee.
De dikkerd keek nog eens triomfantelijk rond, schreeuwde een commando en
trommelend zette het groepje zich in beweging.
Henry Simmons keek de matrozen na tot ze de straat uit waren. ‘Het is de hoogste
tijd,’ mompelde hij, ‘als de jongen morgen niet vertrekt, komt er niets meer van.’ En
hij dacht: ‘Gelukkig is hij nog te jong voor de oorlog.’

Naar Harwich
Op de ochtend van de negentiende maart was David al vroeg op. Eindelijk was het
zover: de dag van vertrek! Hij deed zijn best er niet al te blij en opgewonden uit te
zien. De postkoets zou pas laat in de ochtend vertrekken, maar David gunde zich
haast geen tijd om te ontbijten. In zijn beste kleren ging hij nog even de straat op om
al zijn vrienden goedendag te zeggen. Fier stapte hij door de stad, de wijde, bruine
mantel losjes om de schouders zodat zijn mooie kostuum in groen en geel met de
helderwitte kraag goed te zien was. Op het hoofd had hij een nieuwe zwarte hoed
die hij zwierig afnam voor voorbijgangers. In zijn kniehoge bruine laarzen voelde
hij zich een hele vent.
‘Ik ga naar Holland!’ riep hij zijn vrienden en bekenden toe. ‘Naar Holland? Nu
nog?’
Overmoedig riep David uit: ‘Er is nog geen schip op zee, die kaaskoppen zul-
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len me heus niet tegenhouden.’
David bleef ruim een uur in de stad.
Toen hij thuiskwam, stond zijn vader al naar hem uit te kijken. Henry Simmons
zag er moe en zorgelijk uit. Hij had die nacht geen oog dichtgedaan. Simmons was
bang. Deed hij er wel goed aan David nu nog weg te sturen? Had Margy gelijk? Ach
Margy! Henry Simmons voelde zich weer boos worden. Harde woorden waren er
gevallen gisteravond. Waarom had Margy al die weken een beslissing tegengehouden?
De jongen had al lang en breed in Holland kunnen zijn.
Zijn boosheid zakte toen zijn vrouw ook aan de deur kwam. Ze zag erg bleek en
vroeg zacht: ‘Is David er nog niet?’
Henry had medelijden met haar zoals ze daar stond, doodmoe en verslagen. ‘Nee,
hij zal zo wel komen,’ antwoordde hij. Er ging iets onherroepelijks gebeuren die dag.
Ze konden nu niet meer terug.
‘Kop op, Margy,’ zei Simmons troostend, ‘de jongen kan niet altijd in het veilige
nest blijven. Kinderen heb je om ze te verliezen.’
‘Daarom hoef je ze nog niet weg te gooien,’ zei Margy vinnig.
Henry grijnsde tevreden. Dat was zijn eigen, oude Margy weer, strijdbaar en fel.
Zo zag David zijn ouders aan de deur staan, uitkijkend in de straat of hij al
terugkwam.
Ineens was het alsof hij al jaren weg was geweest. Hij zag zijn ouders met andere
ogen. Zoals ze daar stonden, zorgelijk bij elkaar in hun strakke, puriteinse kleding,
leken ze ineens veel ouder en met een schok realiseerde ook David zich dat er geen
weg terug meer was.
Stil gingen ze naar binnen, de jongen in zijn zwierige kleding, de ouders in het
zwart met helderwitte kragen en manchetten als enige versiering.
Bij de Furly's bleef Dorothy die ochtend lang op haar kamer. Zorgvuldig pakte ze
en herpakte ze haar bagage tot ze alles wel drie keer in handen had gehad. Het afscheid
viel haar licht, het had al veel te lang geduurd eer het zover was. Al maanden tevoren
had ze haar ouderlijk huis in Whitby verlaten om over Colchester naar Holland te
reizen.
Ze kleedde zich eenvoudig maar zeer smaakvol en ze zag er prachtig uit toen ze
langzaam de trap afkwam in haar lange, donkerblauwe rok met een lichtblauwe
bovenrok van dunne stof, gedeeltelijk opgespeld en met een lange punt voor en
achter. Ze had een gebloemd jak met een wijde kraag en een sierlijke hoed met een
kokette veer. Dorothy was gereed voor de reis.
Ruim op tijd gingen ze naar de herberg waar de postkoets zou vertrekken. Henry
Simmons en zijn vrouw voorop met David, Dorothy met haar schoon-
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ouders achter hen.
Het rijtuig stond al gereed. De koetsier was nog binnen in de herberg, maar er was
een knecht die alle bagage aanpakte en oplaadde. Er heerste een vrolijke drukte van
mensen die net aangekomen waren, loopjongens die vrachtgoed van de koets af
moesten halen of die pakjes afgaven voor Harwich.
Passagiers voor Harwich waren er bijna niet. Toen Dorothy en David instapten,
kwam er nog een man uit de herberg rennen. Een modieus gekleed heerschap, dat
volgens zijn zeggen uit Londen kwam en op weg was naar Harwich. Hij had het
oponthoud in de herberg goed benut. Een bienvalm hing om hem heen. Dorothy
opende het raampje en praatte nog met John en Ann Furly, de haastige, onbeduidende
en oppervlakkige praatjes van mensen vlak voor ze op reis gaan, als er eigenlijk niets
meer te zeggen is en iedereen wacht op het moment van vertrek.
David zat wat stil in een hoekje en keek door het andere raampje naar zijn ouders
die na het korte, haast norse afscheid aan de overkant van de straat het vertrek van
de koets afwachtten.
De koetsier klom op de bok, de zweep knalde en daar zette de koets zich in
beweging onder de vrolijke tonen van de postiljon die uit alle macht op zijn hoorn
blies. David wuifde naar zijn ouders, klein vanuit zijn hoekje bij het raam, kinderlijk
bijna. Hij zag zijn moeder huilen. Voor het eerst in jaren liet Margy haar tranen de
vrije loop en dat nog wel op straat! David rukte het raam open en wuivend met zijn
hoed riep hij: ‘Tot ziens! Ik kom gauw terug!’
Stofwolken en huizen onttrokken de twee roerloze gestalten aan het oog. David
liet zich weer op zijn plaats zakken en veegde zijn betraande ogen af. ‘Ik geloof dat
ik stof in mijn ogen heb gekregen,’ mompelde hij beschaamd.
Ook Dorothy installeerde zich.
De raampjes stonden nog open.
De Londenaar huiverde. ‘Hebt u er bezwaar tegen als ik het raam sluit?’ vroeg hij
vormelijk aan Dorothy. ‘Het is nog vroeg in het jaar en tamelijk koud,’ voegde hij
er verontschuldigend aan toe.
De beide raampjes gingen dicht en de bierlucht overheerste weer. De koets reed
snel de heuvel af en volgde een smalle weg langs de rivier de Colne. Buiten de stad
gingen ze rechtsaf een brug over. De huizen en boerderijen werden kleiner, armelijker
en stonden verder uiteen naarmate hun reis vorderde. Kleine boomgroepen verspreid
tussen de akkers werden een dicht bos, waar ze door moesten om Great Brumley te
bereiken, de volgende stopplaats.
De Londenaar was kennelijk om een praatje verlegen. Hij had eerst Dorothy
aandachtig opgenomen en was toen een gesprek begonnen. Hij stelde zich voor als
George Bentley en hij praatte druk met een aanstellerig, stads accent. Dorothy deed
heel koel. Ze stelde zich voor als mevrouw Furly en liet mijnheer Bentley vergeefs
vissen naar het doel van haar reis.
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David zat er wat vergeten bij; hij keek naar het voorbijglijdend landschap en gluurde
af en toe naar mijnheer Bentley. Dat was nog eens een man van de wereld. David
voelde zich boers en lomp. De kleding die hij met zoveel zwier aan de vrienden in
Colchester had getoond, leek hem nu grof en fantasieloos. De puriteinse snit was
nog onmiskenbaar terug te vinden als hij zijn kleren vergeleek met het elegante
kostuum van Bentley, dat met zwierige kant en linten opgesierd was. Bentley's hoed
met de kleurige pluimen lag op de bank naast hem.
‘In dit bos rijden ze altijd zo snel mogelijk,’ zei Bentley toen ze hevig hotsend en
botsend over het bochtige bosweggetje reden. Niemand reageerde.
‘Dat is ook wel nodig,’ vervolgde hij. ‘De streek is berucht om de vele struikrovers.’
Dorothy keek even op.
‘Ja, ja, dat had u niet gedacht, maar het is echt waar. Ik heb hier al enkele malen
een gevecht op leven en dood moeten leveren met die schurken.’
David grijnsde. Wat een opschepper! ‘Met uw blote handen zeker,’ hoorde hij
zichzelf spottend zeggen. Hij schrok van zijn eigen opmerking.
Bentley keek hem aan met een koude, onverschillige blik. Hij had al die tijd zo
veel aandacht voor Dorothy gehad, dat hij die lompe jongen in de hoek bijna vergeten
was.
‘Nee, hiermee,’ zei hij. En met een onverwacht snel gebaar griste hij een
ruiterpistool uit de tas naast zich en richtte dit op David.
David voelde het bloed uit zijn gezicht wegtrekken en meteen daarop werd hij
vuurrood.
Bentley stak het pistool weg, terwijl een spottend lachje om zijn lippen krulde.
David haatte de superieur doende fat. Mokkend keek hij naar buiten. Hij deed
geen mond meer open en dat vond Bentley wel zo rustig.
Dorothy was wel geschrokken, maar ze liet het niet blijken. De reis kon wel eens
moeilijker worden dan ze gedacht had. De tocht door het bos leek eindeloos.
Struikrovers... ze had er wel meer over horen vertellen. Het leken dan altijd verhalen
uit verre streken. Ze zette het van zich af. Die Bentley wilde indruk maken met zijn
verhalen, hij had natuurlijk zomin struikrovers gezien als zij. Ze luisterde maar met
een half oor naar hem. Was Benjamin maar hier, die zou dat mannetje wel van
antwoord dienen. Van David hoefde ze niet veel bescherming te verwachten. Zijn
moeder had gelijk, hij was nog erg onvolwassen en onzeker van zichzelf. Dorothy
klemde de lippen vastberaden op elkaar, ze zou het zelf wel redden, ze was mans
genoeg als het erop aankwam.
Haar vastberadenheid maakte haar alleen maar mooier en George Bentley babbelde
vrolijk verder. ‘Vandaag lopen we niet veel gevaar,’ zei hij. ‘Het land is afgestroopt
door de ronselaars. Het tuig dat de bossen en de dorpen onveilig
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maakte, is keurig opgeborgen op de schepen.’
‘Zo,’ zei Dorothy.
‘Ja, ja, wist u dat niet? Als de vloot moet uitvaren, trekken de ronselaars rond en
als er niet genoeg vrijwilligers zijn, pakken ze alle boeven en bedelaars op die ze
maar te pakken kunnen krijgen. Het hele zootje gaat de schepen op en varen maar.’
David kon zijn oren niet geloven. Zou Bentley niet een beetje overdrijven? De
praatjes van Bentley hadden één voordeel: de reis leek minder saai. Met zijn
geaffecteerde spraak en zijn verfijnde maniertjes bleef hij een rare snuiter, maar
naarmate Dorothy aan hem wende, vond ze hem meer vermakelijk dan
afschrikwekkend. Vooral na Great Brumley waar ze in de herberg wat konden eten,
was ze niet bang meer. De grote held, de dappere bestrijder van struikrovers en
dieven, George Bentley, had in de herberg het ongeluk met zijn mooie kanten mouw
in de soep te hangen. Hij was helemaal van streek. Toen hij bovendien enorm schrok
van een grote, grommende hond, wist hij terug in de koets niets beters meer te doen
dan met zijn hoed over zijn gezicht te gaan slapen.
Dorothy kwam naast David zitten en samen fluisterden ze over Bentley, onderdrukt
lachend om hem niet wakker te maken.
De reis voerde nu weer door uitgestrekte velden, die zwart omgeploegd het voorjaar
afwachten. Hier en daar kringelde rook uit een schoorsteen. De huizen en boerderijen
zagen er armelijk en vervallen uit.
De tocht duurde lang. Heen en weer geslingerd in het weinig comfortabele rijtuig
hadden ze op den duur geen oog meer voor het landschap. De opwindende reis werd
vervelend. Ze kregen het koud; een kille wind blies door de vele kieren van de oude
postkoets.
Bentley ontwaakte weer maar was niet meer zo spraakzaam. Ze waren alle drie
blij toen het rijtuig de brug bij Ramsey overratelde en ze na een kort oponthoud aan
het laatste stuk naar Harwich begonnen.
Het begon al donker te worden. Met dit sombere weer zou de dag niet lang zijn.
‘We moeten straks meteen een herberg zoeken, David,’ zei Dorothy. ‘Morgen vinden
we Will Nashby wel.’

De kat en de speelman
De postkoets stopte in Harwich voor een herberg waarvan het voorplein met
flambouwen verlicht werd. Stijf en moe van het lange zitten stapten de drie reizigers
uit. Bentley nam zijn bagage op en verdween de duistere stad in.
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David keek hem na. ‘Zo deftig of zo rijk is hij toch niet dat hij een knecht kan huren,’
dacht hij.
Toen de postkoets leeg was en doorreed naar een naburige stalling, stonden David
en Dorothy nog wat verloren op het voorplein van de herberg. Het was een laag, oud
gebouw met kleine ramen. Op het uithangbord stond met krullige letters de naam:
De Kat en de Speelman. Een kleurig geschilderde kat en een zwierige speelman
verduidelijkten de letters voor wie niet lezen kon.
Het leek allemaal wat bedompt en vies en Dorothy zou juist zeggeen: ‘Laten we
maar ergens verder in de stad zoeken,’ toen hun aandacht getrokken werd door een
beweeglijk klein mannetje dat dansend uit de herberg kwam terwijl hij op een viool
speelde. Hij huppelde naar hen toe, maakte een zwierige buiging en zei: ‘Weest
welkom in De Kat en de Speelman. De speelman staat voor u, de kat zit binnen.’ Hij
lachte luid om zijn eigen grapje. ‘Vergeef uw goede vriend Tom dat hij u zo lang
heeft laten wachten, maar drukke zaken hielden hem bezig. Hé daar, Charlie Watkins!’
riep hij naar een haveloze figuur bij de deur. ‘Steek je luie handen eens uit de mouwen
en draag de bagage van de gasten naar boven. Je krijgt er een flinke pint bier voor
van de goede Tom.’
Dorothy kreeg geen kans om te zeggen dat ze liever naar een andere herberg ging.
Bovendien zag de stad er donker en onheilspellend uit. Ver weg hoorde ze het dronken
gelal van matrozen. Het was koud, ze waren allebei moe en hongerig. De ene herberg
of de andere deed er niet zoveel toe.
‘Kunnen we de kamers eerst zien?’ vroeg Dorothy voorzichtig.
Even glom er een kwaadaardig lichtje in de ogen van Tom, maar hij herstelde zich
snel. ‘Natuurlijk, schone dame, hoe kan Tom zo dom zijn dat te vergeten. Komt u
maar mee met Tom en uw gedienstige vriend Charlie Watkins. Vooruit Charlie, je
weet de weg! Leidt de jongedame naar de beste kamer, ik volg met de jongeheer,
nietwaar jonge vriend?’
De man die als Charlie Watkins aangesproken werd kwam sloom uit zijn hoekje
bij de deur, spoog nadrukkelijk en verachtelijk op de grond en zei, terwijl hij de
bagage oppakte. ‘Dat mag dan wel een beste pint zijn, Tom Harrow, het zijn zware
pakken.’
‘Tom weet wat een werkend mens toekomt, Charlie! Vooruit, naar boven!’ Charlie
snoof verachtelijk en sjokte naar een buitentrap die vanaf het halfduistere plein naar
de etage leidde. Dorothy volgde, vastbesloten de kamers af te keuren en een andere
herberg te zoeken als het daarbinnen een smeerboel zou zijn. David liep achter
Dorothy aan en liet haar de beslissing maar nemen. Tom sloot de rij en speelde een
vrolijk deuntje.
Boven aan de trap gleed Tom vlug langs David en Dorothy en zei: ‘Zet de boel
hier maar even neer, Charley, dan kan de dame eerst zien of de kamer wel schoon
genoeg is.’
De gang werd schaars verlicht door één enkele kaarslantaarn. In het grillige licht
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van de flakkerende kaars zag David waarom Tom Harrow zo vreemd huppelend liep:
hij was erg mank en door te huppelen viel dat niet zo op. In de smalle gang kon hij
zijn gebrek niet zo gemakkelijk verbergen.
Tom opende de deur van een kamer en liet Dorothy naar binnen gaan. Vlug legde
hij viool en strijkstok op een kist en pakte de lamp uit de gang. Alle bewegingen van
het mannetje waren grappig en snel. Hij huppelde de kamer in en ontstak behendig
een kaars in een blaker bij een groot bed. Triomfantelijk hield hij blaker en
kaarslantaarn omhoog. ‘En wat zegt mevrouw ervan,’ riep hij uit, ‘is het schoon
genoeg? Kijkt u gerust even rond, hier is licht, kijkt u onder het bed, kijkt u onder
de kast. Hier kunt u van de vloer eten, al moet ik u zeggen dat het beneden beter gaat
waar we u heerlijke schaapskoteletten op een bord serveren. Kijkt u rond, mevrouw,
dan wijs ik de jonge heer zijn kamer. Charlie! De bagage van mevrouw!’
Dorothy keek de kamer rond terwijl de zwijgende Charlie haar reistassen
binnenbracht. Verderop was de drukke stem van Tom Harrow te horen. Dorothy
moest toegeven dat het keurig schoon was in de kamer. Ze glimlachte wat beschaamd
naar Tom toen hij terugkwam. ‘Het is goed,’ zei ze, ‘we zullen hier graag blijven.’
‘Dat wist Tom wel. Iedereen is graag bij Tom de vrolijke waard uit De Kat en de
Speelman. De eetzaal is beneden, schone dame. Over een halfuurtje tovert Tom u
daar een heerlijk maal op tafel.’
Hij trok de deur achter zich dicht en ging naar beneden met Charlie, die zwijgend
meeliep om zijn beloning te krijgen.
De maaltijd die hun voorgezet werd was inderdaad voortreffelijk en Dorothy had er
geen spijt van dat ze bij Tom de speelman logeerde. David at als een wolf onder
luide bijval van de kleine waard, die over een zeer zonnig humeur bleek te beschikken.
Ze zaten ruim een uur beneden en in die tijd draafde Tom van de ene tafel naar de
andere met voor iedereen een vrolijke begroeting of een kwinkslag. Alleen tegenover
de ongure, sombere Charlie Watkins leek Tom minder zelfverzekerd. Hij
overschreeuwde zijn onzekerheid wel, maar een nauwkeuriger toeschouwer dan
David zou gemerkt hebben dat er een dreiging van Charlie uitging. Tom hield wel
de schijn op alsof hij de baas was die de arme bedelaar aan een karweitje hielp en
die zo gul was de arme drommel een pint te schenken, Charlie echter speelde dit
spelletje maar gedeeltelijk mee. Tom bleef zoveel mogelijk uit zijn buurt, kennelijk
in de hoop dat Charlie weg zou gaan. Wie goed toegekeken had, zou gezien hebben
dat Tom duidelijk schrok toen Charlie hem op de schouder tikte en zachtjes zei:
‘Vanavond moeten we afrekenen, Tommy, anders komt er gedonder van.’
Tom Harrow veerde weer op en riep luid en joviaal: ‘Natuurlijk Charlie, bes-
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te kerel, Tom heeft nog een beste pint voor jou, even geduld, er zijn nog zo veel
vrienden van de speelman te bedienen!’ En weg was hij weer.
David en Dorothy gingen naar boven. Ze waren van plan vroeg te gaan slapen om
morgen zodra het dag was naar Will Nashby te zoeken.
Davids kamer was aan de voorzijde boven de gelagkamer. Door de kleine ruitjes
keek hij naar buiten. Op straat klonk geschreeuw, tromgeroffel en gejammer van
vrouwen. Nieuwsgierig opende hij het raam en keek de donkere straat in.
Om de hoek kwam een twintigtal zeesoldaten, die een aantal haveloze zwervers
opdreven, terwijl ze jammerende en kijvende vrouwen op een afstand hielden. Er
waren ook jongens van hooguit veertien of vijftien jaar bij de gevangenen. Een
detachement matrozen liep links en rechts van de zeesoldaten met flambouwen.
De ronselaars! Het flitste door David heen. Dit waren nu de ronselaars, over wie
hij had horen vertellen. Hij genoot van het prikkelende avontuur. Ha! In zo'n havenstad
kon je nog eens iets beleven!
Tom Harrow rende de herberg uit naar een kerel toe die met kop en schouders
boven de andere mariniers uitstak. ‘Sergeant Greaves! Sergeant Greaves!’ hoorde
David hem roepen. Hij lachte om die grappige, kleine waard, die daar in druk gesprek
scheen met de grote sergeant. Het was voor het laatst die avond dat David lachte.
Greaves scheen tevreden over wat Tom hem kwam vertellen, hij klopte de waard
uit De Kat en de Speelman op de schouder, streek zijn enorme knevel op en bulderde
luide bevelen.
Vijf mariniers stormden met getrokken sabel op de herberg toe en even later was
het een enorm tumult in de gelagkamer onder David. Er werd gevochten. Flessen,
glazen en banken vlogen door de lucht, tafels vielen dreunend om. Het gevecht duurde
niet lang. Een viertal mannen tuimelde naar buiten onder wie David de bedelaar
Charlie Watkins herkende. Met stompen en trappen dreven de zeesoldaten de vier
mannen in de rij.
Nog had David geen argwaan, al vond hij het al niet zo leuk meer. Daar hoorde
hij dreunende voetstappen op de trap en in de gang en meteen werd zijn kamerdeur
opengesmeten. Twee mariniers drongen binnen met de sabel in de vuist. Ze grepen
David beet en sleurden hem mee. Hij verzette zich hevig en schreeuwde: ‘Laat me
los, ik heb hier niets mee te maken. Laat me los.’
‘Bek dicht en meelopen,’ gromde een van de twee mariniers.
Toen ze bij de trap kwamen, ging de deur van Dorothy's kamer open. ‘Laat die
jongen met rust!’ riep ze. De zeesoldaten lachten haar uit en toen ze de gang opkwam
om David te bevrijden, pakte een van de kerels haar beet, duwde haar ruw terug in
haar kamer, nam de sleutel en sloot haar op. David werd de
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trap afgeduwd en kwam half vallend, half lopend beneden.
Hij rende weg, het binnenplein van de herberg over, maar uit het donker van de
poort dook een andere marinier op die hem een klap tegen zijn hoofd gaf, zodat hij
duizelde.
‘Die kant op, mijnheer,’ zei de vent en hij gaf David een harde trap waardoor hij
naar de troep gevangenen toebuitelde. Ingesloten door mariniers en matrozen kon
de arme David geen kant meer uit.
‘Voorwaarts, mars!’ bulderde sergeant Greaves en de armzalige stoet zette zich
in beweging.
‘De duivel zal je halen, Tom Harrow, vuile verrader,’ gilde de bedelaar Watkins.
Een harde klap legde hem het zwijgen op.
In een flits zag David het grijnzende gelaat van de waard uit De Kat en de Speelman
en hij besefte dat hij met open ogen in de val was gelopen.
In snel tempo ging het door nauwe straatjes naar de haven toe; hier en daar werden
nog jonge en oude mannen uit kroegen en huizen gesleurd en meegenomen.
In de herberg De Kat en de Speelman bonsde Dorothy op haar deur en schreeuwde:
‘Doe open! Doe open!’
Tom Harrow ging vlug naar boven, opende de deur en speelde met overtuiging
de overrompelde waard. ‘O, o, o, is het niet vreselijk! Mijn hele zaak hebben de
schurken kort en klein geslagen! De jongeheer ontvoerd! U opgesloten! Bent u
ongedeerd? Goddank! Dat tuig staat nergens voor! Is het niet ten hemel schreiend!
Machteloos sta je vandaag de dag als gewone burger! Volkomen machteloos!’
Dorothy wilde meteen achter de mannen aan, maar de bezorgde waard bezwoer
haar dat toch vooral niet te doen. ‘U moet wachten tot de ochtend,’ zei hij, ‘het is nu
levensgevaarlijk op straat. O, o, o, dat mij dat moet overkomen in mijn keurige zaak!’
Zo bleef hij maar jammeren en weeklagen tot Dorothy haast medelijden met hem
kreeg.
De volgende ochtend was er geen spoor van David te vinden. Wie ze ook vroeg
in de stad, niemand scheen er iets van te weten. ‘Een troep mariniers, juffrouw? Niet
gezien. Nee, ik heb niets gehoord vannacht.’ De mensen waren doodsbang iets te
zeggen.
Dorothy vertrok 's avonds met Will Nashby uit Harwich. De goede Tom, de zorgzame
waard uit De Kat en de Speelman, beloofde naar David uit te kijken. Pas veel later,
toen ze al lang in Rotterdam woonde, hoorde Dorothy wat een doortrapte schurk
Tom Harrow was.
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Zijner Majesteits Guinea
Het laatste wat David zich van de negentiende maart herinnerde was een schip en
op dat schip een groot luik. Daardoor werden ze benedendeks gedreven. Er was een
trapje naar beneden, maar de mariniers joegen hen zo op, dat David uitgleed en viel.
Hij klapte op de grond en alles werd zwart om hem heen. Toen hij weer bijkwam,
had hij verschrikkelijke hoofdpijn; een wee, misselijk gevoel in zijn maag werd
steeds sterker. Met moeite opende hij de ogen. De eerste mens die hij op die
gedenkwaardige dag zag was de bedelaar uit De Kat en de Speelman: Charlie Watkins.
Watkins zat gemakkelijk op de houten vloer en David lag languit naast hem. Hij
probeerde te gaan zitten, maar dat deed vreselijke pijn. David greep naar zijn hoofd
en voelde daar een lap, een soort verband.
Watkins duwde hem terug en ondersteunde zijn gewonde hoofd terwijl hij hem
voorzichtig neerlegde. ‘Kalm aan, kalm aan,’ zei hij, ‘ik dacht niet dat je nog wakker
zou worden, maar je hebt zeker een harde kop.’ De stem van de bedelaar was
vriendelijker dan David gedacht had.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg David.
‘Een heleboel,’ zei Watkins, ‘je bent verkocht en venaden door die adder van een
Tom Harrow. Je bent naar de haven gebracht en bij het aan boord gaan ben je gevallen,
dat wil zeggen: ze hebben je naar beneden getrapt net als de rest van ons en je bent
een beetje beroerd neergekomen. Waarschijnlijk ben je nog niet zo gewend getrapt
te worden, maar dat kunstje leer je gauw genoeg.’
‘Ik begrijp het niet,’ zei David, ‘wat moet ik hier? Ik wil naar Rotterdam.’
Charlie lachte. ‘Dan zullen we moeten wachten tot de Britse marine een landing
in Holland begint.’
‘De Britse marine? Ik heb niets met de marine te maken en ik wil er ook niets mee
te maken hebben,’ protesteerde David.
‘Vertel ze dat straks maar als ze ons hier uitlaten,’ zei Charlie. ‘Ik denk niet dat
ze erom zullen lachen. Zulke grappenmakers zijn het niet.’
David sloot de ogen. ‘Waar ben ik nu?’ fluisterde hij.
‘Op een oorlogsschip,’ zei Watkins. ‘Als je niet zo'n harde kop had, was je nu in
de hemel. Je bent zo raar op je hersens gevallen, dat je kop nog rood is van het bloed.
Ik lag toevallig vlak bij je. Ik heb je verbonden met een stuk van mijn hemd en toen
het een beetje lichter werd, zag ik dat we goedbeschouwd oude kennissen zijn.’
David trachtte zich voor te stellen hoe hij er nu bij lag, met een stuk van het
ongetwijfeld vieze hemd van de bedelaar om zijn open hoofdwond. Hij voelde zich
diep ongelukkig. ‘Ik ben misselijk,’ kreunde hij.
‘Dan ben je niet de enige,’ merkte Watkins op, om zich heen kijkend. ‘Meer dan
de helft is al ziek vanaf de eerste golf die ze voelden.’
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David keek rond, voorzichtig zijn hoofd opzij bewegend. Hij was in een scheepsruim
en hij voelde nu ook wat dat misselijke gevoel veroorzaakte: het schip slingerde op
de golven, ze voeren al op zee! Overal om hem heen stonden, zaten of lagen de
slachtoffers van de razzia van de vorige avond.
‘Ik wil hieruit,’ kreunde David.
‘Je wordt op je wenken bediend,’ zei Charlie, want vrijwel gelijk met Davids
woorden werd boven hun hoofden een luik weggeschoven.
‘Allemaal aan dek, achter elkaar en geen gedonder,’ bulderde een bekende stem.
Het was de sergeant van de mariniers, Greaves, met wie ze de avond tevoren voor
het eerst, maar helaas niet voor het laatst, hadden kennis gemaakt.
Achter elkaar klommen de gevangenen naar boven, onwennig knipperend in het
daglicht.
Ook David kwam moeizaam overeind.
‘Kom mee,’ fluisterde Watkins, ‘doe net alsof je niets voelt, anders pikken ze je
er zo uit. Probeer niet op te vallen.’
David merkte dat de bedelaar de hele situatie gespannen in zich opnam. Hij liet
zich door Watkins in de rij duwen naar boven, waar ze tussen de anderen kwamen
te staan. David was duizelig en hij had hoofdpijn, maar hij liet niets blijken, want
instinctief voelde hij dat de bedelaar zo veel meegemaakt had dat hij er het beste aan
deed zijn raad blindelings te volgen.
Zij stonden in drie rijen bij de grote mast met het gezicht naar het achterschip.
Sergeant Greaves meldde hen bij kapitein Athelton, die van het halfdek af op hen
neerkeek met koele minachting.
Hij schraapte de keel en sprak tot hen op een wat vreemde, blafferige manier.
‘Mannen,’ zei hij, ‘jullie hebt het voorrecht te mogen dienen bij de koninklijke marine
op Zijner Majesteits Guinea. Ook diegenen die niet geheel vrijwillig dienst hebben
genomen, zullen spoedig ervaren dat het een groot voorrecht is in de dienst van Zijne
Majesteit het vaderland te verdedigen. Jullie wordt nu eerst gekeurd en ingedeeld en
daarna kan de opleiding beginnen.’
Er gleed een koude, vermoeide glimlach over het gezicht van Athelton, hij draaide
zich om en verdween door een deur in zijn hut.
Een lange, schrale man kwam van het halfdek naar beneden. Hij liep langzaam
langs de rijen, schudde zijn hoofd en zei: ‘Een miserabel zootje.’ Dit waren de eerste
woorden die David van de scheepschirurgijn hoorde. Daarna kwam de man nogmaals
langs en vroeg de gevangenen één voor één hun naam. Een helper schreef deze in
een boek en noteerde achter de naam het woord ‘goedgekeurd’ telkens als de
chirurgijn iemand vluchtig onderzocht had en gezegd: ‘In orde.’
Bij David keek de heelmeester met opgetrokken wenkbrauwen naar het
hoofdverband. Met een snelle beweging rukte hij het af nog voor David zich kon
reali-
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seren dat het pijn deed.
De lange chirurgijn keek bedenkelijk. ‘Nog niet in orde,’ zei hij. De helper noteerde:
‘Herkeuring’.
David werd apart gezet tot de keuring voorbij was. Er kwam een officier aan en
de chirurgijn zei: ‘Het hele zootje is goedgekeurd, mijnheer, behalve deze, die moet
ik wat opknappen.’
David moest de chirurgijn volgen. Langs drie trappen ging het diep het schip in.
Daar beneden was een soort verbandplaats ingericht. De lange man met zijn trage
bewegingen waste de wond uit, keek nog eens bedenkelijk, verbond David handig,
zei: ‘In orde,’ en stuurde hem met de helper mee naar boven. Daar kwam David weer
naast Watkins te staan. Alles draaide om hem heen en dat kwam niet alleen door de
slingering van het schip. Hij klemde zijn kaken op elkaar en gaf geen kik, zoals hij
ook de hele behandeling beneden zwijgend had ondergaan.
Watkins stootte hem aan en gaf hem een slimme blik van verstandhouding alsof
hij zeggen wilde: ‘Goed zo, mond dicht en niet opvallen.’
Inmiddels was de indeling doorgegaan. De officier las de naam op van de lijst,
bekeek de persoon die bij de naam hoorde en noemde dan een functie. Die functie
werd ook in het boek aangetekend en de indeling bij de koninklijke marine was een
feit.
Bij David keek hij even nadenkend en zei toen: ‘Derde stuk bakboord.’
Ook Charlie werd daarbij ingedeeld.
Wat dit inhield werd spoedig duidelijk. Ze hadden het twijfelachtige voorrecht
ingedeeld te zijn bij de stukken waarover sergeant Greaves het commando voerde.
De hele dag zwoegden ze aan een enorm zwaar kanon waarmee ze op bevel allerlei
handelingen moesten verrichten zoals later in de strijd nodig zou zijn. Aangezien
alles nog zonder kruit en kogels moest, begreep vrijwel niemand wat ze deden, maar
ze zwegen en gehoorzaamden omdat er niets anders opzat.
Tegen de avond kregen ze voor het eerst iets te eten en daarna werd hun een
slaapplaats toegewezen.
David was te moe en te ziek om zich nog ergens over te verbazen, om zich nog
ergens druk over te maken. Hij ging liggen en sliep.
Zijn militaire loopbaan was begonnen.
Niet geheel vrijwillig noemde kapitein Athelton dat.
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Haaien op de Zuyd Polsbroeck
‘8 februari 1665, aan boord van de Zuid Polsbroeck, ter hoogte van de evenaar,
windstilte.’ Met stroeve hand schreef de schipper van de Oostindiëvaarder in zijn
logboek. Hij wiste zich het zweet van het voorhoofd en schonk zich nog een glas
wijn in, zijn troost en ondergang op deze lange reizen. Moeizaam schreef hij verder:
‘Van de Amersfoort, waar we mee uitvoeren, al dagenlang niets vernomen. Veel
zieken. Vandaag twee jongens aan boord genomen uit een holle boomstam, een
Hollander en een zwarte. Zijn er allebei nogal slecht aan toe, in handen van de
chirurgijn gegeven.’ Vermoeid strooide de schipper zand over het geschrevene en
schonk zich weer in.
Amo en Jacob waren aan boord opgewacht door de chirurgijn, die hen meteen
onderzocht en die twee hangmatten liet klaarmaken. Het eerste wat ze kregen was
water. Daarna wide de chirurgijn zacht, licht verteerbaar voedsel hebben en daar
begonnen de moeilijkheden al mee.
‘Moet hij dat ook hebben?’ gromde de kok en hij wees naar Amo.
De chirurgijn was een mild man, hij glimlachte vergoelijkend. ‘Ach ja,’ zei hij,
‘ze zijn allebei erg zwak.’
De kok was eigenlijk ook de beroerdste niet. Hij was nog altijd dankbaar voor de
kundige wijze waarop meester De Baander twee maanden eerder zijn gebroken been
had gezet en hij dacht: ‘De Baander is toch gek, daar doe je niets aan.’
Inderdaad was De Baander zo'n afwijkende chirurgijn, dat alle opvarenden hem
voor gek versleten. Hij gaf niet om geld, hij begreep de helft niet van de grappen die
het bootsvolk onder elkaar vertelde, hij maakte een wat verstrooide indruk. Daarbij
was hij echter zo'n innemende man en zo'n goede chirurgijn, dat hij aan boord geduld
werd en men hem zelfs wel waardeerde. Al was het wel zoals één van de matrozen
eens zei: ‘De Baander wordt pas wakker als je ziek bent.’
De chirurgijn leefde voor zijn zieken, hij werkte enorm hard voor hen en hij schreef
zorgvuldig alle verschijnselen op van de kwalen die hij te behandelen kreeg, noteerde
de medicijnen die hij toediende en de uitwerking daarvan. Wat er verder op het schip
voorviel was zijn zaak niet en daar wist hij ook weinig van. Hij at bij de schipper
aan tafel, maar van het gesprokene ontging hem de helft of meer. Wel kon het
gebeuren dat hij de drankzuchtige schipper midden in een gesprek aandachtig aankeek
en zei: ‘U mag wel om uw lever denken, dat loopt nooit goed af zo.’
Amo en Jacob waren bij meester De Baander in goede handen; vooral Jacob knapte
snel op.
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Of ze nu zo erg goed af waren door juist op de Zuyd Polsbroeck terecht te komen,
was minder zeker. Het schip kampte met veel tegenslag.
De windstilte die bij de evenaar niet ongewoon mocht heten duurde ditmaal wel
erg lang. Het wachten was op korte rukwinden die de zeelieden kaecken noemden
of travades. Was het op elk schip al moeilijk geweest in de gloeiende hitte een kleine
ruimte te delen met een paar honderd mannen die niets te doen hadden, op de Zuyd
Polsbroeck kwam daar het grote bezwaar bij dat de schipper meestal in zijn hut zat
en weinig anders deed dan drinken en slapen. De stuurlieden hadden niet veel gezag
bij de bemanning en als er niet de kleine, resolute Hindrik Pijl was geweest als
provoost, zouden vechtpartijen aan de orde van de dag zijn. De bemanning was niet
veel ruwer dan op andere schepen, maar er heerste een onplezierige sfeer van haat
en nijd voor de mast. Er was absoluut geen saamhorigheid of kameraadschap.
De mannen waren bijna allemaal al eerder in Indië geweest. Ze wisten welk leven,
welk een zware tocht hun wachtte en ze hadden geen enkele illusie, geen enkel ideaal
meer. Na hun eerste reis hadden ze meestal goede sier gemaakt van het verdiende
geld, maar de een na de ander waren ze weer aan lager wal geraakt en vroeg of laat
vielen ze in handen van een zielverkoper, een man die arme matrozen onderdak gaf
om ze na enige tijd aan de V.O.C. te leveren tegen betaling van een bepaald bedrag.1
In de troosteloze logementen van de zielverkopers zou de grootste optimist het hoofd
laten hangen. Opgepakt in kelders en souterrains of op benauwde zolders wachtten
verarmde zeelieden tot er een schip zou varen. Het enige voordeel van aanmonsteren
was dan dat ze weer eens frisse lucht inademden en dat ze voldoende te eten kregen.
Een bemanning van dit slag kon bij een slappe schipper levensgevaarlijk worden.
Gelukkig hield Hindrik Pijl de teugels strak en de schipper ondersteunde elke straf
die de provoost voorstelde.
Jacob was al na enige dagen zo ver opgeknapt dat hij wat rond kon lopen, maar
hij merkte al spoedig dat er geen prettige stemming was op het schip. Benedendeks
was het verschrikkelijk benauwd. Toch waren alle luiken en geschutspoorten open.
Het enige echter wat door al die openingen binnenkwam was hitte. Zeilen boven de
dekken gespannen gaven wel schaduw, maar geen verkoeling.
Jacob hielp met eten rondbrengen omdat de koksmaat ziek was. De kok mopperde
de hele dag. Hij leed het meest van de hitte en wat hij ook klaarmaakte,

1

Dat bedrag was twee maanden gage van de geleverde man plus een wissel van honderd vijftig
gulden. Het bedrag van de wissel werd pas uitbetaald na behouden aankomst van de geleverde
man in Indië. De zielverkoper ontving een document als bewijs van de transactie. Dit ceel
verkocht hij vaak weer, vandaar de naam ceelverkoper dat in de volksmond zielverkoper
werd. Hij heette officieel werfagent van de V.O.C. Hij gaf de mannen die bij hem kwamen
dertig gulden voorschot en logies tot de datum van inscheping. Het menu bestond veelal uit
ranzig spek en bonensoep.
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altijd werd er over het eten geklaagd. Veel variatie kon hij ook niet in het menu
brengen.
's Ochtends was het warme gort met rozijnen, 's middags stokvis met erwten en 's
avonds het restant van de vis met gort. Hij kon dan nog wel eens een sausje van boter
en azijn over de gerechten gieten onder de wijdse naam ‘beuvrage’, maar dat was
dan ook alles.
Alleen op zondag en donderdag was er gezouten vlees met erwten. Brood, kaas
en boter waren er voldoende en ook de voorraad bier liet wel toe dat de mannen hun
dagelijkse liter kregen. Het drinkwater werd met de dag slechter. De bottelier trachtte
het te zuiveren door er een witgloeiende staaf in te houden die de larven zou doden,
maar veel haalde het niet uit.
Met Amo ging het minder goed. Hij was erg verzwakt en de lucht aan boord deed
hem geen goed. Bovendien scheen hij ergens over te piekeren.
Jacob praatte vaak met hem en na vele dagen vond hij uit wat Amo dwars zat.
Amo had heimwee naar zijn eigen dorp en naar zijn eigen land, hij verlangde ernaar
dood te gaan, want de medicijnman had gezegd dat je ziel dan terugging naar huis.
Daar moest Jacob eerst eens over nadenken. Hij wist heus wel dat hij Amo niet
uit het hoofd kon praten wat de medicijnman hem allemaal verteld had. Hij vond er
iets anders op. ‘Amo,’ zei hij, ‘je kunt beter niet doodgaan, want we varen naar Kaap
de Goede Hoop. Als je daar van boord gaat, vind je vast wel een weg naar huis en
dan kom je terug met je lichaam en met je ziel.’ Jacob had er weliswaar geen idee
van hoe je van de Kaap naar de kust van Guinee moest gaan, maar dat was van later
zorg. Voorlopig ging het erom Amo te genezen en dat gelukte. Amo kreeg weer
moed en hij knapte aardig op.
Twee snel achter elkaar komende travades joegen het schip onverwacht op. De
bemanning had enkele dagen geen tijd om te mopperen en de hele toekomst zag er
rooskleuriger uit. Ze kregen de zuidoostpassaat en zeilden bij de wind in de richting
van Brazilië om dan pas vanaf zeventien graden zuiderbreedte over te steken naar
de Kaap, zoals in die tijd de gewoonte was.
De koksmaat werd weer beter en Jacob kwam in dienst als hulpje van de chirurgijn.
Hoewel het zwaar en soms ook wel vies werk was, deed hij dit liever dan eten
rondbrengen en pannen schuren. Van meester De Baander leerde Jacob in enkele
weken heel veel.
Amo kon weer lopen. De chirurgijn merkte dat de pientere Amo heel goed
medicijnen kon klaarmaken. Geduldig leerde hij hem de juiste hoeveelheden af te
meten en te mengen. Aangezien vaak dezelfde recepten gereedgemaakt moesten
worden, kon Amo al spoedig heel wat zelf doen.
De bemanning liet Amo links liggen. Toen hij nog ziek was, zagen ze hem niet
veel en nu hij wat vaker aan dek kwam, bemoeide niemand zich met hem.
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Dat bleef echter niet zo.
Toen het schip vanaf de zeventiende breedtegraad langzaam de Atlantische Oceaan
overstak naar de Kaap, was er weinig werk aan de zeilen. De bemanning viel terug
in een lome onverschilligheid. Met trage tegenzin werden de normale
routinebezigheden verricht. Het aantal zieken werd bovendien dagelijks groter. Ze
hadden vele weken vertraging en het werd de hoogste tijd dat ze de Kaap bereikten
om met goed voedsel velen te genezen.
De chirurgijn zag het echter somber in. Voor het eerst deze reis was hij werkelijk
geïnteresseerd in de vooruitgang die het schip dagelijks maakte. Hij had heel wat
patiënten die de ruim acht dagen die hen nog scheidden van de Kaap niet meer zouden
halen. Scheurbuik maakte veel slachtoffers.
De mannen die nu in de eerste fase van de ziekte verkeerden, waren wat eenzelvig
en treurig. Hun wantrouwen in de andere scheepsmaats begon ziekelijke vormen aan
te nemen. Ze hadden het vlug benauwd en als ze bij de chirurgijn kwamen, klaagden
ze over vermoeidheid en pijn door het hele lichaam. Deze mannen gingen een
moeilijke week tegemoet, maar met voldoende vers fruit en verse groente zouden ze
er aan Kaap de Goede Hoop weer spoedig bovenop zijn.
Vers voedsel was er niet meer aan boord en daardoor stond De Baander vrijwel
machteloos. Zelfs de kok was ziek en over hem maakte de chirurgijn zich zorgen.
Hij had zich lange tijd groot gehouden, maar op een dag had meester De Baander
gemerkt dat de kok een gelige gelaatskleur kreeg. Hij zei: ‘Doe je mond eens open.’
En daar zag hij het maar al te bekende beeld van groenachtig ontstoken slijmvliezen.
‘Eet je wel goed?’ informeerde de chirurgijn. De kok barstte in tranen uit en zei: ‘Ik
kan het niet door mijn strot krijgen, het is zonde dat ik het zeg, ik maak het zelf klaar,
maar ik lust het niet.’
Jacob had erbij gestaan en de onverwachte huilbui van de kok verbaasde hem. De
Baander wist echter uit ervaring dat de grootste kerels huilden als kinderen als deze
wanhopige ziekte hen aangreep.
Het ging met de kok slecht. Zijn tandvlees begon te rotten en bijna dagelijks moest
de chirurgijn stukken wegsnijden. Het gebroken been dat zo mooi genezen scheen,
raakte weer los op het oude breukvlak en onder onduldbare pijn overleed de kok. Hij
was de eerste. Laat in de avond ging zijn lichaam in zijn hangmat gewikkeld met
een steen verzwaard overboord. De schipper kwam er zelfs voor uit zijn kajuit om
het gebruikelijke gebed voor de overledene uit te spreken en hem met het: ‘Eén,
twee, drie, in godsnaam’ aan de zee toe te vertrouwen. Jacob was diep onder de
indruk.
Benedendeks lagen er nog enkelen met zwerend tandvlees, opgezet gezicht of
vreemde dikke benen. De dood sloop nader en verstijfde hun gewrichten en ledematen
tot ze verkrampt stierven.
De dag na de kok gingen er drie overboord, de dag daarna vier en ze waren
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nog altijd niet aan de Kaap.
In die laatste dagen voor ze de reddende Kaap bereikten, stak een vreemd en
kwaadaardig gerucht de kop op, dat als alle geruchten snel rondging, grif geloofd
werd en dat men steeds gruwelijker doorvertelde.
Vrij onverwacht werd voor de mast algemeen bekend dat Amo de chirurgijn hielp
bij het gereedmaken van medicijnen. Dat dit als een verrassing kwam, was wat
vreemd omdat er nooit geheimzinnig over gedaan was. Iedereen kon het weten.
Op de dag na de dood van de kok toen drie man stervende waren, vroeg één van
de matrozen: ‘Heeft hij ook een drankje van die nikker gehad?’ Men keek hem
vragend aan. ‘Weten jullie dan niet dat die zwarte de medicijnen klaarmaakt? Wie
weet wat hij erin gooit.’
Het gerucht was geboren. In zeer korte tijd wist iedereen: ‘De nikker mengt gif in
de medicijnen, de nikker wil ons vermoorden.’ De dood van de drie ongeneeslijk
zieken op die dag leverde het ‘bewijs’.
Jacob ving ook iets op van de boze geruchten. Omdat hij er tegenin ging en zei
dat het een onzinnig verhaal was, sloot men hem buiten en hij hoorde niets meer. Hij
zag des te meer. Dreigende blikken, heimelijk fluisterende kerels, een blinkend mes
dat extra scherp geslepen werd. Jacob wilde Amo nog niet waarschuwen. Wel raadde
hij hem aan niet voor de mast te komen, zonder duidelijk te zeggen waarom.
De nacht na het overlijden en overboord zetten van de drie zeelieden was vol stille
dreiging.
Er was nòg iemand die het gevaar zag: Hindrik Pijl. De kleine provoost was al
dagenlang op zijn hoede voor een of andere woedeuitbarsting. Na alles wat hij voor
de mast gehoord had over Amo, wist hij nu in welke richting het gevaar dreigde.
Jacob en Amo sliepen in een klein hokje op het verdek onder de lage zoldering
van het halfdek. Dit hokje had de chirurgijn voor hen vrij laten maken om zijn helpers
bij de hand te hebben.
Even na twaalf uur, het eerste glas van de hondewacht was juist geslagen, slopen
twee kerels langs de verschansing naar het lage deurtje waarachter zij Amo wisten.
Zij naderden uiterst behoedzaam, het mes in de hand. De voorste zou juist het deurtje
openen toen Pijl uit het donker opdook waar ze hem niet gezien hadden. Hard striemde
de karwats van de provoost op de hand bij de deur. Met een kreet van schrik en pijn
sprong de kerel terug en viel, met de handen afwerend in de hoogte. De andere man
borg snel het mes weg.
Jacob was wakker geworden en naar de deur gekomen. Hij zag nog net het opbergen
van het mes en hij hoorde Pijl zeggen: ‘Zo laat nog aan de wandel, maats?’
Een onverstaanbaar gebrom was het enige antwoord.
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‘Waar moest je heen met dat mes?’ vroeg Pijl aan de man die op het dek lag. De man
probeerde weg te kruipen. De provoost hief dreigend de karwats op. ‘Die nikker
vergiftigt de zieken,’ riep de bedreigde matroos.
‘Als ik het niet dacht,’ zei Pijl, ‘de nikker, altijd de nikker, alsof er al niet genoeg
ellende is. Als hier iemand probeert de anderen te vergiftigen, dan zal ik de schuldige
wel weten te vinden, daar heb ik jullie met je mooie mesjes niet voor nodig.
Begrepen?’
De twee matrozen konden gaan.
De provoost draaide zich tevreden om. ‘Zeg tegen meester De Baander dat die
zwarte met zijn poten van de medicijnen af moet blijven,’ gromde hij Jacob toe in
het voorbijgaan.
De volgende dag leek het allemaal een boze droom. De chirurgijn vond het een
onzinnig verhaal en hij wide zelf wel aan de bemanning uitleggen dat er geen woord
waar kon zijn van het vergiftigingsverhaal. De provoost verzocht hem echter dringend
er niets over te zeggen, omdat alles wat erover gezegd zou worden de zaak alleen
maar erger kon maken. De chirurgijn volgde die raad op en ook liet hij Amo niet
meer bij de medicijnen komen.
Toch had hij nog het ongelukkige idee om Amo het vertrouwen van de bemanning
te laten winnen door hem mee te laten helpen bij het verpleegwerk in de ziekenboeg.
De gedachte was logisch genoeg. Als de mannen zagen dat Amo een vriendelijke,
hulpvaardige jongen was zouden ze hem wel graag mogen. De chirurgijn hield geen
rekening met het diepe, primitieve wantrouwen van de mannen en er was een
ongelukkig incident dat de hele opzet bedierf.
In de ziekenboeg lagen acht mannen die er zo slecht aan toe waren, dat ze bijna
niet meer wisten wat er om hen heen gebeurde. Zij lieten zich gewillig door Amo en
Jacob verplegen.
Vanuit het logies was dit te zien.
‘De nikker is bij de zieken, de nikker is bij de zieken,’ werd overal gefluisterd.
Nu kwam het wel voor bij sommige scheepskoortsen dat de patiënt vlak voor zijn
overlijden overdekt werd met vliegen, terwijl een ander die vlak naast hem lag geen
last had.
Jacob en Amo verzorgden ieder een man die aan zo'n koorts leed en nauwelijks
was Amo klaar of zijn patiënt zat onder de vliegen, terwijl de man die door Jacob
behandeld was niets had.
Er klonk een kreet door de glurende menigte in het logies: ‘De nikker behekst wie
hij aanraakt!’
Een dodelijke dreiging hing in de lucht. Scheldwoorden en dreigementen kondigden
het trekken van messen aan.
De chirurgijn naderde, geschrokken. Ze lieten hem ongehinderd passeren. Hij
begon uit te leggen dat er niets bijzonders gebeurd was, maar het haalde niets
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uit, de scheldwoorden werden gemener, de dreigementen duidelijker.
Weer redde provoost Pijl de situatie. ‘Alle hens aan dek!’ commandeerde hij op
snijdende toon. ‘Wie gezond genoeg is om te vechten, kan ook schrobben.’ Hij liet
met zout water en zand het dek schuren tot de grootste vechtjas moe was. De kleine
provoost was nog steeds baas op het schip en oefende een gezag uit dat zijn functie
ver te boven ging. Hij voelde zelf wel dat het niet lang meer goed zou gaan en daarom
was hij erg blij toen hij een grote haaievin boven de golven uit zag komen. Geheel
op eigen gezag gelastte hij een haaiejacht. Het was een groot beest dat waarschijnlijk
op de geur van dood en bederf afkwam die rond de Zuyd Polsbroeck hing.
‘Neem de nikker als lokaas,’ riep een onzichtbare grappenmaker.
De provoost zorgde ervoor dat Amo uit de buurt bleef. Van een afstand volgde
Amo met Jacob de hele jacht. De provoost liet de mannen nu maar een beetje gaan.
Al hun woede en angst om de dood richtten zich op de haai.
De uitbarsting kwam pas goed toen de haai gevangen was en hevig spartelend aan
boord werd gehesen. De dappersten sprongen toe en staken de haai met hun mes,
terwijl ze wel oppasten buiten bereik van de felklappende staart te blijven. Al spoedig
klonk de kreet: ‘Dit is ook voor de nikker!’ Een mes flitste door de lucht en bleef in
de haai steken. Van alle kanten werden messen gegooid. ‘Dood aan de nikker! Weg
met de gifmenger! Maak hem dood!’
De haai bloedde uit vele wonden, maar bleef enorm te keer gaan. Een paar
krachtpatsers zagen kans de gevaarlijke staart vast te binden en toen begon de
afschuwelijke slachtpartij waarbij het beest op de meest gruwelijke wijze werd
verminkt zonder dat het gedood werd. Toen er genoeg bloed gevloeid had, bonden
ze holle vaten langs de haai en zetten hem weer overboord, waar andere haaien zich
spoedig meester zouden maken van het stervende dier. Hindrik Pijl haalde opgelucht
adem.
Het was gelukt. Ze waren moe en voldaan en voor het ogenblik vergat men Amo.
Zelfs het dekschrobben gebeurde zonder morren.
Die avond moesten er vier man overboord en de stemming daalde.
Amo en Jacob keken door een geschutsluik vanuit hun slaapplaats naar buiten. Ze
waren stil en mistroostig.
‘Haai komt maar eenmaal,’ zei Amo.
Jacob wist wat zijn vriend bedoelde. Als er een volgende keer geen haai in de
buurt was om de woede op te koelen, wat moesten ze dan.
Ze sliepen die nacht om beurten en de volgende dag bleef Amo bij de bemanning
vandaan.
De Kaap kon niet ver meer zijn, enkele dagen nog maar. Tegen de avond was er
land in zicht, vaag, ver weg. Toch was het een slechte dag. Er waren meer zieken
dan tevoren en bij die zieken was ook de provoost. Er waren weer drie doden.
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Jacob en Amo waren nu twee maanden aan boord. Gelukkig waren ze allebei goed
gezond, maar Amo voelde dat hij niet levend van boord zou komen.
In de nacht van 8 op 9 april deden ze geen oog dicht. De deur was op slot en ze
hadden er een kist voor geschoven. Alle geluiden leken een dodelijke dreiging aan
te kondigen.
‘Amo, je moet weg,’ zei Jacob na lang zwijgen.
‘Hoe?’ vroeg Amo.
‘Luister,’ zei Jacob, ‘je hebt nog één kans. De sloep achter het schip is niet bemand
omdat er te veel zieken zijn. Door de geschutspoort van de konstabelskamer halen
we de sloep naar ons toe en je vaart naar de wal.’
Amo dacht na, zag ook geen andere uitweg en stemde toe.
Het schip zeilde rustig, zonder vreemde slingeringen. De deining van de golven
was erg regelmatig.
Achter elkaar slopen de jongens naar de konstabelskamer, een dek lager. De
geschutspoort stond er open en het kostte weinig moeite de sloep dichterbij te trekken.
Amo gleed geluidloos in de roeiboot en zonder een woord van afscheid gingen ze
uit elkaar.
Lang tuurde Jacob naar de kleiner wordende sloep, tot hij niets meer zag. ‘Het ga
je goed, Amo,’ fluisterde hij.
De volgende ochtend was de kust al zo dichtbij dat hij er wel zeker van was dat
Amo de wal gehaald had.
Amo bereikte inderdaad de kust, maar de bevolking van de negerstaat Monomotapa
was niet bepaald gastvrij. De mensen spraken er een voor Amo onbegrijpelijke taal.
Hij bracht een nacht door in een vissersdorp en uit vaag begrepen woorden en gebaren
maakte Amo op dat men hem ook hier als slaaf wilde houden of verkopen. Nog voor
het aanbreken van de dag ontsnapte hij, bereikte de sloep en begon aan de lange tocht
langs de kust van Afrika die hem na vele maanden in Cabo Cors bracht, juist toen
hij eraan begon te twijfelen of hij ooit nog iets anders zou zien dan water en
onvriendelijke kustbewoners.
Toen Osei Basua zijn verloren gewaande zoon terugzag, stroomden de tranen hem
over de wangen. De medicijnman werd geroepen en na enkele pijnlijke behandelingen
was het brandmerk weggewerkt in een onherkenbaar wirwar van littekens.
Aan boord van de Zuyd Polsbroeck overstemde de vreugde over het naderen van
Kaapstad de woede om de gevluchte neger en de gestolen boot.
Het was 9 april. De volgende dag konden ze de Tafelbaai binnenvallen.
Wie nog leefde was gered.
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Twee Pluymen
Laat in de middag van de tiende april 1665 gleed de Zuyd Polsbroeck de Tafelbaai
binen. In de wijde baai lag de retourvloot van admiraal De Bitter voor anker. Het
was een ongewoon rijk gezicht al die schepen tegen de machtige achtergrond van
hoge bergen, waarvan vooral de Tafelberg met zijn platte top opviel. Het stadje lag
wat kleintjes en verloren in de smalle vlakte voor de bergen. Van het schip af zag
Jacob af en toe al iets van de uitgestrekte tuinen waar allerlei groenten en fruit
verbouwd werden.
Langzaam gleed de Zuyd Polsbroeck tussen de andere Oostindiëvaarders door:
de schipper stond zowaar zelf op de kampagne. Ze ankerden dicht bij een van de
schepen van de retourvloot.
Verlangend keek Jacob naar die schepen. Zij voeren naar Holland. Zou hij kunnen
aanmonsteren? Hij voelde er niets voor om op de Zuyd Polsbroeck te blijven. Het
was nu echter te laat om daar nog iets aan te doen. Het werd snel donker. Op de
schepen ontstak men enkele lantaarns.
Met veel gespetter van roeiriemen vertrok de chirurgijn naar de wal om fruit en
groente te halen voor zijn patiënten. Hij wilde geen dag en geen uur wachten. Daarna
was het stil.
Op de schepen van de retourvloot waren weinig mensen achtergebleven, de meesten
sliepen aan de wal.
Jacob genoot van de stille avond. Hij wou juist zijn kooi opzoeken toen hij geroepen
werd. ‘Pluym, Pluym, waar zit je?’ Het kwam van het V.O.C.-schip waar ze naast
lagen.
‘Hier!’ riep Jacob.
Even was het stil alsof iemand heel verbaasd was. Toen klonk over het water:
‘Wat moet je daar op die andere schuit? Kom onmiddellijk hier, Pluym.’
Jacob hoorde gestommel op het andere schip en een slaperige stem die riep: ‘Moet
u mij hebben, bootsman?’
De bootsman op het andere schip snapte er niets meer van. ‘Pluym, waar zit je
nu?’
‘Hier!’ klonk het gelijktijdig op twee schepen.
‘Zijn er hier twee Pluymen of houd je me voor de gek?’ riep de bootsman uit.
‘Ben jij daar, Arie?’ gilde Jacob opgewonden.
‘Ben jij het, Jacob?’ riep Arie verbaasd terug.
‘Pluym, houd op met dat geschreeuw en kom hier,’ riep de bootsman bars. ‘Hier
is een bericht dat naar de schipper moet. Ga met de sloep naar de wal en zoek hem
op. Hij zit waarschijnlijk in het kasteel.’
Vaag kon Jacob een snelle figuur in een sloep zien glijden en even later kwam de
roeiboot langszij. ‘Kom mee, Jacob,’ riep Arie.
Jacob stapte in. In het zwakke licht van de scheepslantaarn herkende Jacob
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zijn oudere broer. ‘Arie,’ stamelde hij.
‘Jacob,’ zei Arie schor, ‘hoe kom jij hier?’
Jacob en Arie bleven elkaar aankijken, de handen op de schouders en ze lachten
met tranen in hun ogen.
‘Pluym, opschieten!’ riep de bootsman.
‘Ja bootsman!’ riep Arie. ‘Ga zitten,’ zei hij tegen Jacob en hij drukte hem op de
bank.
Eigenlijk mocht Jacob niet zomaar het schip verlaten, maar op de Zuyd Polsbroeck
handhaafde niemand meer de discipline.
Arie roeide met krachtige slagen naar de wal en ze hadden onderweg allebei heel
veel te vertellen.
In Kaapstad verwonderde Jacob zich erover dat Arie zo goed de weg wist. ‘Allicht,’
zei Arie, ‘we liggen hier al een maand.’
Ze bleven niet langer in de stad dan nodig was. ‘Morgen laat ik je alles wel zien,’
zei Arie.
Terug naar de schepen namen ze de tijd.
Jacob roeide kalmpjes voort en vertelde over zijn avonturen met Amo. ‘Het is
jammer dat hij op deze manier moest vluchten,’ besloot hij zijn verhaal, ‘maar als
hij eenmaal aan land is, redt hij zich wel.’
‘Wees maar blij dat hij hier niet is,’ zei Arie. ‘Met dat stempel op zijn bast hebben
zij hem zo te pakken en al is het dan een andere compagnie, iedereen kent de waarde
van een slaaf.’
Zij gingen elk naar het eigen schip.
Jacob keek zijn broer na. Arie, die hij in vier jaar niet had gezien.
Vreemde dagen.
Een vriend verloren en een broer gevonden.
De volgende dag vroeg Jacob toestemming om de Zuyd Polsbroeck te verlaten en
dat werd vlot toegestaan. Behalve de chirurgijn liet het iedereen koud waar hij naar
toe ging en wat hij deed.
Meester De Baander zei: ‘Jacob, jij kunt een goede chirurgijn worden. Ik zal je
een brief meegeven voor meester Schouten die ik nog uit Haarlem ken. Hij vaart al
lang voor de V.O.C. Ik hoop dat je bij hem kunt werken. Misschien spreek ik hem
nog wel een dezer dagen. Het ga je goed, jongen, eet niet te veel fruit aan de wal,
daar kan je maag nog niet tegen.’
Zo verliet Jacob het schip waarop hij twee moeilijke maanden had doorgebracht.
Hij was er heel wat beter aan toe dan aan het begin van het jaar. Al zijn wonden
waren goed genezen en van het slechte voedsel had hij niet zo erg veel last
ondervonden.
Op de Rijzende Zon was wel plaats voor hem. De zesentwintigjarige Wouter
Schouten kon wel een hulpje gebruiken en de schipper stemde daarmee in.
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Een matroos zag hij in de wat tengere Jacob toch niet.
Voorlopig was er geen werk en de twee broers mochten naar de wal. Na het tweede
glas van de voormiddag ging er een sloep naar de wal en zo stonden ze om even over
negen op zaterdag 11 april op de kade in Kaapstad.
Vol trots toonde Arie de stad, de mooie huizen in Hollandse stijl gebouwd, het
fort en de tuinen. Bij de tuinen rustten ze uit, want na een wandeling van een uur
voelde Jacob zich al moe. Ze kregen een paar heerlijke appels van de tuinman en
liepen verder langs de omheinde compagniestuinen. Die omheining was nodig om
de inheemse bevolking het stelen te beletten.
Jacob zag die zogenaamde Hottentotten voor het eerst. Ze hadden hun naam
gekregen omdat de eerste kolonisten zich verbaasden over hun eigenaardige spraak,
die de meeste Hollanders vergeleken met het geluid van een kalkoense haan. Jacob,
die toch wel iets van negertalen meende te weten, kon hier niets van verstaan. De
Hottentotten waren mager en klein. Ze zagen er erg vuil en verwaarloosd uit. Overal
in de stad en op de kade zagen de jongens deze armzalige schepsels. Ze speurden de
afvalhopen af, op zoek naar eetbare resten. Mannen, vrouwen en kinderen zaten in
groepjes bij elkaar. Ze waren schamel gekleed in beestevellen, de kinderen liepen
naakt. De mannen en vrouwen hadden slierten om de hals van gedroogde maag en
ingewanden van geslachte dieren. Een enkel koperen plaatje in het haar of een koperen
armband was een speciaal sieraad voor de vrouwen. Arie vertelde dat ze geen hutten
of tenten kenden. 's Nachts zochten ze beschutting in holen en spelonken of onder
struikgewas, waarbij ze dicht bij elkaar kropen. ‘Zo blijven ze warm,’ zei Arie.
‘Behalve dan de buitenste,’ lachte Jacob.
Ze brachten de hele dag in Kaapstad door.
Arie nam zijn broer mee naar een herberg waar ze voor weinig geld flink konden
eten.
Jacob vond Arie erg volwassen. Het was altijd al zo geweest dat Arie besliste wat
ze wel en wat ze niet zouden doen, maar nu leek het wel of ze veel meer dan één jaar
in leeftijd scheelden. Arie was forser geworden, terwijl Jacob wat tenger gebleven
was.
Na het eten wandelden ze nog wat in de stad.
Jacob bleef het een stad vinden van wonderlijke tegenstellingen. In de straten goed
geklede, wel doorvoede Hollanders en in de goten de vrijwel naakte, uitgehongerde
Hottentotten. Van de stoep van het kleine kerkje joeg de koster, in het deftig zwart,
een groep naakte inheemse kindertjes weg. De broodkorst die hij weggooide, was
voor zijn hond.
Op het kasteel kocht een onder-koopman van de V.O.C. drie koeien van de
inheemsen voor een handvol tabak, vijf koperen plaatjes en drie snoeren goed-
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kope kralen. Tevreden klokkend en met vreemde keelgeluiden pratend gingen de
Hottentotten weg.
Het viel Jacob ook op dat deze mensen altijd zo schichtig van de ene plek naar de
andere renden, als honden die vaak getrapt worden.
Hij praatte erover met Arie, maar die haalde zijn schouders op. ‘Laat ze gewoon
gaan werken,’ zei hij, ‘dan zijn ze niet arm meer en dan hoeven ze niet meer te
bedelen en te stelen.’
Toch bleef Jacob het maar vreemd vinden. Hij had al twee jaar tussen de negers
gezeten, hij wist alles van slavernij en hij vond slavernij niet ongewoon of slecht,
hij was ermee opgegroeid. Maar nergens op de kust leefden negers zo beroerd als
hier. ‘Ze zijn nog armer dan makrons,’ zei hij.
Arie keek verbaasd. ‘Makrons? Wat zijn dat? Apen?’
Jacob legde het uit, blij ook eens iets te weten wat Arie niet wist. Hij vertelde over
de slavenmarkt, de keuring, het slavengat en kwam zo ongemerkt weer bij Amo.
‘Ja,’ zei hij tenslotte, ‘het is maai goed dat Amo hier niet is, ik zou niet weten waar
hij heen moest.’
Op maandag maakten de twee broers een flinke tocht landinwaarts. De tuinen bleken
nog veel groter te zijn dan ze eerst gedacht hadden. Er werd van alles verbouwd,
allerlei groenten in de eerste plaats, maar ook wijndruiven, appels en peren. Verder
buiten de stad waren akkers voor verschillende graansoorten. In de weiden liepen
koeien en schapen. Er waren ook boerderijen die niet bij de V.O.C. hoorden. De
boeren daar verkochten wel veel van hun produkten aan de compagnie. Bij de
boerderijen wroetten genoeglijk knorrende varkens in de modder. Als de vloot weer
uitvoer, zouden er heel wat vette varkens en schapen ingeladen worden om de mannen
op feestdagen of op zondag nog eens wat vers vlees te kunnen geven.
Na een uur lopen lieten Jacob en Arie de laatste boerderij achter zich. Het smalle
pad dat zij volgden leidde omhoog. Doel was die dag de top van de Tafelberg. Velen
van de retourvloot hadden die beklimming ondernomen en de twee broers wilden
niet achterblijven. Eerst stapten ze flink door. Zij zouden wel eens even in een wip
die bult oprennen. Maar na enige tijd bleef Jacob achter en Arie bleef hijgend op een
omgewaaide boom zitten om op zijn broer te wachten.
In kalmer tempo vervolgden ze hun tocht. ‘We hebben eten en drinken bij ons,’
zei Arie. ‘Als we voor de avond terug zijn, is het vroeg genoeg.’
Het was april en dus herfst aan de Kaap, maar tegen elf uur brandde het zonnetje
fel en de dappere klimmers kregen het warm. Van een pad was geen sprake meer en
de top leek wel steeds verder weg. Na een uur klimmen waren ze nog bijna niets
opgeschoten. Ze gingen eerst maar eens wat eten en omdat het zonnetje heerlijk
scheen en je er loom en lui van werd, bleven ze een hele
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poos languit liggen. Ze hadden hier een prachtig uitzicht over de stad en de baai met
de schepen. Het geluid van timmeren was duidelijk hoorbaar. De scheepstimmerlieden
zaten al die weken niet stil. Ze hadden nu de gelegenheid om heel secuur en in alle
rust herstellingen te verrichten en zwakke plekken te versterken.
Jacob stelde voor om terug te gaan, ze hadden het nu wel gezien. Maar daar wilde
Arie niet van horen, eerst de top en dan terug.
Zo klommen ze verder, zonder de etenstas ditmaal, die haalden ze bij het afdalen
wel weer op.
Een enkele maal zagen ze een hert of een wilde bok. De begroeiing werd schaarser
en de top was nu duidelijk zichtbaar maar toch viel het laatste stuk nog tegen. Een
stukje dat je in tien minuten dacht te lopen, bleek een half uur klimmen te zijn en
telkens als je meende dat de volgende richel je op de afgeplatte top van de berg
bracht, was er toch weer een hogere rand te zien.
Eindelijk, om een uur of vier, stonden ze werkelijk op de Tafelberg. Het weidse
uitzicht waar iedereen het altijd over had werd Jacob en Arie niet gegund. Een dichte
mist kwam uit zee opzetten en ze konden de schepen in de baai al niet meer
onderscheiden. Weldra loste de stad op in een melkwitte nevel.
‘We moeten terug,’ zei Arie.
Ze begonnen af te dalen. Dat werd moeilijker dan ze gedacht hadden. Ze meenden
vrij goed te weten hoe ze omhooggeklommen waren, maar de ene steen bleek
verrassend veel op de andere te lijken. Toch slaagden ze erin de rand van het bos te
bereiken, ongeveer op dezelfde plaats waar ze aan het laatste gedeelte van de
beklimming begonnen waren.
‘Nu moeten we eerst die gekke kromme boom zoeken,’ zei Arie, ‘dan weet ik het
wel weer.’
Er waren vrij veel gekke kromme bomen en pas na veel zoeken vonden ze de boom
die ze moesten hebben.
De mist kwam hoger en zij daalden en zo raakten ze in een grauwe, klamme wereld
waar het bijzonder moeilijk was om richting te houden. Arie liep voorop, ze luisterden
scherp of er geluiden doordrongen vanuit de stad of van een boerderij. Niets, de
meest volmaakte stilte, zelfs het geluid van hun voetstappen klonk gedempt.
Onwillekeurig doken gruwelverhalen in hun herinnering op over leeuwen die
verdwaalde reizigers verscheurden. Over tot op het bot afgekloven schepelingen die
pas na maanden waren teruggevonden in de ravijnen van Tafelberg en Leeuwenberg.
De tas met het restant voedsel bleek onvindbaar, hoewel ze er volgens Arie recht
op af liepen. Na ruim een uur dwalen in de mist moest hij toegeven dat ze hopeloos
verdwaald waren. Het was koud en weldra zou het helemaal donker worden.
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‘Laten we maar steeds verder naar beneden gaan,’ stelde Arie voor, ‘dan komen we
vanzelf wel op de weg naar Kaapstad terecht.’
Dit klonk heel logisch, maar op de flank van de grote Tafelberg was het vinden
van het smalle voetpad, dat Arie de weidse naam ‘weg naar Kaapstad’ gaf, even
eenvoudig als het vinden van een speld in een hooiberg.
Ze hadden al vele uren in complete duisternis voortgesjokt, strompelend, vallend
over boomwortels, zich schrammend aan doornige struiken toen ze eindelijk in een
vlakker gedeelte kwamen. Van het gezochte pad was niets te zien. Vóór hen was een
gebied met ondoordringbaar struikgewas, doornig en woest. Ze zochten naar rechts
een doorgang toen in de verte een woest gebrul klonk. Leeuwen! Wat moesten ze
nu doen?
Arie probeerde het links van de struiken. Elk krakend takje, elk onverwacht geritsel
deed hun hart sneller kloppen. Ze verwachtten ieder moment de fatale aanval van
een verscheurend monster. De vele verhalen die over leeuwen verteld werden,
speelden hun nu lelijk parten, want zij meenden overal leeuwen te horen en te zien.
In werkelijkheid was er misschien één leeuw op vrij grote afstand hoorbaar, die
beslist geen gevaar betekende. Voor de jongens was de dreiging echter groot en het
zwerven door een vijandige natuur in de koude mist was ook zonder angst voor
leeuwen al vervelend genoeg.
Ze kwamen in een ondiep ravijn dat ze volgden tot ze niet verder konden. De
richting was helemaal verkeerd, ze liepen van Kaapstad af.
Toch hadden ze nog geluk, want tegen middernacht stuitten ze op een kleine,
armoedige boerderij.
De boer was eerst erg wantrouwend. Met een pistool in de hand opende hij een
klein achterdeurtje, maar nadat de jongens vertelden wat er aan de hand was, liet hij
hen binnen. Ze kregen zelfs nog te eten en konden daarna in de stal slapen.
Arie en Jacob waren allebei te moe en te koud om nog veel te zeggen. Ze zochten
een plaatsje in het stro en sliepen tot de ochtend. Nooit tevoren had Jacob koeien
zulke heerlijk ruikende, lieve, warme beesten gevonden.
De volgende ochtend namen ze dankbaar afscheid van hun gastheer en vonden op
zijn aanwijzing gemakkelijk de weg naar de stad terug. De zon brak door en toen ze
omkeken, lag de Tafelberg er weer lokkend als de vorige dag.
‘Zullen we de tas nog even gaan halen, Arie?’ stelde Jacob lachend voor.
‘Laat die tas maar voor de leeuwen liggen,’ zei Arie.
Terug aan boord was vooral Willem van Lent blij hen weer te zien. ‘Snotjongens,
wat moet je ook op die berg,’ mopperde hij opgelucht.
Het oponthoud aan de Kaap liep ten einde. De schepen waren gerepareerd, levend
vee, vers vlees en verse groente waren in flinke hoeveelheden aan boord
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genomen. Kort na elkaar voeren twee schepen de baai in die later uit Batavia
vertrokken waren: de Kogge en de Nieuwenhove.
De admiraal wachtte nog enkele dagen om ook de laatst binnengekomen schepen
klaar te doen maken en op 22 april lichtten ze de ankers voor het tweede deel van de
lange reis naar huis.
Iedereen was vol goede moed.
Jacob had het bij de chirurgijn Schouten nog niet erg druk. De mannen waren
gezond en ieder hoopte dat het zo mocht blijven. Ze waren verlangend verder te
varen.
Een zekere ongerustheid dreef hen ook wel voort. Hoe zou de toestand thuis zijn?
Van de Zuyd Polsbroeck hadden ze gehoord dat de pest in Nederland veel slachtoffers
maakte.
Verder waren ze nog in onzekerheid over de dreigende oorlog met Engeland. Df
verhalen van Jacob over de strijd in Guinee waren van mond tot mond gegaan. Nu
men het oog weer op huis richtte, kwamen al deze gedachten sterk naar boven.
Ter hoogte van het Robbeneiland kregen ze een Oostindiëvaarder in het oog, de
Amersfoort. Het schip werd niet gepraaid, want er was pest aan boord. Het zou zeer
de vraag zijn of de Amersfoort aan de Kaap welkom was.
Triest gleed het haveloze schip voorbij. Ze groetten elkaar beleefd met de vlag en
hartelijker met wuiven van mutsen, maar er bleef een veilige afstand. Op dat schip
had de dood aangemonsterd.

Kleurloze dagen
Bij vertrek uit Kaapstad had Jacob het opwindende gevoel dat hij naar huis ging. Er
werd door iedereen veel over huis gepraat, zorgelijk, weemoedig of opgewekt.
Jacob en Arie hadden nu geheel verschillend werk. Hun dagelijkse dienst liet niet
veel tijd voor lange gesprekken. Toch hadden ze op de avond na hun vertrek uit
Kaapstad een uurtje samen gepraat.
Jacob had zijn laatste ronde langs de weinige zieken gemaakt - eten brengen was
zijn taak - en Arie had een paar uur rust. Ze zaten bij de fokkemast op het bakdek.
Er was een gunstige wind, de retourvloot voer dicht genoeg bij elkaar om alle
schepen te kunnen zien. De zon stond laag boven de horizon en de kust van Afrika
stak scherp af tegen de donkere avondhemel.
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Een tijdlang keken ze zwijgend over het water. Arie keek vooruit, gemakkelijk
leunend tegen de mast, hij volgde met zijn ogen de beweging van de schepen. Jacob
keek opzij naar het land, het land dat steeds verder van hen af ging. ‘Ga jij terug naar
oom Furly?’ vroeg hij. Arie was niet verrast door die vraag, hij was ook met zijn
gedachten in Holland.
‘Misschien,’ antwoordde hij.
‘We moeten toch ergens heen,’ zei Jacob.
‘Als je geld hebt, kun je overal terecht,’ meende Arie.
‘We hadden het er wel goed,’ zei Jacob zacht.
Arie's antwoord klonk wat ruwer dan hij het bedoelde. ‘Een beest in een kooi heeft
het ook goed,’ snauwde hij. Om het wat te verzachten, voegde hij eraan toe: ‘Oom
Furly bedoelt het wel goed, hij heeft een heleboel voor ons gedaan. De rest liet ons
barsten toen het erop aankwam.’
Het werd donker om hen heen. De zon was onder. Op de schepen ontstak men
lantaarns.
‘Furly is wel een goeie vent,’ vervolgde Arie nadenkend. ‘Hij moest niet zo'n
verschrikkelijke sijbelaar zijn. Zo'n man weet goedbeschouwd zo weinig van het
leven af. Je moet geen geweld gebruiken zegt hij. Mooie raad! Als ik me daaraan
had gehouden, was ik al drie keer dood geweest.’
Jacob luisterde stil. ‘Hoe zou het nu met hem zijn?’ vroeg hij.
Arie haalde zijn schouders op. ‘Misschien heeft hij ook wel de pest gekregen, dan
is hij al lang dood en begraven. Er gaan er nogal wat in Holland als je alle verhalen
moet geloven.’
‘Ga je weer varen na deze reis?’ vroeg Jacob.
‘We moeten eerst nog thuiskomen,’ zei Arie, ‘daarna weet ik het nog niet, misschien
wel, ik zal wel eens zien. Wat ga jij doen?’
‘Ik wil beslist niet varen,’ zei Jacob. ‘Verder weet ik het ook nog niet.’
Ze zwegen.
Kleine lichtjes deinden over de wijde watervlakte: de retourvloot op weg naar
huis. In het schip kreunden en piepten de pompen, net als op elk uur van elke dag
op elk ander schip. Boven hun hoofden was het geluid van de wind in de zeilen.
Stil gingen de jongens naar hun kooi. Elk met eigen gedachten.
Twee dagen na het vertrek uit Kaapstad was er geen land meer te zien.
De gesprekken over Holland verstomden. Iedereen raakte gevangen in de routine
van alle dag. De dagen volgden elkaar op in altijd eender ritme. Voor Jacob was dat
's ochtends de chirurgijn helpen in de kombuis bij het klaarmaken van de medicijnen,
dan bij het ziekenrapport klaarstaan, later op de ochtend meester Schouten volgen
als hij in de ziekenboeg de mannen opnieuw verbond en verder driemaal per dag
eten brengen bij de zieken en zonodig wat oprui-
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men en schoonmaken. Aan het eind van elke dag wist hij dat er precies zo'n dag zou
volgen.
Aangezien Jacob kon schrijven en dat ook heel netjes deed, gaf meester Schouten
hem de taak bij het ziekenrapport te noteren wie er kwamen, wat de klacht was en
welke medicijn voorgeschreven werd. Dit was eigenlijk het werk van de
onder-chirurgijn, maar dat was een knoeier met de pen, die het schrijfwerk graag aan
een ander overliet. Aangezien de man wel vaardig was in het opereren en een grote
kennis van kruiden en geneesmiddelen had, bleef er genoeg nuttig werk voor hem
over.
De kleine of grote operaties die zo nu en dan nodig waren, vormden eigenlijk de
enige mogelijkheid van afwisseling in de saaie, uniforme dagen. Eerst had Jacob het
wel moeilijk gevonden een operatie te zien, maar hij wendde er snel aan. Hij kreeg
steeds meer bewondering voor de vaardige chirurgijns die alleen of met hun tweeën
bij allerlei verwondingen snel en beheerst hun werk deden. Zoals op elk schip kwamen
er op de Rijzende Zon een paar maal per week wel enkele ongelukken of ongelukjes
voor. En wat het ook was, afgeknelde vinger, gebroken been, hoofdwond of messteken
als er een vechtpartijtje was geweest, altijd wisten de chirurgijns raad.
Ook Joost Jochemsz kreeg met de chirurgijns te maken.
Joost Jochemsz was misschien wel een van de meest merkwaardige matrozen aan
boord. Hij was in Kaapstad op de Rijzende Zon gekomen, na lang ziek geweest te
zijn. Een vorige vloot had hem doodziek moeten achterlaten, nadat hij in zwaar weer,
staande op de ra van het marszeil, geraakt was door de vallende ra van het bramzeil.
Als een blok was hij vele meters lager op het dek geklapt en voor dood hadden ze
hem opgenomen. ‘Als 't gek gaat, zal 't mij wel treffen,’ mompelde hij nog toen de
maats hem opnamen en dat was een vaste uitdrukking van hem gebleven. Aan de
Kaap hadden ze hem toch weer aardig opgeknapt, al zeiden sommigen dat na die val
het in zijn hoofd niet meer allemaal op een rijtje stond.
Hij deed zijn werk weer goed. Hij was een beetje traag. De maats mochten hem
graag, want niets kon de onverstoorbare Jochemsz uit zijn humeur brengen.
Op een dag kwam een matroos naar achteren rennen om de chirurgijn te halen.
‘Joost Jochemsz is gewond!’ riep hij. ‘Zijn duim hangt erbij.’
Jacob hoorde het rumoer en ging snel naar de ziekenboeg, waar de gewonde zelf
doodkalm naar toe kwam lopen. Meester Schouten was al in aantocht. Joost Jochemsz
was inderdaad lelijk gewond. Bij het werk aan één van de luiken was zijn duim
bekneld geraakt en hij moest vreselijke pijn hebben. Jacob maakte een plaats voor
Jochemsz klaar, haalde brandewijn en gaf dit de gewonde te drinken.
De chirurgijn bukte zich in de lage ruimte en bekeek de wond.
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‘Dat ziet er niet mooi uit, Joost,’ zei hij.
‘Nee meester,’ zei Jochemsz, ‘als 't gek gaat zal 't mij wel treffen.’
‘Geef hem nog maar wat brandewijn, Jacob,’ zei Schouten, ‘hij heeft wel wat
nodig. Die duim moet eraf, Joost,’ vervolgde hij tot de patiënt.
Jochemsz knikte. ‘Het is spijtig, meester,’ zei hij, ‘ik heb er lang plezier van gehad.’
Daarna beet hij stevig in een stuk leer dat Jacob hem in de mond stak en hij gaf
verder geen kik tijdens de hele behandeling. Jacob kreeg het er benauwd van. Zo iets
had hij nog nooit meegemaakt. Ook de hulp-chirurgijn was erbij gekomen en na een
half uur was Joost Jochemsz behandeld. Een beetje bleker dan gewoonlijk stond hij
op, bedankte de heelmeesters en zei daarna: ‘De volgende patiënt staat al klaar, geloof
ik.’ Hij wees naar Jacob die, wit als een doek, alles zag en voelde draaien. ‘Het is
hier zo benauwd,’ fluisterde Jacob en verliet snel de ziekenboeg om wat frisse lucht
te krijgen. De chirurgijns lachten erom en ze hielpen Joost in een kooi, waar hij zijn
best deed zijn pijn te verbijten.
Twee dagen later was hij weer aan het werk.
De trage dagen regen zich aaneen tot saaie weken. Elke dag het uitzicht op zee,
water, water, water. Op het water de schepen, gelijk op zeilend met grote onderlinge
afstanden.
Arie had geen last van verveling of van het eentonige leven. Jacob vond het
verschrikkelijk al die dagen niets dan water te zien. Hij verlangde naar het land.
Tweeëntwintig dagen duurde het eer ze op 16 mei land zagen: het onbewoonde,
onvruchtbare eilandje Ascention. Daarna wachtten hun weer achtentwintig dagen
zee.
Vanaf 8 juni schoven ze door enorme massa's waterplanten in de Sargassozee, die
de zeelieden de Kroostzee noemden. Overal om hen heen zagen ze een groen, deinend
veld waterplanten met kleine blaadjes en knoppen.
Joost Jochemsz was wat stiller dan gewoonlijk. Hij leek wel te piekeren. Op een
dag kwam hij op ziekenrapport. Jacob noteerde naam en datum.
‘Wat scheelt eraan, Joost?’ vroeg de chirurgijn.
‘Dat weet ik niet, meester,’ zei Joost aarzelend.
‘Heb je ergens pijn?’
‘Nee, pijn heb ik niet.’
‘Heb je last van je duim?’
Joost keek verbaasd: ‘Ik kan toch geen last hebben van iets wat ik niet meer heb!’
Wouter Schouten had veel geduld met Joost omdat hij zo'n dappere patiënt was
geweest. Hij zuchtte eens diep en vroeg: ‘Maar wat heb je dàn?’
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Met een zorgelijk gezicht zei Joost: ‘Ik heb geen luizen, meester.’
Schouten had moeite om niet te lachen.
Jochemsz vervolgde: ‘Ze hebben allemaal luizen, meester Schouten, ik heb ze ook
altijd, maar de laatste dagen geen een. Dan moet ik toch wel ziek zijn als de luizen
me zelfs niet meer lusten.’
De chirurgijn stelde de matroos volkomen gerust: ‘Je bent niet ziek, Joost. Het
komt wel meer voor dat mensen geen luizen hebben en dan zijn ze toch volkomen
gezond.’
Joost keek alsof hij het maar half geloofde. ‘Ja, weet u, als 't gek gaat, zal 't mij
wel treffen, zeg ik altijd, ik was er niet gerust op.’
Schouten klopte de bezorgde matroos op de schouder. ‘Over een paar dagen komen
ze wel weer terug,’ zei hij geruststellend.
Inderdaad zat Joost Jochemsz binnen een week weer onder de luizen, net als
iedereen en hij kon zich weer helemaal normaal voelen.
De schepen vorderden langzaam.
Holland was nog ver weg.
Uit de kombuis walmden dag in dag uit dezelfde etensluchtjes, erwten met vis,
spek met bonen, rijst met zout vlees, vis met bonen, gort met restjes, erwten met vis,
spek met bonen enzovoorts. Citroensap en een flinke voorraad duurzame groenten
hielden de scheurbuik binnen redelijke grenzen. De medicijnen van de chirurgijn en
een dosis goed geluk voorkwamen koortsen en andere ziekten. Vaardige handen
bedienden de zeilen, repareerden waar iets stukging, hielden het roer in de gewenste
koers. Elke dag werd om twaalf uur de zon ‘geschoten’ om de positie te bepalen en
elke dag bleken ze iets dichter bij huis gekomen te zijn. Scheepsbel en zandloper
gaven elk half uur de tijd aan.
En altijd piepten, kreunden en steunden de pompen om met reutelend slobbergeluid
het lekke schip boven water te houden.
Jacob wist heel zeker dat hij geen zeeman wilde zijn.

Geacht en verdacht
Dorothy Graigne bereikte Rotterdam eind maart 1665.
Ze kwam met de lente. Een uitbundige lente na een koude winter. Vogels nestelden
in bomen waar het opgekropte leven uitbarstte in een weelde van fris groen. Boven
de weilanden buitelden de kieviten, riepen de grutto's en als een nietig stipje zong
een leeuwerik in de blauwe lucht met veel meer geluid dan passend was voor zo'n
klein ding.
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Toch ontbrak er iets aan dit heerlijke voorjaar. Er was geen vreugde van mensen; de
vrolijkheid van de dieren leek misplaatst als spelende kinderen voor een sterfhuis.
De bloeiende bloemenweelde had de pracht van een grafkrans. Overal was de dreiging
van oorlogsgeweld merkbaar. Soldaten zeulden geschut naar de waterkant en richtten
de lopen over de rivier naar een onzichtbare vijand omdat ergens een generaal had
bedacht dat de Engelsen best eens de rivier op konden varen. De vloot lag dichter
bij zee in de omgeving van Den Briel.
Het klaarmaken en bijeenbrengen van de schepen duurde maanden omdat alle vijf
admiraliteiten die het kleine landje aan de zee telde, elkaar geducht tegenwerkten.
Op hoog niveau werd erover getwist wie welk eskader zou aanvoeren, op laag niveau
trachtte men elkaar dwars te zitten door in Rotterdam geschut in magazijn te houden,
dat in Middelburg hard nodig was, door in Amsterdam meer kruit in voorraad te
houden dan men kon gebruiken, terwijl ze in Hoorn niet uit konden varen bij gebrek
aan kruit.
Uiteindelijk werd men het op hoog niveau eens over een indeling in zeven eskaders,
met een onderverdeling in maar liefst eenentwintig smaldelen, zodat er voor iedereen
wel een min of meer belangrijk commando beschikbaar was. Op laag niveau kwamen
uiteindelijk alle voorraden daar waar ze behoorden of nodig waren, maar het resultaat
was een moeilijk te commanderen vloot, met bemanningen die al verzwakt waren
door het lange verblijf op de ongezonde schepen lang voor de eigenlijke strijd begon.
Ook op de wal bekoelde het aanvankelijke enthousiasme voor de strijd.
Achteruitgang in de handel werd spoedig voelbaar. Aangezien de arme mensen het
altijd al moeilijk hadden aan het eind van een winter, kwam het wegvallen van
inkomsten nu dubbel hard aan bij de velen voor wie elke dag een stapje dichter bij
de honger betekende. Onder deze omstandigheden was er veel belangstelling voor
dienst op de oorlogsvloot. Man of zoon op de vloot betekende thuis brood op de
plank. Om matrozen te werven had de regering de gages verhoogd en ruimere
uitkeringen beloofd bij sneuvelen of gewond raken.
Het was zo stil in de Rotterdamse haven, dat de aankomst van het kleine scheepje
van Will Nashby een hele oploop veroorzaakte. Dorothy vond het maar griezelig.
De menigte stond zwijgend en wat vijandig toe te kijken hoe Will en zijn mannen
het schip afmeerden.
Niemand stak een hand uit om te helpen.
Er kwam beweging in de menigte, men maakte plaats en daar was Benjamin Furly.
De begroeting had iets gedwongens en toneelmatigs met zoveel toeschouwers.
Benjamin en Dorothy trokken tijdelijk in het huis aan de Wijnhaven, daar ontvingen
ze 's avonds ook Will Nashby en zijn vier bootsgezellen. In Rotterdam nam men het
Furly kwalijk dat hij de Engelsen in huis haalde.
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Steeds vaker moest hij ervaren dat hij als Engelsman een beetje gemeden werd.
Uitnodigingen van vrienden kwamen er nog maar weinig. Bijna niemand kwam
kennis maken met Dorothy. Slechts eenmaal werd ze op visite gevraagd en bij die
gelegenheid kreeg ze een verhaal te horen over de onbetrouwbaarheid van Britten
in het algemeen en van Engelsen in het bijzonder, zodat Dorothy, zeer tegen haar
gewoonte, kwaad werd en bits vroeg hoeveel Engelsen haar gastvrouw in haar leven
ontmoet had. Toen ze bovendien zo vrij was om in het kort iets te vertellen over de
reputatie van Hollandse zeelieden in Britse havens, wist ze heel zeker dat er geen
verdere visites meer zouden volgen in Rotterdam. De dames namen afscheid in een
sfeer van ijzige beleefdheid.
Benjamin was niet erg gelukkig met het incident. Het liep bijna uit op hun eerste
ruzie, nog voor ze getrouwd waren.
‘Je moet niet zoveel drukte maken om zulke kleinigheden,’ zei hij.
Dat was niet handig opgemerkt en de zachtmoedige Dorothy, die zich de hele
middag al tot het uiterste ingehouden had, barstte nu pas goed los. ‘Kleinigheden!’
riep ze uit. ‘Wil jij beginnen over kleinigheden! Begin dan liever bij je eigen stomme
hoedenruzie.’
Daar raakte Dorothy een teer punt. Benjamin had met een groot aantal Quakers
een hooglopend meningsverschil over het voor buitenstaanders onbegrijpelijke punt
of men bij het bidden de hoed op moest houden of af moest zetten. Dorothy, die van
nabij meegemaakt had hoeveel ellende er voortkwam uit het koppig weigeren de
hoed af te nemen als beleefde groet in de gewone dagelijkse omgang, kon het niet
verkroppen dat Benjamin met een aantal anderen het nu zo ver doordreef dat ook bij
het gebed de hoed niet afgezet moest worden.
Het verweer van Benjamin was wat zwak. ‘Dat is iets heel anders,’ zei hij, een
beetje geschrokken van de felheid van Dorothy.
Ze liet het er nog niet bij zitten. ‘Zo, is dat heel iets anders. Dat kan best zijn. Maar
als jij het belangrijk genoeg vindt om als een papegaai die John Perrot1 na te praten
en er dan met iedereen ruzie voor te riskeren, dan vind ik het belangrijk genoeg om
van me af te bijten als een of andere opgeblazen madam mijn land beledigt.’
De laatste woorden gingen verloren in de eerste tranen van een weldadige huilbui
die na de boosheid volgde als de verfrissende regen na een onweer. Benjamin troostte
haar en zo was de ruzie weer snel vergeten. Ze gingen samen naar het nieuwe huis
kijken buiten de Oostpoort. Het was bijna klaar. Het

1

John Perrot zat drie jaar gevangen in Rome omdat hij de paus trachtte te overtuigen van zijn
dwalingen. Perrot zei dat hij door goddelijke ingeving vernomen had dat men bij het bidden
de hoed op moest houden.
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werd een mooi, ruim huis en Benjamin was blij dat Dorothy zo ingenomen bleek
met de nieuwe woning.
Op 20 april vond de trouwerij plaats. Een eenvoudige plechtigheid, waarbij slechts
enkele zeer goede vrienden aanwezig waren. Voor deze kleine groep werd in het
nieuwe huis een bruiloftsmaal aangericht zoals ook bij Hollandse trouwerijen de
gewoonte was.
Toch had het allemaal iets gedwongens, iets krampachtigs. Toen de laatste gast
de deur uit was, schoof Dorothy met een diepe zucht van verlichting de grendels
ervoor. ‘Wat een afschuwelijk gezelschap op zo'n heerlijke dag,’ zei ze.
Benjamin zweeg. Ook voor hem was de maaltijd met de oude vrienden een
teleurstelling geworden. Juist voor hem. Dorothy kende al deze mensen nauwelijks.
Hij had veel vriendschap van ze ondervonden in voorbije jaren en nu bleef er een
duidelijke afstand bestaan.
Peinzend keek hij over het weiland, de smalle weg en de verre rivier. ‘Ik vraag
me af hoe het met de jonge Simmons gaat,’ zei hij.
Dorothy kwam bij hem staan. ‘Ze zullen hem wel weer vrijgelaten hebben, het
was een vergissing. Will Nashby zal immers nog naar hem vragen. David is misschien
al lang en breed weer thuis of hij staat onverwacht voor ons vandaag of morgen.’
‘Vandaag is voorbij,’ zei Benjamin, ‘en morgen is onzeker.’
Ze keken stil naar buiten. Toen zei hij: ‘Onzinnige oorlog, je werk ligt stil, je
vrienden lopen weg en je kunt er niets tegen doen. Zo'n jongen als David wordt
weggesleept als een beest en zit nu misschien op een of ander oorlogsschip.’ ‘Je ziet
het te somber,’ zei Dorothy zacht, ‘dit gaat weer voorbij, alles komt wel weer goed,
we zijn nu toch samen.’
Ze sloten de luiken van hun huis, een burcht tegen de vijandige buitenwereld. De
gasten bespraken het feest, terwijl ze zich haastten om voor sluitingstijd binnen de
stadspoort te zijn. ‘Het is zo moeilijk,’ zeiden ze tot elkaar. ‘Benjamin is een beste
kerel en we mogen hem graag, maar je weet niet hoever je kunt gaan. Hij is en blijft
een Engelsman, je moet voorzichtig zijn.’
De grappenmaker van het gezelschap, die de hele avond nog niet veel kans had
gekregen, gaf hun gevoelens het best weer: ‘Benjamin is nog steeds geacht, maar hij
blijft verdacht.’
Het gezelschap ging uiteen, blij die avond tenminste eenmaal vrijuit gelachen te
hebben, onder elkaar, binnen de eigen stadsmuren.
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Derde stuk aan bakboord
David was dagenlang versuft van de hoofdpijn. In die toestand van halfbewustzijn
deed hij zijn werk zonder erbij na te denken, hetgeen uitstekend in het militaire
systeem paste.
Zij hadden uitsluitend overdag dienst. De matrozen van de dekdienst kregen minder
rust. Dank zij de gewiekste Charlie Watkins had de stuksbemanning van het derde
kanon aan bakboord een vast plaatsje veroverd waar ze sliepen. Zij waren met hun
elven, want de kanonnier, Peter Baxter, hield zich wat apart. Hij Was al heel lang
bij de marine en als beroepsmilitair voelde hij zich te goed voor dat tuig, dat ‘zijn
stuk’ moest bedienen. Baxter sprak altijd over ‘het stuk’ als hij het geschut bedoelde
en de anderen hadden het over ‘het kanon’.
De elf erkenden Charlie stilzwijgend als leider. De oude bedelaar had het plekje
vóór de fokkemast op het koebrugdek ontdekt, waar ze elke nacht sliepen. Het was
er niet ruim genoeg voor elf man, maar met wat inschikkelijkheid van iedereen was
er veel mogelijk.
Sergeant Greaves gooide nog bijna roet in het eten. Hij hield soms laat in de avond
onverwacht appèl om, zoals hij zei, ‘de paraatheid van zijn stuksbemanningen te
verhogen’. Op een avond hoorden de mannen van ‘drie bakboord’ hem niet omdat
ze al sliepen. Alleen de scherpe oren van Watkins vingen iets op van het gebulder
van Greaves.
Charlie wekte snel de anderen en fluisterde: ‘Ga als de bliksem klaarstaan bij de
kruitkamer.’ En weg was hij al.
David ging met de overige slaperige figuren bij de kruitkamer staan. Dat was vlak
naast hun schuilhoek, achter de fokkemast, die als een boom door alle dekken heen
stak.
Charlie meldde zich boven: ‘Stuk drie bakboord paraat, sergeant.’ Hij ging snel
naast kanonnier Baxter staan.
Greaves liep paars aan van woede en bulderde: ‘Waar is de rest van dat gespuis!?’
Watkins keek heel verbaasd. ‘Op hun post, sergeant, bij de kruitkamer. Wij staan
daar bij elk alarm meteen klaar en op het eerste teken van mijnheer Baxter, onze
kanonnier, rennen we naar de stukken met het kruit.’
Baxter keek strak voor zich uit.
Greaves had even tijd nodig om alles te begrijpen. Uit het strakke gezicht van
Baxter leidde hij ten onrechte af dat de kanonnier dit zo bedacht had.
De slimme bedelaar ontging dit niet, hij benutte het ogenblik van aarzeling door
vriendelijk te zeggen: ‘Ziet u, sergeant, wij wachtten al een tijdje op mijnheer
Baxter...’
‘Kanonnier Baxter,’ verbeterde Greaves korzelig.
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‘...wij wachtten op kanonnier Baxter,’ herstelde Watkins, ‘en toen hij niet kwam,
ben ik naar boven gerend om nader orders. U kunt voortaan mijnh... eh... kanonnier
Baxter beter meteen naar beneden sturen, dan...’
‘Ik zal zelf wel bepalen wat ik beter kan doen,’ bulderde Greaves. ‘Inrukken, ik
kom zo die zaak beneden inspecteren.’
Beneden zette Charlie de mannen aan het werk vóór Greaves kwam. Er was niets
te doen, want de kruitkamer was op slot. Toch moesten ze allemaal net doen alsof
ze elkaar kardoezen aanreikten: linnen of papieren zakken met grof kruit, die nodig
waren voor de kanonnen. Charlie moedigde de mannen aan en bukte zich af en toe
bliksemsnel.
Zo zag sergeant Greaves hen aan het werk in het halfduistere ruim. Hij wist niet
wat hij ervan moest denken. ‘Watkins,’ riep hij alsof hij een regiment commandeerde,
‘Watkins, wat doen die kerels?’
‘Ze geven elkaar de kardoezen door naar boven, sergeant.’
Greaves trok een gezicht alsof het hem duidelijk was. Hij keek de rij langs en zag
dat David als laatste man halverwege de trap naar de overloop stond. ‘Waarom geeft
hij het niet verder door?!’ riep de sergeant luid, terwijl hij naar David wees.
‘Hij geeft het door aan de jongens van stuk twee, sergeant,’ zei Charlie Watkins
alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Tegelijk bukte hij zich weer
bliksemsnel alsof hij iets opving.
‘Wat doe je daar, Watkins?’ vroeg Greaves nu oprecht verbaasd.
‘Die stommeling laat telkens een kardoes uit zijn vingers vallen, sergeant en ik
heb geen zin om nu al in de lucht te vliegen.’
De ‘stommeling’ reageerde prompt: ‘Ze moesten die kardoezen niet zo glad maken,’
zei hij klaaglijk, ‘zo vallen ze altijd uit je...’ hij maakte een snelle beweging alsof hij
een zwaar voorwerp nog net op tijd opving... vingers,’ besloot hij moeilijk.
Greaves wist niet zeker of deze kerels allemaal gek geworden waren of dat ze
werkelijk de ernst van het militaire oefenen gingen begrijpen. Niemand lachte er. Ze
waren met ernstige gezichten bezig elkaar de handenvol ‘niets’ door te geven, zoals
ze de hele dag het kanon moesten laden met ‘niets’, denkbeeldige kogels, kruit,
kardoezen, waarna denkbeeldige knallen klonken.
‘Het is wel goed zo, Watkins, inrukken,’ zei de sergeant.
Tevreden ging ‘drie bakboord’ verder slapen. Voortaan moest kanonnier Baxter
bij elk extra appèl zich keurig melden waarna hij naar beneden rende om bij de
kruitkamer te kijken of iedereen op zijn post was en dan holde hij weer naar boven
en dan zei hij maar dat het in orde was om geen geduvel te krijgen. In werkelijkheid
nam ‘drie bakboord’ nog nauwelijks de moeite om de ogen te openen en te mompelen:
‘Dank je Baxter, je kunt wel gaan.’
Charlie Watkins werd zo de belangrijkste man van het hele groepje; zelfs
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Baxter deed wat Watkins zei. Het viel David op dat de andere mannen van hun stuk
Charlie allemaal al langer schenen te kennen. Eerst dacht hij: ‘Allicht, ze komen uit
dezelfde stad.’ Maar er was meer. De oude bedelaar had van het begin af gezag over
de anderen, alsof ze niet anders van hem gewend waren. David herinnerde zich ook
de weinig onderdanige houding van de bedelaar op de avond dat hij in Harwich
aankwam met Dorothy. Het was alsof Charlie toen voor ondergeschikte van de waard
speelde om een heel ander doel te bereiken.
Als David er naar vroeg, kreeg hij geen duidelijke antwoorden. Toch maakte hij
uit de zijdelingse opmerkingen wel op dat er iets broeide op de avond toen ze allemaal
opgepakt waren en naar het schip gebracht. David liet het verder maar rusten, omdat
Watkins er toch niet over wilde praten.
David zelf veranderde snel.
De eerste dagen was hij te versuft om te denken, te moe om angst te voelen.
Naarmate hij beter werd, groeide zijn wanhoop om het uitzichtloze bestaan van elke
dag: op tromsignaal het duizenden kilo's wegende stuk achteruitsjorren met acht
man, net doen alsof er geladen werd, het stuk met de zijtakels ‘te boord halen’, zodat
het dreigend uit de scheepswand stak, wachten op signaal, dan de denkbeeldige knal
en alles weer van voren af aan beginnen. Wanhopig zocht hij naar een mogelijkheid
om aan dit bestaan te ontsnappen. Zou hij naar de kapitein gaan en hem zeggen dat
het een vergissing was? Zou hij hem zeggen of toeroepen dat zijn familie wel een
losprijs wide betalen? Zou hij smeken om vrij te mogen zijn? Charlie kon nu wel
zeggen: ‘Meedrijven met de stroom, meedoen en je tijd afwachten, een boom buigt
ook voor de wind,’ maar David kwam steeds meer in opstand tegen deze levenswijze.
‘Recht op je doel af,’ had zijn vader hem geleerd. Wat had hij met die oude bedelaar
te maken? Buigen? Meedoen? Wie weet hoelang het kon duren eer je dan van dat
vervloekte schip afkwam! David was al half en half besloten er iets aan te gaan doen
toen er iets gebeurde dat hem tot andere gedachten bracht.
Elke ochtend moesten ze met alle stuksbemanningen aantreden bij de grote mast in
de ruimte voor het halfdek. Daar vond een inspectie plaats en werd de hele groep
gemeld aan kapitein Athelton. David had al bedacht dat dit het moment moest zijn
om de aandacht van de gezagvoerder te vragen voor zijn probleem.
Op een ochtend deed iemand anders het. Het appèl was bijna afgelopen toen
vooraan iemand de kapitein aanriep. Het was een bekende stem, maar David stond
achteraan en kon niet zien wie daar sprak. Het was iemand van de stuksbemanningen
van het achterschip, die ze nooit zagen.
Kapitein Athelton zou zich juist omdraaien toe de man vooraan hem aanriep.
‘Mijnheer,’ klonk de wat deftige stem, ‘mijnheer, ik ben hier geheel onvrij-
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willig en ik wil eraf.’
Athelton keek de spreker stomverbaasd aan. Een ogenblik was het doodstil.
Onderofficieren stonden aan de grond genageld. De stuksbemanningen grinnikten
onderdrukt. Enkele matrozen van de dekdienst gluurden van het touw waar ze aan
werkten onderuit naar Athelton. Wat zou die ouwe doen?
De spreker legde het moment zwijgen verkeerd uit; hij dacht dat de kapitein
welwillend naar hem luisterde. Daarom ging hij verder: ‘U moet mij laten gaan,
mijnheer, de lompe taal en de grofheden van uw onderofficieren zijn stuitend voor
iemand van onze stand. In uw eigen belang raad ik u aan mij onmiddellijk vrij te
laten. Ik ken toevallig nog al wat mensen bij de admiraliteit: admiraal Penn, mijnheer
Pepys en anderen. Het zou heel vervelend voor u kunnen worden.’
De ijzige kapitein Athelton was bijna boos geworden. Hij bedwong zich en pakte
het anders aan.
‘Uw vrienden zullen het zeker interessant vinden van u te vernemen, ‘mijnheer’,
hoe u hier discipline is bijgebracht. Men spreekt hier niet straffeloos zonder
toestemming de kapitein aan, zeker niet met dreigementen, men beledigt hier niet
straffeloos de onderofficieren van de koninklijke marine.’
Hij keek over de balustrade van het halfdek neer op de man met een koude, ijzige
blik alsof hij een vieze kever voor zich had, die hij ging vertrappen. Met een koude,
vreugdeloze glimlach zei hij tot een van de jonge officieren: ‘Laat de vlerk twintig
stokslagen geven en zet hem daarna een week op water en brood, kromgeboeid.’
Langzaam verwijderde Athelton zich, met ‘zijn officieren pratend alsof er niets
gebeurd was.
De stuksbemanningen moesten nu in een vierkant komen staan rond de grote mast.
De trommels roffelden terwijl twee matrozen op aanwijzing van de provoost de
gestrafte naar de mast sleurden en hem daar met de handen aan vastbonden. David
had het ongeluk helemaal vooraan te staan, naast Charlie die nog kans zag hem toe
te fluisteren: ‘Nu zul je zien wat er gebeurt als je niet buigt voor de wind.’ Toen de
ongelukkige naar de mast gesleept werd, wist David ineens waarom de stem hem
bekend in de oren geklonken had: de man die daar haveloos en vuil aankwam, was
niemand anders dan de deftige Bentley uit de koets van Colchester naar Harwich.
Ze hadden hem dus ook te pakken!
Toen Bentley goed vastgebonden was, gebukt met het hoofd tussen de armen,
werd zijn voddige hemd van het lichaam gerukt en de jonge officier gaf een schril
commando. De trommels roffelden weer en de provoost trad naar voren met een
lange, zwiepende stok. Op een teken van de officier gaf hij de eerste klap. David
hoorde de stok suizen en zag een bloedige striem op de rug van Bentley. De
trommelslagers deden luid roffelend hun best het gekerm van de gestrafte te
overstemmen. Twintigmaal striemde de stok neer tot de gestraf-
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te slap tegen de mast hing. Hij werd losgemaakt en weggedragen naar een ruimte
waar hij een week opgesloten kon worden.
David wist dat hij voortaan moest buigen voor de wind, buigen om niet te breken.
Tijdens de opleidingsweken voeren ze voor de kust van Engeland. Daarna werd een
haven opgezocht.
Bij David leefde de hoop op dat hij nu misschien kon ontvluchten. Er bleef echter
een sterke bewaking van mariniers op het schip. Dag en nacht stonden ze onder
scherp toezicht. Met Charlie overlegde hij fluisterend of ze niet konden proberen te
vluchten.
De oude bedelaar grijnsde. ‘Hoe dacht je dat te doen?’ vroeg hij. ‘Vijftig mariniers
houden de wacht en we liggen ver van de wal af, kun jij zo ver zwemmen?’ David
kon niet ontkennen dat Charlie gelijk had; toch gaf hij het nog niet op. ‘Maar 's nachts
dan,’ zei hij, 's nachts moet het toch mogelijk zijn ongezien weg te komen in een
sloep of zo.’
‘Probeer het maar niet,’ zei Charlie, ‘afwachten en uitkijken. Als er een echte kans
komt, waarschuw ik wel, ik zal je niet vergeten.’
De ongelukkige Bentley zou andermaal bewijzen dat de bedelaar gelijk had. Na
een week opsluiting was hij in ellendige toestand, ziek en hongerig, vrijgelaten, voor
zover bij het gewone dienstdoen van vrijheid sprake kon zijn. Bentley was
uitzonderlijk stil geweest, zeiden zijn maats later. Hij loerde ergens op. In een donkere
nacht, toen ze in de haven lagen, had hij zich aan een ankertouw in het water laten
zakken. Het maakte meer lawaai dan hij gewild had. Zeesoldaten hoorden hem en
gingen de zwemmer in een sloep achterna.
Niemand wist precies wat er gebeurd was die nacht. Enkelen hadden hem zien
wegzwemmen en hadden gezien hoe de sloep met vijf of zes zwarte figuren hem
inhaalde. Daarna een kreet, doffe klappen en toen niets meer.
De volgende ochtend werd op het appèl bekend gemaakt dat Bentley die nacht bij
het zwemmen in de haven was omgekomen.
Het schip voer weer uit. Iedereen wist wat discipline betekende. Het systeem had
gezegevierd.
Uit angst en uit zelfbehoud deed David mee. Hij rende met denkbeeldige kogels
en kardoezen en verrichtte alle handelingen die van hem verlangd werden. Hij deed
het net als alle anderen: snel, goed en zonder na te denken.
Tot zijn verbazing zag hij dat velen het leuk begonnen te vinden. Zij spraken over
‘hun’ stuk en luisterden met open mond naar de verhalen van Baxter en anderen.
Langzaam groeiden velen naar het stadium dat ze alles wat ze geleerd hadden wel
eens echt zouden willen doen.
David was nog genoeg zichzelf om dit griezelig te vinden; aan de andere kant
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had hij genoeg geleerd om er niets over te zeggen.
Hij was goed gezond. Hij zorgde ervoor bij de etensuitdeling niet te kort te komen,
zo nodig door zijn ellebogen te gebruiken en een grote mond op te zetten. Charlie
zag het en knikte hem goedkeurend toe. De oude bedelaar had zelf wel altijd een iets
grotere portie, zonder duwen en schreeuwen. David snapte niet hoe hij dat voor elkaar
kreeg. Watkins grijnsde maar eens en zei: ‘Dat is de winst van een leven lang armoe:
je let beter op dan de rijke man.’
Het was een miserabel leven op de Guinea. Toch had David het gevoel dat hij het
bij ‘drie bakboord’ nog vrij goed getroffen had; een miserabel leven, uitzichtloos en
saai, maar in ieder geval nog leven. Nooit tevoren had hij ervaren hoe sterk een mens
daaraan hangt: leven, hoe dan ook. Desnoods bij het derde stuk aan bakboord op de
Guinea.

De slag bij Lowestoft
Zo vergleden de weken, de maanden in een steeds vervelender routine. Wie dat wilde
kon zich laten opleiden voor de enterploeg. Dan leerden ze je vechten met korte sabel
en mes, je leerde omgaan met enterbijlen en enterhaken om in het gevecht een
vijandelijk schip vast te maken aan het eigen schip en bij de vijand aan boord te
springen.
Van ‘drie bakboord’ waren er twee die dit avontuur waagden. De rest draaide braaf
de dagelijkse dienst, vergeefs loerend naar een mogelijkheid om te ontsnappen.
Het werd zaterdag 13 juni, of volgens de Engelse kalender 3 juni.
De dag ervoor hadden ze met een grote Engelse vloot ongeveer honderd en tien
Nederlandse schepen achtervolgd. Bij zonsopkomst op de dertiende was het duidelijk
dat het gevecht spoedig zou beginnen.
De tamboers sloegen lange roffels, trompetters bliezen signalen, alles was in rep
en roer.
De officieren namen hun plaatsen in, de chirurgijns haastten zich naar de ruimte
op het koebrugdek onder in het schip waar achter de grote mast alles in gereedheid
werd gebracht om gewonden te verzorgen. Musketiers en handgranaatwerpers repten
zich de mast in om vanaf hun hoge plaats hun dodelijk werk te kunnen doen. De
predikant holde naar de kruitkamer waar hij flink meehielp kardoezen en zakjes fijn
kruit door te geven naar boven, naar de geschutdekken. Scheepsjongens gingen naar
hun plaatsen en lagen met een oor op de vloer om straks snel eventuele treffers onder
de waterlijn te kunnen melden. Scheepstimmerlieden hielden zich gereed om met
houten proppen,
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loodpakking en oude lappen lekken te stoppen
Op het bovenste dek strooide men zout en zand om uitglijden te voorkomen als
het een bloedig gevecht zou worden. Overal stonden emmers water klaar om
beginnende brandjes snel te kunnen blussen. Natte zwabbers en natte lappen lagen
bij de stukken om ze tijdens het gevecht af te koelen. Kogels lagen in rijen gereed
in speciale rekken. De kanonniers hielden brandende lonten klaar. Enterploegen
verzamelden zich. Onder het dreigend roffelen van de trommen en het schetteren
van trompetten rende alles en iedereen door elkaar. Toen allen op hun plaatsen waren
en alles gereedlag, kwamen er spannende minuten van afwachten. David voelde zijn
hart in zijn keel kloppen, niemand sprak een woord. Door de geschutspoort zagen
ze de Nederlandse schepen nu al dichtbij. Voor het eerste schot was het stuk geladen.
Baxter stond gereed met een priem en een brandende lont1.
Ook bij de vijand staken tientallen vuurmonden dreigend naar buiten. Het was nog
erg vroeg. Boven hun hoofden luidde twee dekken hoger de scheepsbel: zeven glazen
in de hondewacht, halfvier 's ochtends. Het zou een mooie zomerdag kunnen worden,
maar wie lette daar nog op? De kapiteins hielden de wind scherp in de gaten, pal
zuid, een lichte bries.
In lange kiellinie2 gleden de twee vloten steeds dichter naar elkaar toe. De mannen
bij de stukken opgesloten tussen twee dekken, zagen slechts het kleine gedeelte dat
door de geschutspoort te zien was. Een plomp schip met vele vuurmonden en druk
bewegende mannetjes. De afstand was nu nog hooguit driehonderd meter.
Met het touw van het kanon in de hand geklemd tuurde David naar het vijandelijke
schip dat met gelijke snelheid met hen meevoer. Hij zag precies de romp, de touwen,
de kanonnen, de mensen. Het leek een krankzinnige droom. Het bleef stil. David had
het gevoel alsof hij zo wakker zou worden. Dit kon niet echt zijn. Overal dezelfde
gespannen aandacht. David keek naar de mannen bij wie hij nu al die maanden
hoorde. Met angstige, strakke, gespannen blik stonden ze gereed. Gereed voor wat?
Een ver trompetsignaal. Op de Hollandse schepen bulderde het geschut. Een dikke
rookwolk onttrok het schip waar ze naast voeren grotendeels aan het oog.
Tromgeroffel op het eigen schip, een geschreeuwd commando.
Baxter stak zijn priem in het zundgat, zijn helper strooide fijn kruit in het ope-

1

2

Een kanon werd geladen door achtereenvolgens een kardoes met grof kruit, een prop
uitgeplozen touw, een kogel en nog een prop uitgeplozen touw in de loop te duwen met een
laadstok. De achterkant van het kanon was dicht, op één kleine opening na. Door deze opening
('t zundgat) prikte men met een priem de kardoes stuk. Daarna werd het zundgat met fijn
kruit gevuld en men kon het geschut afvuren door een brandende lont bij het kruit te houden.
De schepen zeilden in een lange rij achter elkaar langs de vijand en konden dan uit alle
vuurmonden vuren.
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ningetje en Baxter hield de lont erbij. Honderden malen hadden ze dit zo geoefend,
nu was het echt. Met een enorme knal ging het schot af. Het stuk rolde een heel eind
achteruit door de terugstoot. Hangend aan de touwen vingen acht mannen de schok
op. Razend snel werd met een zwabber aan een lange stok de loop schoongemaakt,
een kardoes met grof kruit duwden ze tot achter in de loop, daar een prop uitgeplozen
touw en lappen tegenaan, één man stond al klaar met de zware, ronde kogel, weer
een prop ervoor, alles aanstampen en onder luide kreten het stuk te boord halen.
Weer een commando, kardoes stuk prikken, fijn kruit erop, lont erbij, vuur!
Het zweet liep David tappelings van het hoofd. Het ging nu allemaal nog veel
vlugger dan bij het oefenen, de ruimte tussen de dekken was vol met een verstikkende,
blauwige kruitdamp. In de felle lichtflitsen van de kanonnen zagen de zwetende,
vieze mannen er uit als duivels. Het lawaai overheerste alle andere indrukken. Er
werd geschreeuwd, gevloekt, trommels en trompetten klonken. Hoog boven hun
hoofden in een andere wereld, boven de dekken, de droge knallen van musketten en
vlakbij het allesoverheersende gedreun van het geschut. Wat de vijand deed, waar
hun kogels terechtkwamen, niemand wist het benedendeks. Het schip schudde hevig,
waren ze geraakt? Niemand wist het. Herladen, alle handelingen opnieuw. Elf goed
getrainde robots deden hun werk: trekken, sjorren aan drieduizend kilo brons op
wielen.
Uit alle stukken vurend voeren de schepen in ordelijke linie langs elkaar, twee uur
lang.
Alles schudde, slingerde, kraakte, toch schenen ze niet geraakt te zijn. David
overzag echter slechts een klein deel van het schip, van de treffers op een ander dek
of meer naar achteren merkte hij niets. Verder dan drie meter kon hij het eigen dek
niet overzien, van de ravage bovendeks had hij helemaal geen idee.
Om halfzes ging de hele Engelse vloot in één knap uitgevoerde serie manoeuvres
overstag. Vlagsignalen gingen van schip tot schip en overal werden dezelfde
handelingen uitgevoerd met zeilen en ra's. Beneden merkten ze hiervan weinig meer
dan wat vreemde bewegingen van het schip en een poosje rust aan de stukken.
Ze kregen order het geschut aan stuurboord te bedienen. De mannen van stuurboord
moesten een dek hoger. Daar waren zware verliezen. Voltreffers hadden hele
stuksbemanningen weggevaagd en bij een poging om gloeiende kogels af te schieten
was een kanon ontploft.
Baxter stond weer klaar, loerend door de geschutspoort aan stuurboord. De zee
was nog leeg, de vloten dreven uit elkaar om opnieuw posities te kiezen. Boven ging
het werk aan de zeilen nog door en statig voeren alle schepen terug. Beneden was er
een tijdje niets te doen; alles lag klaar voor de volgende ronde. Uitgeput leunden de
mannen tegen de wielen van de affuit, hingen tegen de mast, te moe om te praten,
de keel droog van de kruitdamp. Het stonk
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naar alles wat maar stinken wil.
David zat op de grond en rustte met zijn hoofd tegen één van de dikke houten
wielen van de affuit. Het gonsde en bonsde in zijn hoofd, hij voelde dat hij in geen
weken normaal zou kunnen horen. Charlie lag languit op de planken, hijgend en
bezweet, zijn smalle vogelkopje leek spichtiger dan ooit.
Lang duurde hun rust niet. Onverbiddelijke trommels riepen hen op hun post. ‘Met
die trommels zou je de doden nog uit hun graf krijgen,’ mopperde Charlie. Weer de
stilte, weer het wachten, het langzaam naderen, wachten, kijken, naderen, wachten,
kijken.
Een felle roffel. Vuren! Ditmaal waren zij het eerst. De vijand was echter geen
tien seconden later. Het ging er hard aan toe. David zag door de wolken kruitdamp
een groot Hollands schip heel dichtbij.
Een tweede salvo van beide kanten. Op het voorschip van de Guinea een enorme
ravage. Drie treffers tussen stuk drie en stuk vier. Door grote gapende openingen
zagen ze de golven wild kolken. Het bloed van doden en gewonden vloeide in zee.
Vlak naast David viel een van hun mannen, getroffen door rondvliegend hout. Charlie
kroop zwart, vuil en grijnzend onder allerlei rommel vandaan. Twee man waren op
slag dood. David ving de gewonde op en keek radeloos rond. De domme kanonnier
Baxter was de enige die zijn verstand nog gebruikte. ‘Breng die vent naar beneden,’
gilde hij David toe. Zonder veel omhaal schoof Baxter de doden opzij en liet herladen.
Vuren, herladen, vuren, herladen.
David begon de lange tocht naar beneden, naar de chirurgijns. Met de gewonde
man op zijn nek strompelde hij naar achteren, voorbij de grote mast waar hij een
smalle trap wist die naar de verbandplaats leidde. De gewonde hing zwaar op David,
die moeizaam zijn weg vond tussen verplinterd hout, langs grote gaten in het dek,
rond doden, die her en der als oud vuil lagen. Het schip slingerde en stampte, geschokt
en geslagen door het geweld van eigen en vijandelijk geschut. De kruitwalm was
dicht en verstikkend. De gewonde bloedde hevig en David haastte zich zoveel hij
kon.
Met inspanning van al zijn krachten bereikte hij de trap naar het koebrugdek waar
de chirurgijns al uren bezig waren. Een doordringende stank: schroeiend mensenvlees,
trok omhoog door het trapgat. De wonden die snelle behandeling nodig hadden, zoals
beenstompen van geamputeerde ledematen, werden met gloeiende ijzers dichtgebrand.
Een gruwelijke behandeling, maar de enige manier om het zo gevreesde gangreen1
te voorkomen.
David kon niet direct de trap af. Een marinier met de sabel in de hand dwong de
gewonden en hen die een gewonde aandroegen om ordelijk na elkaar de smalle trap
af te dalen. Ook van hoger gelegen dekken kwamen verminkte, bloedende mannen
de trap af. David voegde zich in de rij, verdoofd door het lawaai en

1

Het afsterven van lichaamsdelen door infectie; soms met dodelijke afloop.
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de mateloze ellende om zich heen. Het was alsof iemand anders hem bewoog, alsof
hij er zelf niets mee te maken had. Kermend, kreunend en vloekend ging het naar
beneden. David wist niet of zijn zware vracht nog wel leefde. De afdaling naar het
koebrugdek leek een afdaling naar de hel. De stank was verstikkend, het gillen van
mannen die zonder enige vorm van verdoving geopereerd werden, ging door merg
en been. In het halfduistere vertrek zag David niet de helft van wat er gebeurde, hij
hoorde en rook des te meer. Hij leverde de gewonde af bij een hulp-chirurgijn en
maakte zich uit de voeten. Hij zocht grotendeels op de tast zijn weg naar voren,
misselijk van de stank en de gruwelen achter zich.
Bij de ladder die vanaf de kruitkamer weer naar de overloop leidde, bleef hij even
staan om op adem te komen. Daar kreeg hij geen tijd voor. De predikant leidde nog
steeds het werk bij de kruitkamer. Daar was zijn plaats tijdens het gevecht, om hier,
diep onder in het schip, al diegenen die naar beneden vluchtten, weer op te beuren
en terug te sturen de strijd in. Hij stopte David een stapel kardoezen in de hand en
joeg hem naar boven.
Bij het stuk moest hij meteen weer aanpakken. Timmerlieden herstelden in allerijl
de grote gaten in de scheepswand. Ook diep onder in het schip werd getimmerd; een
gat onder de waterlijn moest gedicht worden. De timmerlieden kwamen handen te
kort. De verzwakte stuksbemanningen bleven hun werk doen; zelfs Baxter hing in
de touwen om het stuk te verhalen. Eindeloos zwoegen, laden, vuren, laden, vuren.
Als automaten verrichtten ze alle handelingen tot eindelijk om acht uur het vuren
gestaakt werd. Ze waren de Hollanders voorbij gevaren, alleen de achterhoede schoot
nog.
Ingewikkelde koerswijzigingen moesten met de gehavende schepen en met
onvolledige bemanningen uitgevoerd worden. Benedendeks wisten ze weer niet wat
er aan de hand was. Was de zeeslag afgelopen? Hadden ze gewonnen? Of was de
Engelse vloot op de vlucht?
Baxter had nu duidelijk de leiding. Charlie probeerde nog wel met een grapje het
gezag van de kanonnier te ondermijnen, maar deze liet niet met zich spotten. Met
een schop joeg hij de oude bedelaar overeind. Het geschut moest afgekoeld worden,
ze moesten de rommel rond het stuk opruimen zowel aan bakboord als aan stuurboord.
Grote hoeveelheden hout en rommel gingen door de geschutspoorten de zee in. Peter
Baxter had te veel zeegevechten meegemaakt om niet te weten dat de strijd beslist
nog niet was afgelopen. Er kon nog van alles gebeuren.
Een schip met de Engelse vlag naderde. Het was de Loyal Katherine, een
hospitaalschip dat een groot aantal gewonden overnam.
Uit de kombuis kwam zowaar een grote ketel soep. Een enorme prestatie van de
kok, die zelden meer waardering voor zijn werk kreeg dan op dat moment. David at
even gulzig als ieder ander, al was hij zich er nog vaag van bewust dat
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het eigenlijk een absurde vertoning was. Ze waren allemaal even vuil en vermoeid,
vele lichtgewonden zagen er met hun slordige, bloedige verband om hoofd of handen
uit als wilde beesten. En allemaal maar eten, eten, eten, alsof er in dit uur van de
dood niets anders telde.
Er waren meer dwaze dingen waar David zelfs op dat moment om kon lachen. De
klerk die hen ingeschreven had, liep nerveus rond met zijn lijsten en trachtte bij te
houden wie er op het hospitaalschip overgezet werden en wie er bij de lange rij
gesneuvelden lagen. Hij bleef onbewogen bij alle lugubere tonelen, slechts zijn lijsten
waren voor hem van belang.
De officieren trachtten ook enige orde in de chaos te brengen. Zij deelden de
enterploeg voor het merendeel in bij de stuksbemanningen waar veel open plaatsen
bleven.
Na het vertrek van de Loyal Katherine en na de onverwachte soep hadden ze rust.
David sliep zelfs.
Des te onverwachter kwam het hervatten van de strijd voor hem. De geheimzinnige
machten op de kampagne hadden allerlei ingewikkelde dingen gedaan. Met strakke
hand geleid, de signalen met vlaggen en tekens van het admiraalschip af doorgegeven,
brak de Engelse vloot onder de leiding van de hertog van York door de Nederlandse
vloot heen. Om ongeveer één uur 's middags gebeurde dit. Beneden wisten ze van
niets. Tot ze ineens midden tussen de Hollanders zaten.
David schrok wakker en meteen was iedereen weer in actie. Ze werden van twee
kanten tegelijk beschoten en moesten proberen aan twee kanten terug te vuren. Het
werd het glorieuur voor Baxter, het verschrikkelijkste uur voor David en vele anderen.
De kanonnier joeg hen van het ene stuk naar het andere. Ze bedienden bakboord en
stuurboord met tien man. In deze hel van lawaai, stank en rook had niemand tijd om
bang te zijn. Ze zwoegden en renden van de ene kant naar de andere, aangevuurd
door de rauwe kreten van de kanonnier. David moest naar beneden om meer kardoezen
te halen. Hoestend in de dichte rook strompelde hij de trap af. Onderaan moest hij
zich stevig vastgrijpen. Een projectiel sloeg door de scheepswand in het dek vlak
naast de kruitkamer en veroorzaakte brand. Vlammen lekten over de vloer en konden
in enkele minuten de kruitkamer bereiken.
‘De kapitein is dood!’ hoorde hij roepen.
‘Dan kan hij gelijk de lucht in,’ flitste het door David heen. Een plens water bracht
hem terug in de realiteit. Van bovenaf gooiden ze water op de gevaarlijke vlammen
bij de kruitvoorraad. David sprong de laatste treden naar beneden en zocht ook natte
lappen, emmers water.
De predikant redde hen allen. Met een arm vol kletsnatte lappen wierp hij zich op
de vlammen en doofde ze. Tevreden krabbelde hij overeind. ‘Vooruit,’ riep
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hij naar David, ‘naar boven met nieuwe kardoezen, haast je!’
Deze fase in de strijd duurde gelukkig slechts kort. Ze zouden het ook niet lang
volgehouden hebben. Er heerste een enorme wanorde, gegil, gekerm, luide vloeken
en het hameren van de timmerlieden, alles klonk door elkaar.
Eén dek was zo erg beschadigd dat een zwaar stuk erdoor zakte en een dek lager
in de vloer bleef steken. Enkele zeilen waren doorzeefde vodden en moesten
vervangen worden. De fokkemast hing gebroken voorover. Er zat niets anders op
dan hem te kappen.
En midden in deze bende klonk ineens de scherpe angstkreet: ‘Een brander.’1 De
kerels die de brander op hen afstuurden, waren ervaren zeelui. Roer en zeilen waren
zo gesteld dat de brander precies de baan van de moeilijk wendbaar geworden Guinea
zou kruisen. Op de kampagne konden ze het ontmoetingspunt uittekenen. Ze leken
reddeloos verloren. Het fel brandende scheepje zat ongetwijfeld vol ontplofbaar
materiaal en op de Guinea kon men nog slechts trachten te vluchten in de boten.
Bij de officieren hield één man het hoofd koel: de luitenant die het bevel van de
gesneuvelde Athelton had overgenomen. Het schip afremmen door tegen te brassen
had geen zin meer, daarvoor hadden ze te veel vaart. Hij zag nog één mogelijkheid.
Op zijn bevel joegen de bootslieden hun vermoeide mannen het want in en in
ongekend hoog tempo werden alle handelingen uitgevoerd om het schip voor de
wind over de andere boeg te brengen door te halzen. Het ontbreken van de fokkezeilen
was hierbij een geduchte handicap, maar door gebruik te maken van blinde en
bovenblinde lukte de wending.
Benedendeks wisten ze niet wat er gebeurde. Ze zagen door de geschutspoorten
de brander snel naderen. De twee schepen voeren op elkaar af en pas op het laatste
moment merkte men dat de Guinea van koers veranderde. Het was echter te laat. De
brander was nog slechts tien meter van hen vandaan. Ze voeren nu in dezelfde richting
als het brandende schip. Later zou David zich erover verwonderen dat ze niet banger
geweest waren. Het leek nu een wedstrijd waar ze niets mee te maken hadden. De
brander kwam nog dichterbij, het snelle schip haalde hen in. Benedendeks hoorden
ze het ronken van de vlammen, voelden ze de hitte. Op minder dan twee meter
schoven de beide schepen langs elkaar. Toen lukte het de Guinea af te wenden en
tergend langzaam verwijderden ze zich van de loeiende en ronkende brander. Pas
toen op ongeveer honderd meter afstand de brander met een daverende klap uit elkaar
sprong, beseften ze dat ze aan een enorm gevaar ontsnapt waren.
Verder weg klonk nog een luide knal. Ze wisten niet wat dat te betekenen had.
Het was de ondergang van het Hollandse admiraalsschip en het betekende de
voltooiing van de Engelse overwinning.
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brand en ontploffing de vijand te vernietigen.
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Het was halfdrie op 13 juni 1665, 3 juni volgens de Engelse kalender.
Engelse schepen zetten de achtervolging in die de geslagen Hollanders opjoeg tot
in hun havens. Daarna zeilde de een glorieus naar huis, stil en bedrukt meerde de
ander zijn geteisterde schip af. Aan beide kanten keerden velen nooit terug. Twee
volken maakten geschiedenis, met bloed en vuur.
Op de Guinea voer David vlak langs de Hollandse kust. Hij was bijna waar hij
wezen wilde.
's Nachts staken ze de Noordzee weer over.
De kok had ook nu een pan soep, ditmaal met grote hompen brood. Er was genoeg
voor iedereen, de kok had evenveel klaargemaakt als altijd en vele monden waren
voor altijd gesloten, dat scheelde.
Ze namen het er maar eens van, lekker, je kreeg niet elke dag zo'n buitenkansje.
David schranste net zo hard als de anderen.

Een stille zaterdag
Laat in de middag van de dertiende juni begonnen in Rotterdam de berichten binnen
te komen over de nederlaag bij Lowestoft.
Snel zeilende jachten bereikten de stad het eerst. Soms hadden ze gewonden bij
zich, overgenomen uit de grotere schepen. Het gasthuis zou vol raken. Het nieuws
van de nederlaag ging snel rond, telkens hoorde men nieuwe bijzonderheden. De
Groot Hollandia was binnengevallen met de dode admiraal Kortenaer aan boord.
Namen van schepen en aanvoerders werden genoemd, schepen die niet terug zouden
keren, aanvoerders die met vele anderen de dood in de golven hadden gevonden.
Tegen acht uur ging Benjamin Furly de stad in. Hij hield het thuis niet meer uit.
Hij moest horen wat er gebeurd was. Dorothy wilde hem liever thuis houden, bang
voor anti-Engelse gevoelens, bang voor opstootjes. Benjamin vond deze angst
overdreven en hij ging. Hij kende veel schepen en opvarenden bij naam; ongerustheid
om het lot van zovelen dreef hem naar de waterkant. Bij de stadspoort trof hij een
groepje pratende soldaten; hij passeerde met een stille groet.
Er heerste een beklemmende stilte in de stad. De Hoogstraat lag uitgestorven.
Niets was er te merken van het normale zaterdagavondrumoer. In de kleinere steegjes
en straatjes zaten of stonden mensen die met elkaar het nieuws bespraken, gissingen
maakten over het hoe en het waardoor van de nederlaag. Gaande over de Nieuwe
Haven hoorde Furly uit elke steeg of dwarsstraat het gepraat van de mensen dat dof
en somber opklonk tussen de muren. Mompe-
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lende stemmen in een sterfhuis.
Over bruggen en langs kaden bereikte hij het Oude Hooft waar oude mannen, over
het water starende vrouwen en enkele kinderen wachtten op meer nieuws over de
vloot.
De oude mannen hadden deskundige meningen. Eén praatte voortdurend over zijn
triomf bij Duins zonder te merken dat niemand naar hem luisterde. De vrouwen
stonden angstig bijeen, met de ogen de rivier afzoekend naar schepen of sloepen die
overlevenden zouden brengen. De kinderen hielden zich stil. Wie lawaai maakte of
dreinde kon een draai om de oren verwachten van de gespannen moeders.
Benjamin Furly stond apart. Niemand bemoeide zich met hem, hij hoorde er niet
bij. Hij zag twee sloepen naderen. In het wijkend licht van de rampzalige dag doemden
de boten laag en zwart op. Ze leken zwaar geladen. Voorzichtig legden de roeiers
van de eerste boot aan bij de steiger. Ze brachten gewonden. De mensen drongen op
om te helpen, om te kijken wie het waren. De gewonde mannen moesten zelf proberen
het gasthuis te bereiken.
Zwaar leunend op een stuk hout dat hij als wandelstok gebruikte, maakte een grote
kerel zich los uit de menigte. Eén arm hing in een voddig verband slap langs zijn zij.
Furly herkende Jan Huyters. Geschrokken keken de mensen de gewonde na. Furly
zag dat de man zo onmogelijk het gasthuis kon halen. Zonder veel omhaal nam hij
Huyters het stuk hout af. Pakte hem stevig bij de gezonde arm, legde die langs zijn
schouders en steunde de grote matroos zo goed als hij kon. ‘Lazer op, ik kan zelf
wel lopen, gromde Huyters.
‘Zo gaat het beter,’ besliste Furly kortaf.
Huyters voelde dat zelf ook en liet zich helpen. Langzaam liepen ze de stad in, de
rijke koopman en de gewonde.
Achter hen op het Oude Hooft meerde de tweede sloep, volgeladen met
gesneuvelden. De mensen sloegen de doeken terug die over de gezichten lagen. Eén
snerpende kreet klonk boven alle andere. Een kleine jongen had zijn broertje herkend
bij de doden, dertien jaar oud.
Het krijsende kind rende de stad in, naar huis. Hij holde langs Furly en Huyters.
Schril klonk zijn schreeuwen op tussen de huizen, ver klonk het over de havens.
‘Het is een grote rotzooi daar,’ zei Huyters met een vaag gebaar in de richting van
de zee.
Bij de poort van het gasthuis herhaalde hij nog eens: ‘Een grote, stinkende rotzooi.’
Furly knikte zwijgend.
Huyters kreeg een plaatsje in het gasthuis.
Benjamin Furty verliet de vrijwel duistere stad, waar tegen de late zomer-
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avondlucht de zwarte silhouetten van kapotte schepen te zien waren.
Thuis zei hij slechts: ‘Het is er hard toegegaan.’

Een lange brief
Op de Rijzende Zon verveelde Jacob zich. Er was elke dag wel werk te doen, maar
hij zocht afwisseling. Afwisseling die de reis niet bracht.
Arie zei: ‘Wees maar blij; afwisseling in een zeemansleven is haast altijd ellende,
het gaat wel goed zo.’
Jacob wist dat de chirurgijn aantekeningen van de reis maakte om er later een boek
over te schrijven. Hij besloot ook zo iets te doen. Omdat een boek hem wat veel leek,
hield hij het op een lange brief. Aangezien er maar één persoon op de wereld was
aan wie hij een brief kon schrijven, begon hij op een avond alsvolgt:
‘Beste oom Furly, ik begin aan een brief die u misschien nooit zult ontvangen. Ik
vaar met Arie op de Rijzende Zon, een schip van de V.O.C. We zijn op de Atlantische
Oceaan. We hebben allebei heel veel meegemaakt, maar we leven nog. Ik schrijf
zomaar op wat me te binnen schiet. Het is 13 juni. Ik geloof dat het zaterdag is. Je
raakt hier de tel kwijt, alle dagen lijken op elkaar. Het is ontzettend vervelend. Gebeurt
er in Holland nog iets? Morgen is het zondag, dan krijgen we vlees.
26 juni. Vandaag vond ik het stukje brief. Er was veel werk de afgelopen week. Ze
hebben koorts. Sommigen liggen te gillen in hun kooi, ze willen overboord springen.
Ze schelden me uit als ik in de buurt kom. Meester Schouten heeft de meesten beter
gemaakt en nu is het weer wat rustiger. Ze zeggen dat we langs eilanden gevaren
zijn. Ik heb er niets van gezien. Ik moet maar niet te veel aan land denken, er komt
heus wel eens een eind aan al dat water. Ik doe mijn werk maar ik vergeet de zee
zoveel mogelijk. Anders word ik net zo gek als die kerels die de koorts hadden. Als
ik weer in Rotterdam ben, wil ik nooit meer varen, oom Furly. Meester Schouten
leert me alle instrumenten en kruiden uit de chirurgijnskist. Het is erg moeilijk, maar
meester Schouten zegt dat ik het best kan leren. Over een jaar of drie kan ik al ergens
hulp-chirurgijn zijn, zegt hij. Als het maar niet op een schip is.
2 juli. Heel in de verte hebben we drie onbekende schepen gezien; ze bleven uit
de buurt en zijn nu helemaal verdwenen. Er komt een ander schip dat ons van achteren
nadert; het is al urenlang te zien. Op onze vloot minderen ze zeil om de ander in te
laten halen. Iedereen is benieuwd hoe het in Holland is. De prin-
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senvlaggen waaien van de kampagnes. Nu kan iedereen zien wie we zijn. 's Avonds.
Die kerels op dat andere schip zijn er vandoor gegaan. Ze hadden een witte vlag met
een kruis erop. De een zegt dat het een Spanjaard was, de ander zegt een Portugees.
Wat het ook was, het was tuig, want ze zijn doorgevaren en nu weten we nog niets.
6 juli. In het noorden hebben we een zeil gezien. Er was niet veel wind, het bleef
een zeil, het werd geen schip. Iedereen wil nieuws over thuis horen.
9 juli. Het waait verschrikkelijk. Ik kan haast niet schrijven. We zien de andere
schepen van onze vloot niet meer.
10 juli. Er zijn vijf schepen bij elkaar. De rest is zoek. Het is een verschrikkelijke
storm. Arie en Willem lachen me uit als ik dat zeg. Ze scheppen op over een storm
in de Indische Oceaan. Ik houd maar op met schrijven. Het is niet te doen.
11 juli. Het schip gaat nog vreselijk te keer. De storm is voorbij, zeggen ze. Nu
mag het alleen nog maar een stijve bries heten met een holle zee. Voor mij is het een
storm. Vannacht dacht ik dat we doodgingen. Alles moest potdicht blijven en nòg
werd de hele boel drijfnat. Ik heb moeten pompen, wat een dievenwerk!
's avonds. Er komt een schip naar de vloot toe! Ze hebben de Slot Hooningen, u
weet wel die schuit uit Rotterdam, er achteraan gestuurd. Het waren er eerst drie.
Eén hebben ze te pakken gekregen. Het waait niet erg meer. Arie is als roeier mee
in een sloep naar het admiraalsschip. Dat schip dat de Slot Hooningen nu opbrengt,
is een Franse visser zegt Willem. Dat zal dan wel waar zijn.
Ik ben buiten geweest. Het is nog lang licht vandaag. Zojuist is de sloep
teruggekomen. De Fransen zeggen dat er oorlog is met Engeland. Ze zeggen ook dat
De Ruyter de kust van Guinee heeft heroverd. Ik ben benieuwd of hij ook in Cabo
Cors is geweest.
Arie zoekt me. Ik ga even naar hem toe.
We kunnen post bij de Fransman brengen! De sloep vaart nog een keer. Nou, oom
Furly, dit is het dan. Ik hoop dat u deze brief in gezondheid mag ontvangen. Als er
geen ongelukken gebeuren door de oorlog of zo, ben ik gauw thuis.
Uw Jacob Pluym
Ook de groeten van Arie, hoor!’
Zenuwachtig frutselde Jacob de brief in een klein linnen zakje en krabbelde daarop:
Aan Benjamin Furly, koopman, Rotterdam, Holland.
Arie wachtte er al op. Jacob keek zijn broer na die met de anderen aan de riemen
hing van de sloep, die klein leek op de grote golven. Ze verdwenen aan de luwe kant
van het admiraalsschip.
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In de loop van de avond ging de Franse visser weer uit de vloot. Admiraal De Bitter
had hem hartelijk ontvangen. De inlichtingen, hoe onvolledig ook, waren zeer welkom.
Het was duidelijk dat de vloot om Ierland en Schotland de Noordzee moest trachten
te bereiken, omdat er dan veel meer kans was om Amsterdam binnen te lopen zonder
in handen van de Engelsen te vallen. Zo stond het ook omschreven in de lastbrief
die de admiraal in Batavia ter hand was gesteld.
Op 15 juli werden alle schepen gevechtsklaar gemaakt. Het geschut werd
schoongemaakt en beproefd met los kruit. Wapens nam men ter hand voor een
degelijke inspectie en alle benodigdheden voor een eventuele strijd legde men gereed.
Voorlopig was er nog geen vijand te zien. Ze waren al op eenenvijftig graden
noorderbreedte, dus het werd wel oppassen.
Door harde wind, duisternis en mist was het in de week van 15 tot 22 juli moeilijk
de schepen bij elkaar te houden. Het gelukte admiraal De Bitter zeven schepen bijeen
te houden met tromgeroffel, kanonschoten en lichten.
Op heldere dagen bleef het lang licht. Om halftwaalf ging de zon pas onder en om
halfeen zag men haar alweer opkomen.
In Holland kon bekend zijn hoever ze waren door de brieven die de Fransman had
meegenomen en op de vloot verwachtte men elke dag een eskader oorlogsschepen
te zien verschijnen om hen naar huis te brengen.
Op 24 juli kregen ze de Shetlandeilanden in zicht. Zonder steun van oorlogsschepen
was het te riskant om tussen deze eilanden en de Orkaden door te varen. De ruimte
was weliswaar even groot als tussen Vlissingen en Londen, maar een kruisend Engels
eskader zou een tamelijk gemakkelijke prooi hebben aan de zwaar beladen retourvloot.
Voorlopig koersten ze noordelijk, van het vaderland af, om rond de Shetlandeilanden
te varen en dan ter hoogte van de Noorse kust bij Bergen de Noordzee in te varen.
Jacob had voor het eerst in weken lang over de reling gehangen toen de
Shetlandeilanden te zien waren. Ze bleven op grote afstand. De eilanden markeerden
dagenlang de zuidelijke horizon. Jacob genoot van het heldere weer: koud, maar
gezond. Eindelijk land in zicht. Hij begreep niet hoe dat de anderen zo koud kon
laten. De afstand naar huis was nog groot, zeiden ze. Volgens Willem van Lent kon
het hier best gebeuren dat ze door ongunstige winden nog noordelijker gedreven
werden, nog verder van huis.
Vandaag kon Jacob erom lachen. Die ouwe Willem altijd met zijn verhalen! Arie
praatte soms al net zo. Jacob had het gevoel dat er nooit meer mist zou komen. Het
was toch zomer! Heerlijk, zo met een zacht windje naar huis dobberen. Het mocht
nog wel hard waaien ook, als het maar de goede kant op was. Zingend zocht Jacob
zijn kooi op.
Morgen zou hij weer aan een lange brief beginnen. Het leven was goed.
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Zeer vroeg in de ochtend werd hij wakker door kanongebulder. Wat was er? Werden
ze aangevallen?
Jacob schoot uit zijn kooi en rende naar boven. Klamme flarden mist en kruitdamp
kwamen hem al tegemoet. Boven dek was alles nat en klam. Jacob huiverde, de
touwen dropen triest, een dichte, grijze mist vormde één geheel met de grauwe golven.
Door kanonschoten met los kruit hoorde men waar de andere schepen waren. Ergens
in deze kille, grijze massa dreef hun schip: de Rijzende Zon. Jacob haatte die naam.
Wie noemde nu een schip de Rijzende Zon in zulk vies, somber weer! Hij haatte de
zee, de reis, de miserabele luchtjes van het stinkende schip. ‘Noem het liever de
stinkende ton,’ dacht Jacob. Mistroostig liep hij de trap weer af.
Opnieuw dreunde een kanonschot. Ver weg klonk het antwoord.
Somber gestemd begon Jacob aan zijn dagelijks werk. Met tegenzin verrichtte hij
zijn taak. Hij walgde van de drankjes die hij moest maken. Elke dag dezelfde rommel,
niemand werd er beter van en er kwamen elke dag meer zieken. Jacob wist heel zeker
dat hij weer helemaal gelukkig zou zijn als hij nu maar eens één keer een straatje
kon omlopen. Al zou hij maar eens één uurtje van dat ellendige schip af zijn, dan
kon hij er wel weer een paar weken tegen. De onmogelijkheid zijn wens in vervulling
te zien gaan, maakte hem wanhopig. Om twaalf uur brak gelukkig de zon door. Er
stond een oostenwind, die als een reusachtige bezem de zee schoon veegde. Van het
admiraalsschip kwam het bevel een zuidelijke koers voor te leggen. Overal tuurde
men naar schepen. Kwam er nog geen escorte uit Nederland? In de loop van de
middag trok het weer dicht. Jacob was een paar uur niet boven geweest, maar hij
hoefde niet te kijken. Aan de geluiden en aan de kille lucht die overal in het schip
trok, hoorde en voelde hij wel wat er veranderde. Hij kwam nog net op tijd om de
zon als een verblekende schijf te zien oplossen in de kille, klamme slierten mist, die
met lange grijparmen het schip naar zich toe trokken.
Met geluidssignalen bij elkaar blijvend voeren de schepen verder, langzaam naar
het zuiden.
Uit het zuiden naderde een Engelse vloot onder het opperbevel van de graaf van
Sandwich.
In deze vloot voer ook de Guinea mee met David Simmons en Charley Watkins.
Ze hadden ruim een maand intensief varen achter de rug, voor de Hollandse kust,
kruisend op de Noordzee en tweemaal terug naar Engeland. Gevechten waren er niet
meer voorgevallen. De zin van al het heen en weer varen ontging iedereen.
Dat de hoge heren hoopten de vloot van De Ruyter te onderscheppen, wisten ze
niet benedendeks. Dat De Ruyter langs glipte toen ze op weg waren naar het noorden,
wisten zelfs de hoge heren eerst niet. Nu ging het erom de retour-
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vloot op te wachten.
Over grote afstand verspreid voeren de Engelse eskaders naar het noorden. Op
alle schepen tuurde de uitkijk naar zeilen, naar de retourvloot, de beste buit die er in
die oorlog te winnen was. Helaas zeilden ze dichte mistbanken in, die het uitzicht
benamen.
Tegen de avond van zondag 26 juli klaarde het weer op. Er was echter weinig wind.
De Bitter maakte weinig vorderingen naar het zuiden. De graaf van Sandwich
dobberde maar heel langzaam naar het noorden.
De wind draaide naar de oosthoek en De Bitter liet al zijn schepen naar het westen
koersen. Heel kalm en vredig voeren de Oostindiëvaarders over de zee, richting west,
onbewust van de nabijheid van de vijand.
Even kalm en vredig zeilden de Engelse schepen ongeveer tien mijl verderop naar
het noorden. Zo voeren ze weg van de Hollanders die ze bijna te pakken hadden. De
avond viel, een vredige avond.
Het weer bleef gekenmerkt door lange perioden met dichte mist, afgewisseld met
korte opklaringen.
De bemanning van de retourvloot raakte zeer vermoeid. Er waren vrij veel zieken,
zodat de gezonden extra hard moesten werken, waardoor er weer meer ziek werden.
Het lukte ook niet om werkelijk in zuidelijke richting te vorderen. Op 29 juli
bevonden ze zich zelfs op vijfenzestig graden noorderbreedte, verder van huis dan
een week tevoren. Het voedsel raakte op. De Bitter besloot naar een Noorse haven
te koersen.
Een Franse Groenlandvaarder bracht slecht nieuws uit het vaderland. Er was
allerwegen stilstand van handel en visserij. Zijn berichten waren echter al weken
oud.
Op 1 augustus vond een Nederlands galjoot de retourvloot onder de Noorse kust.
Het schip was speciaal uitgezonden om De Bitter te berichten dat vele Engelse
eskaders op de retourvloot kruisten. Ook hoorden ze op de retourvloot nu voor het
eerst over de grote nederlaag bij Lowestoft. Van de heren zeventien in Amsterdam
kreeg De Bitter een lange brief met de opdracht zich naar de Noorse stad Bergen te
begeven in afwachting van een begeleidend konvooi om de Noordzee over te steken.
De kostbare lading moest tot elke prijs behouden aankomen.
Van de schipper van het galjoot hoorde De Bitter, dat van de vermiste schepen er
al drie in Bergen lagen.
Op de dag dat Jacob hoorde dat ze naar Bergen zouden varen, wist hij totaal niet
waar het lag en hoever het nog was. Hij wist alleen dat het een stad was,
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een stad met huizen en mensen en straathonden in de goot, heerlijk! Hij werkte die
dag met meer plezier dan tevoren, niets was hem te veel, geen karwei was hem te
vies.
's Avonds pakte hij een groot vel papier en hij schreef met zwierige letters:
‘Beste oom Furly, ik begin weer aan een brief. Weer weet ik niet wanneer u deze
brief kunt ontvangen. Ik schrijf er elke dag maar een stuk bij. We gaan naar een stad.
Bergen heet het daar. Ik weet niet of het nog lang zal duren. We zien wel dagelijks
bergen, maar dat is de kust van Noorwegen. Willem zegt dat die stad nog verder is.
Volgens Willem moeten we dan een heel eind tussen die bergen doorvaren, ik zal
wel zien. Als we eerst maar eens van dit verschrikkelijke schip af zijn. We hebben
zo veel mist en kou gehad!
Van de week zijn we zelfs bijna gezonken. Deze schuit is zo lek als een mandje.
Varen is leuk om naar te kijken, maar niet om hetzelf te doen.
Oom Furly, ik heb de hele dag hard gewerkt. Er zijn veel zieken. Sommigen zijn
er slecht aan toe. Ik ga slapen. Misschien moet ik er vannacht nog wel een paar keer
uit. Het zal wel weer een lange brief worden.’
Met een tevreden zucht legde Jacob zijn ganzeveer neer, strooide zand op de natte
inkt en ging slapen. Heerlijk langs de Noorse bergen op weg naar Bergen, naar vaste
wal.

Veilige haven?
Enkele dagen later gingen de schepen laat in de middag ten anker bij de Bakkesont,
aan het begin van de vaarweg naar Bergen.
De Amstellant bleek hier al te liggen. De schepen lagen zo dicht opeen, dat men
van schip tot schip kon klimmen.
Admiraal De Bitter was van plan enkele dagen bij de Bakkesont te wachten of er
nog meer vermiste schepen zouden komen opdagen. In die tijd kon men met de
Noorse bevolking handel drijven om vers vlees en verse groenten te krijgen. Ook
konden de watervoorraden aangevuld worden. Eerst wilde de admiraal uit zien te
vinden of er tussen de dag waarop ze het galjoot uit Nederland ontmoetten en deze
dag nog meer schepen uit de Retourvloot in Bergen waren aangekomen. Dan kon
daarna bekeken worden op welke schepen ze nog moesten wachten.
De gelegenheid deed zich eerder voor dan hij gedacht had. Uit noordelijke richting
naderde door het lange, brede fjord een Nederlands schip. De Bitter
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liet de Hollander praaien. Op het kleine Hollandse schip wierp men het anker uit en
de schipper liet zich naar de retourvloot roeien.
Jacob was al uren aan dek. Hij kon zijn ogen niet van het land afhouden. Eindelijk
groene weiden, eindelijk koeien en schapen, bloemen en bomen! Het was wel jammer
dat de Rijzende Zon het buitenste schip was. Van de kok had Jacob gehoord dat ze
straks aan wal zouden gaan om inkopen te doen. Jacob was vastbesloten dat
buitenkansje niet te missen.
Arie had niets te doen en kwam bij zijn broer staan. ‘Nu heb je weer bijna vaste
wal onder je voeten, zeeman,’ spotte Arie.
‘Gelukkig wel,’ zei Jacob uit de grond van zijn hart.
Over de schepen heen keken ze naar het lokkende land. Het eiland rees hoog uit
zee op, het weiland met het grazende vee helde sterk af naar het smalle, rotsachtige
strand. Op het strand waren mensen te zien, wuivend en roepend naar de schepelingen.
Arie keek langs het eiland naar de fjord en de verspreid liggende kleinere eilanden.
Zo werd zijn aandacht getrokken door het naderende Hollandse koopvaardijscheepje.
Hij stootte Jacob aan. ‘Kijk nou eens!’ riep hij uit, ‘dat is de Ster uit Rotterdam!’
Jacob wendde zijn blik van het land af, maar kon niets bekends aan het schip zien.
Arie was er heel zeker van dat het schip uit Rotterdam kwam. Opgetogen wees
hij zijn jongere broer op herkenningspunten, hij wist precies waar het schip altijd
afmeerde, wie er schipper was en hij meende zelfs te zien wat er aan het schip de
Ster veranderd was.
Jacob zag nog niets bekends, maar hij wist hoe goed Arie altijd alles van schepen
onthield en hij geloofde graag dat zijn broer gelijk had.
Inmiddels naderde de sloep met de schipper van de Ster. Arie hielp een touwladder
uitwerpen en bleef met Jacob in de buurt om de schipper van dichtbij te zien. Hij
wist zeker dat hij gelijk zou krijgen. Jacob was benieuwd of het allemaal zo uit zou
komen als Arie zei.
Admiraal De Bitter was over de schepen heen naar de Rijzende Zon gekomen en
stond zelf bij de valreep toen de schipper van de Ster naar boven klom. Arie en Jacob
konden de begroeting woord voor woord verstaan.
De vermoeide admiraal was uiterst vriendelijk tegen de schipper van de Ster en
deze was een en al glimlach. Tot hun verbazing hoorden de jongens hem zeggen dat
hij uit Oostende kwam en dat hij op Hamburg voer. De man sprak Vlaams en
beweerde de Hollandse vlag te voeren omdat de eigenaar van het schip een man uit
Enkhuizen was. Arie en Jacob waren sprakeloos.
De admiraal en de schipper verdwenen in de hut op het achterdek van de Rij-
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zende Zon.
Arie verwachtte een spottende opmerking van Jacob, maar Jacob zei: ‘Die vent
staat te liegen, hij is helemaal geen Vlaming. Hij komt uit de Baanstraat in Rotterdam;
ik herkende hem zodra hij naar boven kwam.’
‘Dan zou het toch een Rotterdamse schuit kunnen zijn,’ zei Arie.
‘Dat is het ook,’ fluisterde Jacob opgewonden. ‘En er is nog veel meer. Hij heet
Klaas van Heyst en hij is vorig jaar als lorrendraaier op de kust van Guinee betrapt
toen hij met een schip vol slaven wilde vertrekken. Door de Engelse aanval op Cabo
Cors kon hij ontsnappen.’
Arie floot tussen zijn tanden. ‘Zo, zo, waait de wind uit die hoek,’ zei hij
nadenkend. ‘Maar waarom zou hij al die leugens vertellen?’
Daar wist Jacob zo geen antwoord op. ‘Hij wordt als lorrendraaier nog altijd
gezocht, misschien is hij daarom bang,’ opperde hij.
Arie was het daar niet mee eens, hij zei: ‘Hij is hier ver buiten het bereik van jouw
Westindische Compagnie, hier heeft hij niets te vrezen. Die vent moet heel iets anders
van plan zijn. Maar wat?’
De verdachte schipper Van Heyst en admiraal De Bitter namen een kwartier later
hartelijk afscheid.
Arie en Jacob hielden de touwladder strak. Zij hoorden Van Heyst zeggen: ‘Als
ik schepen van uw vloot ontmoet op zee, zal ik ze zeggen dat u hier nog drie dagen
wacht.’
De Bitter wenste schipper Van Heyst behouden vaart. De admiraal ging over de
schepen terug naar zijn eigen schip, de Walcheren.
Arie trok Jacob mee naar een stil hoekje en fluisterde: ‘wat denk je ervan?’ ‘Als
hij in het begin gelogen heeft, moet hij er een bedoeling mee hebben als hij de
admiraal zo nadrukkelijk aanraadt drie dagen te wachten,’ zei Jacob nadenkend. En
hij vervolgde: ‘Ik ben er vrijwel zeker van dat het Van Heyst is uit de Baanstraat,
maar het kan natuurlijk iemand zijn die veel op hem lijkt.’
Arie sprong op en zei: ‘Dat weten we zo.’ Hij zette zijn handen als een trechter
aan zijn mond en schreeuwde over het water naar de sloep: ‘Van Heyst, hoe is het
in Rotterdam?’
De man in de sloep schrok, wilde omkijken, maar bedwong zich en maande slechts
de roeiers aan tot meer spoed.
Arie volgde aandachtig de reactie van de man. Toen zei hij: ‘Dat moet Van Heyst
zijn, hij wilde omkijken.’
De jongens wisten nu wel zeker dat de man gelogen had, maar ze konden er niet
achter komen wat hij in zijn schild voerde. Jacob wilde aan admiraal De Bitter
vertellen wat hen bezighield, maar Arie lachte hem uit. ‘De admiraal ziet je
aankomen,’ zei hij, ‘je kunt niets bewijzen en je weet helemaal niet wat ze besproken
hebben.’
Arie werd van het werk geroepen eer ze het er over eens geworden waren wat

Nanne Bosma, Tochtgenoten

129
ze zouden doen. Jacob kon met de chirurgijn en enkele anderen aan wal om vee en
groente te kopen en zo kon het gebeuren dat ze niets zeiden, terwijl de lorrendraaier
Klaas van Heyst de zee opvoer.
Wat zou hij gaan doen, waarom wilde hij zo graag dat de retourvloot drie dagen
bij Bakkesont bleef, open en kwetsbaar voor elke aanvaller?
In de volgende uren had Jacob te veel te zien en te doen om nog aan Van Heyst te
denken.
Over alle zeven schepen heen bereikten ze de vaste wal. Ze lagen in de beschutting
van een rotspunt. Lange loopplanken waren van de Walcheren uit naar rotsen op het
strand gelegd. Van de smalle kuststrook, kronkelde een paadje tussen grote
rotsblokken door omhoog naar de boerderijen hoger op het eiland. Chirurgijn Schouten
had een kleine hoeveelheid Indische waren meegekregen, snuisterijen en minder
waardevolle stoffen om als ruilartikel te gebruiken. Jacob was erg opgewonden.
Eindelijk aan land! Hij voelde de zwaarte van zijn last niet. Hij danste het bergpad
op, uitbundig blij. Ook de anderen waren uitgelaten vrolijk. De boerenbevolking was
bijzonder vriendelijk. Ieder sprak zijn eigen taal, maar men begreep elkaar opperbest.
Bij de eerste boerderij was al een groepje mannen van een ander schip aan het
onderhandelen en Schouten leidde zijn mannen verder het land in.
Na een kwartier lopen bereikten ze een kleine boerderij, die wat verscholen in het
geboomte lag. De gulle boerin gaf hun verse melk te drinken, nog warm, zo van de
koe. Het leek Jacob of hij van zijn leven nog niet zo iets heerlijks had geproefd. Met
zijn vinger likte hij het laatste druppeltje uit zijn houten kom. Toen begon het loven
en bieden. De chirurgijn bekeek en betastte als een ervaren veekoopman de twee
koeien die de boer wilde verkopen. De mannen van de Rijzende Zon keken aandachtig
toe. Met een mengelmoesje van allerlei talen en vooral met allerlei gebaren wisten
Schouten en de boer het eens te worden over de prijs. De boerin had veel zin in de
oosterse stoffen en daar maakte Schouten slim gebruik van.
Veel mannen droegen nog hun Oostindische baadje omdat ze gewoon niets anders
hadden. Eén ruilde met de boer zijn kleurige hemd voor een mand vol eieren, een
ander bemachtigde een warm wollen hemd door het te ruilen tegen een versleten
oosterse muts.
Schouten kocht nog een oud biervat vol melk, verse boter, twintig kippen en twee
schapen.
Toen was iedereen klaar om terug te gaan naar het schip. Dit was echter nog niet
zo eenvoudig. De zeelieden mochten dan al handige veekopers blijken, van veedrijven
hadden ze niet veel verstand. Onhandig duwend en trekkend dreven ze de onwillige
koeien en schapen over het smalle pad naar de kust. Jacob droeg in een kleine mand
de twintig kakelende kippen. Een ander sjouwde
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het onhandige vat melk, een derde de boter en de chirurgijn hielp zelf met het
opdrijven van de koeien en de schapen.
Zo bereikten ze het steile pad dat naar de schepen leidde. Hier begon de ellende
pas goed. De koeien verzetten geen poot meer en waren er niet toe te bewegen naar
beneden te gaan, de schapen raakten zo in paniek, dat ze er vandoor gingen. Twee
man zetten de achtervolging in. Ze maakten echter zoveel lawaai, dat de opgejaagde
schapen er alleen maar harder door gingen rennen. Gelukkig kwamen een paar boeren
te hulp, zodat na een half uur de schapen weer terug waren.
Schouten liet nu eerst de kippen, de melk en de boter aan boord brengen.
Voorzichtig daalde Jacob het steile pad af en bereikte zonder ongelukken hun schip,
balancerend van loopplank tot loopplank. Met een flink aantal matrozen en met veel
touw kwamen ze terug op het eiland. Joost Jochemsz was bij deze groep en hij vond
een eenvoudige manier om de schapen aan boord te krijgen. Met de meegenomen
touwen bond hij de poten vast van een hevig spartelend schaap, sloeg vervolgens het
uiteinde van het touw om de kop van het beest, hees het op zijn rug en droeg het naar
beneden. Ook het andere schaap werd zo meer dood dan levend op de Rijzende Zon
afgeleverd.
De koeien kregen een touw om de horens. Twee man trokken en drie duwden en
zo ging het voetje voor voetje naar beneden. Bij de loopplank liepen ze echter vast.
De matrozen hadden niet voldoende ruimte om met twee of drie man te trekken en
te duwen. Een sterke matroos vond de oplossing van dit laatste probleem. Hij kroop
tussen de voorpoten van de koe, greep die stevig vast en tilde de koe zo ver op dat
het beest op de achterpoten mee moest lopen. Eén man hield de koe aan de staart in
de koers en zo bereikte deze potsierlijke optocht het schip.
Inmiddels was het erg laat geworden.
Het vee kreeg een goed plaatsje en werd verder met rust gelaten. De kok had kans
gezien op de wal vers vlees te kopen en na een heerlijke maaltijd zocht iedereen moe
en tevreden zijn kooi op.
Over het stille water van de Bakkesont loeiden de verbaasde koeien en de geur
van zeer verse mest vermengde zich met de lucht van teer en specerijen.
De volgende dag sprak Jacob toch met chirurgijn Schouten over Klaas van Heyst,
die om een of andere reden zijn ware naam verzwegen had. Schouten wist ook niet
wat hij ervan moest denken en hij besprak het 's middags aan de maaltijd met de
schipper. De schipper van de Rijzende Zon moest die dag toch bij de admiraal komen
om met de andere gezagvoerders te vergaderen en hij vertelde aan De Bitter wat hij
gehoord had over de schipper van de Ster.
Laat in de middag riep de admiraal de beide jongens Pluym bij zich. Hij luisterde
aandachtig naar hun verhaal en nadat ze weggestuurd waren, besprak
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De Bitter de zaak verder. Men besloot alles klaar te maken om de volgende ochtend
vroeg door te varen naar Bergen. Dan hadden achtergebleven schepen nog een kans
hen in te halen en als Van Heyst van plan was hen te verraden aan de Engelsen,
zouden die toch achter het net vissen.
Nog dezelfde avond vertrok een van de twee Hollandse galjoten die zich een week
tevoren bij De Bitter hadden gevoegd, naar Amsterdam met het bericht van hun
behouden aankomst voor Bergen. Het snel zeilende scheepje verdween spoedig uit
het gezicht.
Bij zonsopgang hesen de Oostindiëvaarders de zeilen en in kiellinie voeren ze verder
naar Bergen. Jacob was steeds aan dek. Langzaam en statig gleden ze tussen groene
weilanden door met kleine boerderijen waar de mensen naar hen wuifden.
Een vredig land, ver van de oorlog, een veilig land. De koning van Denemarken
die ook over Noorwegen regeerde, bemoeide zich niet met de Engels-Hollandse
oorlog; iedere koopvaarder was veilig in de neutrale havens van Denemarken en
Noorwegen.
Om twaalf uur voeren ze de haven van Bergen in: een prachtige natuurlijke haven,
met de kleine stad achter in de baai en de hoge bergen rondom. Kanonnen beheersten
de ingang van de baai. Geen vijand zou de haven van Bergen kunnen binnenvaren.
In de haven lagen al vijftig andere schepen, meest Nederlanders, gevlucht voor
het oorlogsgeweld, van de zee verdreven door de Engelsen na hun overwinning bij
Lowestoft.
De Bitter had nu tien schepen van de retourvloot bij elkaar, de Kogge, de Jonge
Prins en de Diemermeer, die al in Bergen waren, en de zeven die samen vanaf
Bakkesont gekomen waren.
De retourvloot werd met veel oprecht vreugdebetoon ontvangen. Van de schepen
klonken saluutschoten, ook het fort van Bergen groette met kanongebulder, trommels
roffelden, trompetten schalden over het water. Men kon er niet genoeg van krijgen;
urenlang dreunden de schoten tussen de hoge rotsen, rommelend klonk de echo ver
in de baai.
Inwoners van Bergen roeiden naar de schepen en vergaapten zich aan de
wonderlijke rijkdommen van de retourvloot. De matrozen schepten flink op, al werd
de helft van hun woorden niet verstaan. Echte kostbaarheden en bijzondere specerijen
hielden de schippers buiten bereik van nieuwsgierigen, maar wat er te zien was, bleek
al ruim voldoende om iedereen ervan te overtuigen dat de rijkste vloot van de wereld
in Bergen voor anker was gegaan. De meeste matrozen mochten gaan passagieren.
Arie trok met de maats mee de wal op. Jacob bleef aan boord, zeer tegen zijn zin.
Hij moest meester Schouten helpen en zou pas de volgende dag vrij zijn.
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Het feestrumoer verplaatste zich naar de stad, waar alle herbergiers hun deuren wijd
openzetten. Ook Joost Jochemsz voer naar Bergen. Wouter Schouten riep hem nog
na: ‘Neem een pint op mijn gezondheid, Joost!’
‘Komt voor mekaar, meester!’ schreeuwde Joost terug.
Aan boord was het nu stil en dat kwam Schouten wel goed uit, er was veel werk.
Want al hadden ze nu de veilige haven bereikt, al was er nu volop goed voedsel, er
waren nog steeds veel zieken. Velen zouden wellicht in enkele dagen opknappen,
maar nu was er nog veel werk om uit nieuwe voorraad geneesmiddelen te bereiden.
Jacob was daar druk mee bezig toen hij zo ongeveer een uur na het vertrek van de
sloep naar de wal de stem van Joost Jochemsz weer hoorde.
Wouter Schouten had de matroos het eerst opgemerkt. ‘Joost, wat is er met jou
aan de hand? Is het pintje je niet goed bevallen?’
Jacob zag de chirurgijn en Jochemsz niet, maar door de houten wand kon hij elk
woord verstaan.
‘Het is het pintje niet, meester,’ mompelde Joost, ‘het is veel erger, ik ben mijn
vrouw tegengekomen.’
‘Hier in Bergen?’ riep Schouten verbaasd uit. ‘Was ze niet blij je weer te zien?’
‘Dat weet ik niet, ze trok helemaal wit weg en ze zei dat ik dood was.’
‘Daar begrijp ik niets van,’ zei Schouten.
‘Ik ook niet, meester, maar je moet maar zo denken: als 't gek gaat, zal 't mij wel
treffen.’ Jochemsz zuchtte diep. ‘Ze hebben in Amsterdam gezegd dat ik in Kaapstad
voor lijk van boord gedragen was en toen ze niets meer hoorden, heeft de Compagnie
het weduwengeld uitbetaald. Vorige maand is mijn vrouw hertrouwd met een Noorse
zeeman.’
Het bleef een ogenblik stil aan de andere kant van de houten wand.
Toen hoorde Jacob dat Schouten zei: ‘Dat is een raar geval, Joost, ik geloof dat
we morgen maar eens samen de wal op moeten.’ Waarop Joost met een trieste stem
antwoordde: ‘We kunnen er niet veel meer aan doen, meester, ik ben nu eenmaal
niet dood.’
Jochemsz liep weg en kwam langs het hokje waar Jacob werkte. Jacob stampte
extra hard op de gedroogde kruiden in zijn vijzel om niet te laten blijken dat hij alles
gehoord had. Maar Joost lette helemaal niet op hem. In het voorbijgaan mompelde
hij: ‘Ik ben nu eenmaal niet dood...’ En Jacob zag dat Joost Jochemsz geluidloos
huilde. Joost Jochemsz die zonder een kik te geven zijn duim had laten amputeren...
Wouter Schouten stond een ogenblik in tweestrijd of hij de ongelukkige matroos
zou volgen om met hem te praten.
Eer hij een beslissing genomen had, werd zijn aandacht getrokken door geschreeuw
aan dek: ‘De Engelsen komen! De Engelsen komen!’
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Schouten rende naar boven en Jacob volgde hem. In de baai was niets te zien. Of
toch?
Langszij het admiraalschip lag de galjoot die vanaf Bakkesont naar Holland
gestuurd was met brieven voor Amsterdam. Wat zag het schip er uit! De romp was
op vele plaatsen doorboord door kanonskogels. Het achterdek vertoonde een gapend
gat op de plaats waar de roerganger gestaan had, de masten waren afgeknapt.
Wat was er met dit schip gebeurd?

De Engelsen komen!
Het zwaar beschadigde galjoot, dat slechts met hulp van Noorse vissers de haven
van Bergen haalde, was het slachtoffer geworden van het verraad van de lorrendraaier,
die gehoopt had de hele vloot aan de Engelsen uit te leveren. Van Heyst had wel
degelijk zijn naam horen roepen en hij was er zo snel mogelijk vandoor gegaan. Op
zee zocht hij een van de Engelse eskaders en na een dag vond hij de vijftien schepen
van admiraal Teddiman. Dat was op het moment dat bij de Bakkesont bekend werd
wie Van Heyst was. Toen De Bitter besloot het zekere voor het onzekere te nemen
en alles klaar te maken voor vertrek, klom Van Heyst in volle zee aan boord van het
Engelse admiraalsschip.
Op het Engelse schip was het nieuws dat Van Heyst bracht zeer welkom. Hij
vertelde hoe weerloos zeven schepen van de retourvloot bij de Bakkesont lagen en
admiraal Teddiman zag zich in gedachten al naar huis zeilen met de rijkste buit van
de oorlog. Het nieuws dat de Hollanders bescherming zochten in een haven van de
Deense koning, klonk Teddiman als muziek in de oren, want hij had juist een bericht
ontvangen uit Engeland dat bij gezamenlijk delen van de buit de Deense koning
bereid was te vergeten dat hij neutraliteit beloofd had. De onderhandelingen tussen
Denen en Engelsen waren in het diepste geheim gevoerd.
De onderhandelaars waren overeengekomen dat de Deense koning er officieel
buiten bleef. Het moest de indruk geven alsof de Denen er niets aan konden doen
dat Hollandse schepen voor de kust of in de havens van de Deense koning werden
overvallen.
Teddiman leek nu de man te worden die het geheime Brits-Deense verdrag zou
benutten.
Van Heyst kreeg een beloning voor zijn verraad en de Engelsen zetten alle zeilen
bij voor de tocht naar Noorwegen. Tegen de ochtend kregen ze de Noor-
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se kust in zicht, ver ten zuiden van Bergen. Met een gunstige wind koersten ze
noordwaarts. Het was nog maar een halve dag varen naar de Bakkesont. Op dat
moment lichtten de Hollanders bij Bakkesont de ankers en voeren door naar Bergen,
onbewust van het naderend gevaar.
Vlak na het vierde glas van de voormiddag meldde de uitkijk op Teddiman's schip
de Revenge een Hollandse vlag. Het was het galjoot dat met brieven onderweg was
naar Amsterdam. Het scheepje kreeg een schot voor de boeg. In plaats van bij te
draaien, wendde de bemanning van het galjoot de steven en vluchtte. Meer schoten
vielen voor en achter het Hollandse schip. Twee van de snelste Engelse schepen
zetten de achtervolging in, de lichtbewapende Norwich en de Guinea. Op de Guinea
gingen de geschutsluiken aan bakboord al spoedig open en David zag voor het eerst
waar ze op joegen. De Norwich en de Guinea trachtten het galjoot in te sluiten. Ze
waren bijna op schootsafstand. De wind floot door de open geschutsluiken, het was
koud, water spatte hoog op. Eén dek lager kon het geschut niet gebruikt worden. Ze
naderden het Hollandse scheepje nog steeds. David kon de mannen op het dek
duidelijk zien, ze werkten als bezetenen om meer zeil bij te zetten. Daar klonk het
tromgeroffel! Vuur! Op de Guinea schoot men uit tien vuurmonden, vlak daarop
vuurde de Norwich zeven stukken af. Bij het herladen en te boord trekken ving David
door het geschutsluik een glimp op van de aangerichte ravage. De roerganger was
verdwenen op het Hollandse schip, op de plaats waar hij gestaan had, gaapte een
groot gat in het dek. Het galjoot had treffers in de romp, een stuk railing was
weggeslagen, bij de mast lag een man. Het was alsof David het hele gevecht in drie
beelden zag: eerst het snelzeilende schip, daarna de knallen en de verwoesting en
toen, terwijl ze klaarstonden voor een volgend salvo, leek het Hollandse scheepje
vleugels te krijgen. De schipper liet meer zeil bijzetten dan bij deze sterke wind
verantwoord was. Het galjoot schoot vooruit, krakend in alle voegen en liet zijn
achtervolgers achter zich.
Daarna zag David niets meer.
De luiken gingen dicht en ze moesten maar weer afwachten waar ze heen gingen.
Op het galjoot waren ze nog niet uit de moeilijkheden. Dicht bij Bakkesont voeren
ze kort na elkaar de beide masten overboord. Het was een wonder dat alles het zo
lang gehouden had. Noorse vissers namen het zwaar beschadigde schip op sleeptouw
naar Bergen en zo kon het gebeuren dat De Bitter tijdig gewaarschuwd werd voor
de komst van de Engelsen.
Op de Walcheren werd snel beraad gehouden.
De bemanningen moesten zo spoedig mogelijk aan boord terugkomen. De
stadscommandant van Bergen, generaal Ahlefeldt, kreeg bericht van het nade-
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rend gevaar. De opgesloten schepen moesten in staat van verweer gebracht worden.
Er heerste grote verwarring.
Bezorgd bedacht De Bitter dat het uren kon duren eer zijn schepen enigszins in
staat zouden zijn zich te verdedigen. Gelukkig lag hij in een neutrale haven. Maar
zouden de Denen en Noren in staat zijn hun neutraliteit te verdedigen? Hij liet generaal
Ahlefeldt vragen of er op het fort nog versterking nodig was. Dat de Deense koning
zijn neutraliteit verkocht zou hebben, kwam bij De Bitter niet op. Door toeval zou
het hele geheime verdrag voorlopig ook niet in werking treden: het bericht van de
overeenkomst tussen Denemarken en Engeland had generaal Ahlefeldt nog niet
bereikt en ook de generaal wist zodoende niet beter of Denemarken was neutraal.
De stadscommandant was vastbesloten de neutraliteit van Bergen te handhaven,
desnoods met geweld. Hij liet De Bitter weten dat het fort voldoende sterk was en
hij garandeerde de veiligheid van de Hollanders.
Dit was een hele geruststelling voor de Hollandse admiraal. Toch moest hij
proberen zijn bemanningen weer aan boord te krijgen om op alles voorbereid te zijn.
Ongeveer een half uur na aankomst van het galjoot was de hele stad in rep en roer.
De torenklokken luidden, tamboers trokken door de straten en overal werd
omgeroepen dat alle mannen onmiddellijk aan boord moesten komen. Jacob werd
met een tamboer meegestuurd.
Arie wist van dit alles niets.
Hij was met Willem van Lent en een tiental maats de stad ingetrokken, waar de
bevolking de vreemdelingen hartelijk ontving. Ze trokken veel bekijks in hun
uitheemse kledij. Velen droegen nog hun Indische plunje of oude kleren van de
heenreis, versteld met bonte lappen. De matrozen waren gewend aan hun armoede;
niemand vond het gek zijn oude kleren met grove onhandige steken te verstellen met
een of andere lap die toevallig voorhanden was. Een lange kerel had voor de feestelijke
gelegenheid een tulband opgezet die hij ergens in de oost had opgedaan via een
ingewikkelde ruilhandel. Een ander droeg een wijde mantel die hij steeds in zijn kist
bewaard had. Oude Willem had een exotische veer in zijn versleten bontmutsje
gestoken en zo trok de bemanning in bizarre, feestelijke kleding uitgelaten de gastvrije
stad in. Het was de eerste keer sinds Kaapstad dat ze echt konden gaan passagieren
en ze zouden er een groot feest van maken. Luid zingend en roepend trokken de
honderden mannen vanaf de laag gelegen kaden in groepjes de nauwe straatjes in
van het tegen de helling gebouwde Bergen. Kinderen liepen joelend achter hen aan.
De herbergen stroomden vol en de herbergiers hadden handen vol werk om zoveel
dorstige kelen te lessen.
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De eerste herberg waar het groepje van Arie langs kwam, was al zo vol, dat er niemand
meer bij kon. Ze bleven even in de deuropening kijken. In de halfdonkere gelagkamer
zaten op lange banken de schepelingen; wie geen plaats meer kon vinden ging op de
tafel zitten. Grote kannen bier werden in één, twee teugen leeggedronken.
Ergens midden in de groep werd geschreeuwd: ‘Hé, wat moeten jullie daar bij de
deur?!’ En een andere stem riep: ‘Je neemt al het licht weg, doorlopen!’ ‘Doorlopen!’
brulden anderen. ‘Weg wezen,’ schreeuwde er een en hij gooide zijn lege bierkan
met kracht naar buiten. Met een luide klap sloeg de stenen kan stuk in de straat.
Willem van Lent en de anderen waren in een te goede bui om zich er kwaad over
te maken. Lachend liepen ze door, verder en hoger de stad in.
Een eind verderop klonk muziek. Een van de Hollandse zeelui blies een vrolijk
wijsje op de fluit. Het geluid kwam uit een lage herberg op de hoek van de straat.
De mannen van de Rijzende Zon dromden naar binnen en vonden plaats aan een
lange, houten tafel.
‘Bier! bier!’ schreeuwden ze naar de waard.
Grote kannen schuimend bier werden aangedragen. De lange matroos met de
tulband goot het bier in één teug door zijn keelgat en zette de lege kan met zo'n klap
op tafel dat de scherven in het rond vlogen. Onder daverend gelach bestelde hij
meteen een nieuwe kan, maar de slagvaardige waard bracht hem een tinnen beker.
‘Goed zo,’ joelden de maats, ‘die kan hij niet stuk krijgen!’ ‘O nee?!’ riep de lange
matroos, ‘dat dacht je maar!’ Hij dronk de beker leeg, nam de lege beker stevig tussen
beide handen en draaide met één beweging het ding uit elkaar. Uitbundige vreugde
aan alle tafels.
De geschrokken waard lachte krampachtig mee en gaf een teken aan de fluitist
om luider te spelen. Dat hielp. Met galmende stem en gevoelige uithalen zongen de
matrozen het lied mee. Oude Willem sprong op de tafel en zong met schorre stem
een droevig lied waarvan ze allemaal het refrein kenden. Als hij de woorden niet zo
goed kende, verzon hij maar wat en iedereen vond het mooi. Het werd benauwd
warm in het lage vertrek, daar kreeg je dorst van zodat de waard druk werk hield.
Het kon niemand iets schelen dat ze in korte tijd hun zuur verdiende geld van vele
weken erdoor joegen.
Arie deed flink mee. Hij stond op de bank, wierp de waard een goudstuk toe en
schreeuwde: ‘Een rondje voor alle maats!’ Hij werd van alle kanten toegejuicht. Met
een grote kan bier in de hand sprong Arie op de tafel en riep: ‘En zo dansen de
Makassaren!’ Begeleid door de vindingrijke fluitist voerde hij een woeste, dolle dans
uit, waarbij hij tenslotte doodmoe van de tafel tuimelde en door stevige handen werd
opgevangen. Van alle kanten kreeg hij bier aangeboden om weer af te koelen. Willem
zette weer een lied in dat door allen meegezongen werd.
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Ze maakten zo'n lawaai, dat ze de tamboer eerst niet eens hoorden die vlak voor de
deur op de hoek van de straat een roffel sloeg. Arie was de eerste die iets bekends
hoorde; hij zat dicht bij de deur. De heldere stem van Jacob klonk na het tromgeroffel:
‘Alle mannen moeten terug aan boord, de vijand is in aantocht!’ Hij riep het
driemaal, zo luid als hij kon. De derde keer hoorde zelfs de grootste schreeuwer
achter in de gelagkamer het. Het was alsof de vrolijke groep een emmer koud water
over het hoofd kreeg. Het was even stil. ‘Alle mannen moeten terug aan boord,’ riep
Jacob nog eens.
‘Ik hoef niet,’ riep de lange vent met de tulband, ‘ik ben een kleine jongen.’ Een
opgeluchte lach daverde door de gelagkamer. ‘Als de admiraal ons hier weg wil
hebben, moet hij zelf maar komen,’ schreeuwde er een overmoedig. Arie wankelde
naar buiten. De frisse zeewind ontnuchterde hem, hij knipperde in het felle licht. ‘Is
het echt waar, Jacob?’ zei Arie ongelovig. Jacob was even verbaasd zijn halfdronken
broer de herberg uit te zien komen. ‘Ja,’ zei hij kortaf, ‘de Engelsen komen, iedereen
moet aan boord.’ ‘De Engelsen komen,’ schreeuwde Arie de gelagkamer in. ‘Laat
de Engelsen naar de hel lopen, wij zitten hier goed,’ werd er geroepen. ‘Zeg maar
aan De Bitter dat hij kan barsten met zijn rot oorlog,’ gilde er een.
De tamboer roerde weer de trom en luid roepend ging Jacob verder. Besluiteloos
stond Arie bij de deur.
Met driftige pas kwam de bootsman van de Rijzende Zon de hoek om. ‘Allemaal
aan boord,’ snauwde hij, ‘wie niet komt wordt opgehangen, wie te laat is verbeurt
alle maandgelden.’
Dit maakte indruk. De een na de ander betaalde morrend de waard en verliet de
herberg, op weg naar het schip. Sommigen wat onvast ter been, steunend op elkaar.
Een enkeling probeerde te zingen, maar het angstige kleppen van de klokken, de
tromroffels veraf en nabij drukten de stemming. Katterig en ontnuchterd kwamen
de honderden terug bij de baai. Boten voeren af en aan naar de schepen. ‘Daar heb
je ze!’ schreeuwde er een.
Voor de ingang van de baai verscheen een menigte Engelse schepen. Voorop het
grote schip van Teddiman, de Revenge met zesenzestig kanonnen.
Even leek er verwarring op de Engelse vloot. Door onbekendheid met het vaarwater
liepen er twee schepen aan de grond, twee andere raakten met het tuig in elkaar
verward en zo zeilden ze het fort voorbij zonder een groet met de vlag te brengen.
Op het fort liet generaal Ahlefeldt onmiddellijk als waarschuwing een schot met
scherp over de Engelse schepen heen afvuren. Het kwam iets lager dan de bedoeling
was en een Engels matroos werd een been afgerukt.
Onder veel lawaai van trommels en trompetten gingen de Engelsen voor anker,
op veilige afstand van het fort.
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Arie voer met een sloep naar de Rijzende Zon en daar kregen ze het meteen zo druk,
dat ze niet veel meer zagen van wat er in de baai gebeurde. Ze moesten de schepen
een stuk verslepen, zodat de Slot Hooningen, de Catharina, de Walcheren, de Jonge
Prins en de Phoenix de baai even voorbij het tolhuis afsloten en de schepen daarachter
beschermden. De Rijzende Zon, de Kogge en het Wapen van Hoorn vormden een
tweede linie en vulden enigszins de openingen tussen de vijf schepen die vooraan
lagen. De vijftig koopvaarders die al langer in Bergen lagen, waren te zwak bewapend
om in een gevecht gebruikt te worden. Ze bleven achter in de baai. Overal op de
retourvloten werd het geschut naar stuurboord gesleept en de lading van stuurboord
stouwden ze zoveel mogelijk aan bakboord als tegenwicht.
Zo kwam het dat Arie en Jacob niet zagen dat admiraal Teddiman een boodschapper
naar het fort stuurde om bij generaal Ahlefeldt de Nederlandse schepen op te eisen.
De generaal weigerde kort en bondig aan deze roof mee te doen en hij verbood de
Engelsen met meer dan vijf oorlogsschepen in de haven te komen.
Admiraal Teddiman had zo'n koele, vijandige ontvangst niet verwacht. Hij
vertrouwde er echter op dat de generaal slechts een slim spel speelde om niet verdacht
te schijnen in de ogen van de Hollanders en zodoende op het beslissende moment
een groter deel van de buit binnen te halen. Teddiman vroeg toegelaten te worden
met zijn schepen omdat ze lang buitengaats waren geweest en behoefte hadden aan
voedsel en drinkwater.
Ahlefeldt weigerde. Hij gaf de Engelsen tot de volgende dag de tijd om de beweerde
tekorten in voedsel en watervoorraden aan te vullen en dan moesten ze vertrekken.
Omdat admiraal Teddiman ervan overtuigd was dat de Deense generaal op de
hoogte was van de geheime afspraak tussen hun koningen, begreep hij de houding
van de generaal niet. Voorlopig stelden de Engelsen zich ermee tevreden, de baai
met acht schepen af te sluiten en de overige schepen tegenover het fort en de
kustbatterijen voor anker te laten gaan.
Ook op de Engelse schepen heerste een koortsachtige bedrijvigheid. De afstand
tussen de beide vloten was zo klein, dat men elkaar van het ene schip naar het andere
kon beschreeuwen. De zeelieden kenden van elkaars taal voldoende om over en weer
elkaar uit te schelden en te beschimpen.
Op de Rijzende Zon was het werk klaar. Hijgend en bezweet leunden de mannen
op de stukken of tegen masten en railing. Arie en Jacob keken tussen de Walcheren
en de Jonge Prins door over de baai naar de dreigende Engelse schepen.
‘Daar komen ze!’ Arie wees naar een sloep met roeiers in helderrode jassen. In
gelijk tempo roeiden de mannen snel naar het kasteel. Een officier stapte er aan wal
en verdween via de hoge rotstrap in het kasteel. De roeiers wacht-
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ten beneden in de sloep. De Hollanders in de grote schepen joelden en floten naar
de roeiers en riepen uitgezochte scheldwoorden. De mannen in hun rode jassen
reageerden niet, andere Engelse matrozen deden dat voor hen. Het was een enorm
kabaal van roepende en joelende kerels.
Niemand wist wat er binnen in het kasteel besproken werd. Generaal Ahlefeldt
sprak in een klein vertrek met de Engelse gezant, Edward Montague, terwijl alleen
een tolk bij hen was.
Terwijl het gesprek nog aan de gang was, kreeg De Bitter het verzoek de eerder
geweigerde versterkingen naar het fort Nordnes te sturen. De Engelsen hadden drie
schepen tegenover het kasteel gelegd: het admiraalsschip met 66 kanonnen, de Coast
Fregat met 34 en de Guinea met 38 stukken. Vice-admiraal Jacob Burckhorst trok
met alle manschappen die op de schepen gemist konden worden, naar het fort Nordnes.
Edward Montague moest voor admiraal Teddiman onderzoeken in hoeverre de Denen
bereid waren mee te werken met de Engelsen. Hij was verbaasd over de koppige
weigering van generaal Ahlefeldt om de vrijwel weerloze Nederlanders uit te leveren.
Montague hield het erop dat Ahlefeldt een slim diplomatiek spel speelde en hij kon
dat zelfs wel waarderen. Al met al keerde de Engelsman na een half uur terug met
het bericht dat de Deense generaal de Engelse schepen hooguit tot de volgende
ochtend voor de haven van Bergen zou dulden en dan nog alleen op voorwaarde dat
Edward Montague zelf als gijzelaar op het kasteel zou blijven. ‘Dit zijn mijn
voorwaarden,’ zei generaal Ahlefeldt, ‘uw admiraal heeft de keuze meteen vertrekken
of wachten tot morgenochtend. Als hij wachten wil, verwacht ik u hier binnen een
uur terug als gijzelaar. En zeg hem erbij dat ik u zonder pardon voor een kanon bindt
als jullie de haven met geweld proberen binnen te komen,’ voegde de generaal er
grimmig aan toe. ‘Vanzelfsprekend,’ zei Montague met een allervriendelijkste
glimlach, ‘ik zou het u kwalijk nemen als u het niet deed.’ Hij vertrok met een beleefde
buiging en bracht de boodschap over.
Admiraal Teddiman wist ook niet wat hij van de houding van de Denen moest
denken; hij had iets heel anders verwacht. Noodgedwongen schikte hij zich in de
voorwaarde die Ahlefeldt stelde en eer er een uur verstreken was, keerde Montague
terug op het kasteel om er de nacht door te brengen.
Generaal Ahlefeldt liet admiraal De Bitter in het kort weten wat er besproken was
en toen de Engelsen hun gijzelaar naar het kasteel zonden, wist men op de Nederlandse
schepen dat het tot de volgende ochtend rustig zou blijven.
Alles was in gereedheid en De Bitter gaf de bemanningen toestemming de avond
op de wal door te brengen. Om elf uur zouden de sloepen terugvaren van de stad.
Op te laat terugkomen of wegblijven werden strenge straffen gesteld. De schippers
wezen alle mannen die naar de wal wilden erop dat Bergen een
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neutrale haven was en dat er geen vechtpartijen mochten voorkomen, ook niet met
Engelsen als die in de stad zouden komen.
Jacob was al half en half besloten om maar aan boord te blijven, maar Arie haalde
hem over mee te gaan. Na elkaar lieten ze zich in de overvolle sloep zakken en ze
voeren naar de stad. Het zou een rumoerig uitstapje worden...

Messen en kaarslicht
Vanaf het moment dat de Nederlanders teruggeroepen waren aan boord, heerste er
in Bergen een koortsachtige haast.
Winkeliers die nog geen kwartier tevoren goede zaken deden met de
Oostindiëvaarders, timmerden haastig de luiken voor hun winkels dicht. Hoogbeladen
karren, getrokken door paarden, muilezels of door de eigenaars zelf, bolderden door
de straten. Driftig als mieren in een verstoord nest zeulden de inwoners van de stad
hun bezittingen naar veiliger plaatsen.
Tegen de avond werd het stil. Hier en daar klonk nog getimmer; met haastige
hamerslagen werden ramen dichtgemaakt.
In de meeste huizen bleven wel een of twee mannen achter om in geval van brand
of plundering paraat te zijn. Ook de herbergiers bleven in de stad. Zij hoopten op
een rustige avond met goede verdiensten. Toch had menige waard voor alle zekerheid
een scherp geslepen wapen onder handbereik en een gezadeld paard bij de achterdeur.
De klokken luidden niet meer.
Het beangstigende tromgeroffel klonk niet meer in de stad en zelfs niet meer op
de schepen in de haven. De late gloed van de milde zomerzon omvatte de schepen
in de baai, het fort, de batterijen op de andere oever en de stad. Vriend en vijand
koesterden zich in de laatste warmte van de koortsachtige dag. Meeuwen zweefden
boven het water, langs de masten en de dreigende kanonnen. Hun rauwe kreten
verscheurden de milde stilte die op het wilde rumoer van de middag volgde.
De zon verdween achter de rotsachtige eilanden voor de kust, grote schaduwen
van grillige bergtoppen kropen de baai in en ontluisterden de schepen. Een kille
zeewind stak op.
Op dat moment voeren de eerste sloepen van de retourvloot naar de wal.
Matrozen van de Engelse schepen landden in de buurt van het fort en liepen in
groepjes langs de oever van de baai naar het stadje.
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Arie en Jacob waren bij de eersten die aan wal gingen. Jacob voelde een grote
opwinding. De dreigende spanning was overal voelbaar. Ze stonden met het handjevol
Nederlanders nog wat verloren op de kade, toen ze de grote groepen Engelse matrozen
aan zagen komen.
De Engelsen schreeuwden van verre al scheldwoorden en schimpscheuten. De
Oostindiëvaarders reageerden er niet op, ze kenden hun orders: geen vechtpartijen
in een neutrale havenstad en ze waren met te weinigen om zo vroeg op de avond al
risico te nemen.
Bij de Engelse groep leidde de zwijgzaamheid van de Hollanders tot grote
vrolijkheid. Een oude kerel in voddige kleren danste voor de matrozen uit en zong
een pesterig liedje dat weinig vleiend was voor de Hollanders. Maar ook aan Engelse
kant was bevel gegeven moeilijkheden te vermijden. Van achter uit de groep klonk
de bulderstem van sergeant Greaves: ‘Houd je gemak, Charlie Watkins! Morgen kun
je nog genoeg zingen!’
Charlie's gezang verstomde.
Nog wel schreeuwend, maar nu meer naar elkaar dan naar de Hollanders, verdween
de groep Engelse zeelieden in de smalle straten van Bergen.
Ook de Engelse admiraal had er in toe moeten stemmen zijn mannen een avondje
aan de wal te gunnen. De spanning en de vermoeienis van het langdurig kruisen op
de Noordzee, het ontbreken van enig vertier in al die weken maakten een ontladen
van opgekropte energie nodig. Morgen moest hij op zijn mannen kunnen rekenen en
admiraal Teddiman besefte dat een ontevreden bemanning niet veel doet.
De Guinea was voor anker gegaan tegenover het fort Nordnes, aan de buitenkant
van de baai. Daar lag ook het admiraalsschip Revenge. Het was de hele middag flink
aanpakken geweest voor alle schepelingen. De matrozen hadden veel werk aan dek,
dat was voor hen die benedendeks hezig waren, goed merkbaar aan het enorme lawaai
boven hun hoofd. De stuksbemanningen moesten pootaan spelen. Iemand, misschien
de admiraal zelf wel, was op het onzalige idee gekomen om op alle schepen de beste
stukken aan de kant van de vijand op te stellen. Wie dit ook bedacht had, het was in
ieder geval iemand die nooit een scheepskanon bediend had. De mannen van drie
bakboord vervloekten de onbekende die hun met dit kwarweitje had opgeknapt tot
in de diepste diepten van de hel. Zwetend en zwoegend sleurden ze de duizenden
kilo's wegende gevaarten op stroef draaiende ongelijke houten wielen. Na uren was
alles klaar.
Gelukkig was er gezorgd voor een voedzame maaltijd. Dit verbeterde de stemming
al iets en toen vlak daarop bekend werd dat ze de wal op mochten, heerste er een
uitgelaten stemming op de schepen.
David voelde zich ook blij. Eindelijk eens van het schip af! Een ogenblik flitste
het door hem heen dat er mogelijk een kans op ontsnappen was! Maar Char-

Nanne Bosma, Tochtgenoten

142
lie scheen zijn gedachten te raden. Met een slimme glimlach zei hij: ‘Nog niet, David,
nog niet, vandaag alleen maar pret maken. Kom mee!’ David grijnsde als iemand
die zich betrapt weet en hij voer welgemoed mee naar de wal.
Met de anderen had hij uitbundige pret om de fratsen van Charlie en hij volgde
het rumoerige troepje de stad in, waar de grote groep zich in alle richtingen
verspreidde.
Joelend viel de ‘ploeg van Baxter’, zoals drie bakboord zich wel noemde, een
herberg binnen.
De waard lachte en was een en al hartelijkheid toen Baxter zelf met de muts
rondging en geld ophaalde om voor minstens een uur de drank te betalen. Dat waren
nog eens goede gasten! Die betaalden vooruit!
Al spoedig daverde de herberg van het gezang van de mannen. Toen er een aantal
Hollanders binnenkwam, viel er even een stilte, maar Charlie schreeuwde: ‘Zing
voor de kaaskoppen je mooiste lied, mannen, morgen zingen de kanonnen, dan zien
ze nog bleker dan nu!’
‘Hier kunnen ze er niet vandoor gaan zoals bij Lowestoft!’ schreeuwde Baxter.
Bulderend gelach volgde op deze opmerking.
Bij de Hollanders was Willem van Lent de oudste. ‘Kalm blijven, jongens,’ maande
hij. ‘Ik smijt ze net zo lief de straat op,’ gromde een matroos naast Jacob. ‘Ze zitten
aan onze tafel,’ mopperde Arie, ‘daar, waar die vieze, ouwe praatjesmaker zit, dat
is mijn plaats.’
Aan de Engelse tafel merkte men van de Hollandse antwoorden niet veel. De
zwijgzaamheid van de Oostindiëvaarders werd als lafheid beschouwd en de spottende
opmerkingen waren niet van de lucht.
De waard voelde dat de spanning groter werd en hij probeerde de stemming wat
te verbeteren. Met een kan bier in de hand kwam hij tussen de twee tafels in staan
en hij riep luid: ‘Laten we drinken op de vrede en de vriendschap en...’
Verder kwam hij niet. Eén van de Engelsen, een grote, grove kerel, sloeg de waard
de beker uit de hand en snauwde: ‘Niks vrede en vriendschap, eerst de Hollanders
uit de zee.’
De Hollanders sprongen op, messen blikkerden in het flauwe licht van twee
walmende kaarsen.
De Engelsen stonden ook klaar. Snel keek Charlie om zich heen, ze waren maar
met hun tienen. Hij zag de deur opengaan en er kwamen meer Hollanders binnen.
‘Weg wezen, jongens!’ riep Charlie. Wegduikend onder de dreigende arm van een
Hollander vond hij bliksemsnel de weg naar de achterdeur. Baxter en de anderen
volgden.
David was echter te traag. Hij had zich wat afzijdig gehouden bij de scheldpartij
en de snelle ontwikkeling van de laatste seconden had hij niet zo vlug door
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als Charlie. Woedend schreeuwend stortten de mannen van de Rijzende Zon en de
matrozen die net binnenkwamen zich op de vluchtende Engelsen. Ze vingen slechts
de hevig geschrokken David. Hij zag zich plotseling omringd door zwetende,
drankwasemende kerels met scherpe messen in de vuist. Het zag er lelijk uit voor
David Simmons.
Het liep echter allemaal nog goed af, want Jacob drong zich naar voren, ging tussen
David en zijn aanvallers staan en zei: ‘Laat hem met rust, hij heeft niet meegedaan
met schelden.’
‘Niks mee te maken,’ riepen de anderen, ‘hij hoort er ook bij!’
Arie, ongerust dat Jacob iets zou overkomen, dook naast zijn broer op en zei: ‘Het
is niet eerlijk als we samen één vent aftuigen, morgen geven we ze wel hun vet.’ En
om de vechtlustigen af te leiden: ‘Waard! Een rondje voor de hele bemanning hier!’
Met een vorstelijk gebaar wierp Arie de waard een geldstuk toe. Luid gejuich volgde.
Arie en Jacob werkten David snel naar de achterdeur.
‘Dank je wel,’ zei David daar in zuiver Nederlands.
De broers waren verbaasd. ‘Ben jij geen Engelsman?’ vroeg Jacob verbluft. Arie
schrok, wat zouden de maats denken?
Hij duwde Jacob en de Engelse jongen in het schuurtje achter de herberg.
David legde uit hoe het kwam dat hij de Nederlandse taal sprak. ‘Ik ben David
Simmons,’ zei hij, ‘ik kom uit Colchester, mijn voorouders zijn daar vanuit Nederland
gaan wonen. Er zijn bij ons wel meer mensen die Nederlands kunnen spreken. Ze
hebben me gedwongen bij de marine te gaan.’
‘Je ouders?’ vroeg Jacob.
‘Nee, ronselaars.’ In het halfduistere schuurtje ging David op een vat zitten. ‘Ik
was op weg naar Nederland,’ legde hij uit, ‘ik zou in Rotterdam gaan werken bij
Benjamin Furly en...’
‘Ken jij Furly?’ riep Arie uit.
‘Ja,’ zei David, ‘zijn vader en moeder wonen naast ons in Colchester. Kennen
jullie hem soms ook?’
‘Of wij hem kennen!’ riep Jacob uit. ‘we hebben jaren bij hem in huis gewoond.’
‘Dan zijn jullie Arie en Jacob Pluym,’ zei David. ‘Furly heeft over jullie verteld.
Maar...’
‘Wat is er?’ vroeg Arie.
‘Jullie waren toch weggegaan?’
‘Klopt,’ zei Jacob, ‘Arie ging naar Oost-Indië en ik was in Afrika.’
‘Daarom zitten we nu in Bergen,’ lachte Arie.
De drie jongens die elkaar zo toevallig ontmoet hadden, bleven nog lang praten
in de schuur van de herberg.
Trompetsignalen waarschuwden buiten dat de mannen weer aan boord moesten
gaan.
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David aarzelde, zou hij overlopen naar de Hollanders? De gelegenheid leek gunstig.
Toch durfde hij het niet aan.
Ze gingen uiteen, elk naar het eigen schip.
Vrienden in vijandelijke dienst.
De stad liep snel leeg.
Boten gleden over het water.
Het roepen en schreeuwen weerklonk tussen de hoge bergen over het stille
watervlak.
David volgde zwijgend de Engelse matrozen op weg naar de Guinea.

De droom van een bedelaar
Terug op de Guinea aarzelde David naar beneden te gaan. Het was een heerlijke
zomeravond. Benedendeks wachtte de benauwde slaapruimte en hierboven was frisse
lucht.
Op het dek stonden ook stukken geschut en voor het open geschutsluik zag David
naast de grote houten wielen van de affuit het bekende silhouet van Charlie Watkins.
David slenterde naar hem toe. ‘Je hebt niet lang op me gewacht toen er gevaar
dreigde,’ zei hij op bitsere toon dan hij eigenlijk bedoelde.
Charlie keek even op en tuurde daarna weer over het water naar fort Nordnes. ‘Je
hebt je ook weten te redden,’ stelde hij rustig vast.
David zweeg en ging met zijn rug tegen de verschansing zitten bij Charlie. ‘Blijf
je aan dek?’ vroeg hij na enige tijd.
‘Ik weet niet, misschien wel.’ Charlie sprak zachter, vermoeider, dan normaal. Hij
leek een heel andere man dan de uitbundige feestvierder eerder op de avond.
‘Is er iets?’ vroeg David.
‘Misschien wel, misschien niet, je kunt nooit weten,’ zei Charlie en hij staarde
naar het kasteel.
David haalde de schouders op, geërgerd door zoveel geheimzinnigheid. Hij wilde
opstaan, maar Charlie hield hem tegen. ‘Blijf nog even, David,’ zei hij zacht, bijna
smekend, ‘ik moet je iets vertellen.’
David zakte terug op zijn plaats, verbaasd en een beetje ongerust omdat Charlie
zo anders deed dan hij van hem gewend was.
‘Weet je, David,’ zei Charlie, ‘jij bent een goede jongen, ik vertrouw je en ik hoop
dat je weer thuiskomt als deze oorlog voorbij is. Ik hoop dat je nog een lang leven
zult hebben, dat je anderen gelukkig kunt maken, daarom vraag ik je,
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doe geen domme dingen, ook als ik er niet meer ben.’ David wilde iets zeggen, maar
Charlie weerde een opmerking af. ‘Ik bedoel, David, probeer niet weg te lopen, wacht
je tijd af.’
‘Heb je wel eens een vent op zien hangen?’ vroeg de oude bedelaar onverwacht
snel en direct.
‘Nnnee,’ antwoordde David aarzelend.
‘Ik wel,’ zei Charlie, ‘ik verzeker je dat het geen lolletje is.’ Hij sloot de ogen en
vervolgde: ‘Als je vlucht, zullen ze je overal zoeken, je hebt geen rustig ogenblik
meer. Als ze je te pakken krijgen, ga je aan de galg of aan een hoge boom. Een dik
touw om je nek, de beul met een zwarte kap springt op je schouders en daar ga je.’
Charlie zweeg. Op de schepen en op het water werd het stil. In het kasteel brandden
wachtvuren op de muren hoog boven hen.
‘Ik was misschien net als jij rustig en veilig opgegroeid als alles goed was gegaan,’
vervolgde Charlie. ‘Mijn vader had een boerderijtje bij Durham in Yorkshire. We
hadden het er goed. We waren niet rijk, maar we kenden geen honger. Toen kwamen
er tegenslagen, misoogst en burgeroorlog. Mijn vader kon de pacht niet meer betalen
en werd van de boerderij gezet. Ik was acht jaar. Mijn ouders stierven kort na elkaar
toen ik tien was. Dan leer je de annoede kennen. Het heeft me geleerd voor mezelf
te zorgen. Heel Engeland heb ik doorgezworven en als je dan de kans niet meer krijgt
om op een eerlijke manier aan de kost te komen, moet je iets anders verzinnen. De
laatste jaren leefde ik in de bossen tussen Harwich en Colchester. Daar kijk je van
op, hè? Iedereen zag me aan voor een oud vod van een bedelaar; dat komt omdat ik
veel ouder lijk dan ik ben. In Harwich kenden ze me allemaal als de ‘ouwe Charlie’.
In de stad hoorde je van alles, je zocht de rijkste buit uit en dan naar de jongens in
het bos.’ Charlie's ogen glommen bij die herinnering. ‘Het was de enige manier om
in leven te blijven,’ zei hij verontschuldigend. ‘Ik wilde niet altijd zo leven. Al die
jaren heb ik ervan gedroomd een grote slag te slaan. Ik moest één keer zo'n rijke buit
hebben, dat ik de boerderij van mijn vader terug kon kopen. Het was bijna gelukt,
David, bijna... Op de avond dat jij met die jonge vrouw uit Colchester kwam, zouden
we die smeerlap van een waard te grazen nemen. Hij is de grootste schurk van
Harwich. We hadden genoeg bewijzen tegen hem om hem aan de galg te brengen.
Hij had tot twaalf uur de tijd om een losprijs te betalen. Als hij op tijd betaalde,
gebeurde hem verder niets, als hij niet betaalde zou hij de ochtend niet meer zien.’
Charlie zuchtte. ‘Ik dacht hem stevig in de tang te hebben, maar hij was me te vlug
af en nu zit ik hier.’ Twee meeuwen scheerden over het water, luid schreeuwend.
Charlie huiverde. ‘David,’ zei hij schor, ‘je moet iets voor me doen.’ Onhandig
frutselde hij iets onder zijn hemd vandaan. ‘Bewaar dit voor me,’ zei Charlie en hij
drukte David een ring in de hand. ‘Als ik er niet meer ben, is hij voor jou. Kom je
in de buurt van Harwich in moeilijkheden, vraag dan naar Jerry Law
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en toon deze ring. Hij zal je altijd helpen als je zegt dat ik het heb gevraagd. Je moet
wel geduld met hem hebben, want hij praat graag, maar ja, Jerry heeft in z'n goeie
tijd nog voor advocaat gestudeerd, dus dat moet je maar op de koop toe nemen. Jerry
Law zal je niet in de steek laten.’
David wist niet wat hij zeggen moest. Hij keek naar de ring in zijn hand en
stamelde: ‘Maar Charlie, wat...’
Weer krijste de meeuwen.
‘Hoor je ze roepen?’ zei Charlie, ‘dat is een teken, David. Als de meeuwen zo
roepen, maak dan je testament maar, dan is het met je gebeurd.’
‘Onzin Charlie,’ zei David, ‘ik hoor die meeuwen toch ook.’
‘Jij hoort ze niet zoals ik,’ zei Charlie. ‘Ze roepen me, ze roepen al de hele dag.
Ik heb geprobeerd ze te overschreeuwen, maar ze geven niet op.’ Hij stond op,
moeizaam, stijf.
De meeuwen krijsten hoog boven het schip.
‘Steeds diezelfde twee,’ mompelde Charlie en hij ging de trap af naar hun
slaapplaats bij de kruitkamer.
David keek hem na, de ring nog steeds in de hand geklemd. Er zat een touwtje
aan en hij hing de ring maar om zijn nek, onder zijn kleding. Hij schudde het hoofd.
Die Charlie, wat een fantast! Morgen zou hij hem de ring teruggeven. Ook David
ging slapen.
De stilte in de baai werd nog slechts verstoord door een enkele roep van schip tot
schip, door vaag getimmer uit de stad Bergen, waar de laatste ramen dichtgespijkerd
werden.
Een zwaan dreef statig tussen de twee oorlogsvloten. Een stille, witte droom,
vredig en onwezenlijk als deze hele nacht voor de twaalfde augustus zestienhonderd
vijfenzestig.

Gevecht in de baai
De ochtend van de twaalfde augustus werd al spoedig grauw en druilerig. Landwind
dreef lage wolkenflarden over de baai naar zee.
Admiraal De Bitter was blij met die windrichting. Als de Engelsen aanvielen,
konden ze in ieder geval geen branders op de Hollandse vloot afsturen.
Even had het erop geleken dat het weer een stralende, zonnige dag zou worden
net als alle dagen daarvoor, maar tegen zes uur waren beide vloten in een sombere,
mistige motregen gehuld.
De Engelse onderhandelaar Montague verliet het kasteel Nordnes. De gehele nacht
had hij nog gepoogd generaal Ahlefeldt voor de Engelse zaak te winnen,
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maar hij had geen succes gehad. Ahlefeldt hield vast aan de neutraliteit van Bergen.
Een aanval op de schepen in deze neutrale haven kon hij niet toestaan.
Op weg naar het Engelse admiraalsschip voer Montague uitdagend vlak langs de
Nederlandse schepen. Hij kreeg drie saluutschoten en men blies het Wilhelmus op
de trompet. Van Engelse kant volgden ook saluutschoten, trommels en trompetten.
Montague verdween achter de voorste rij Engelse schepen. Motregen hulde beide
vloten in ondoorzichtige wolken.
Een ogenblik bleef het stil. Toen vlogen op alle Engelse schepen de bloedvlaggen
in de mast.
Zes uur.
Uit vierhonderd vuurmonden brandde het eerste Engelse salvo los. De meeste
projectielen sloegen onder groot geraas in vóór de Hollandse schepen. Om Bergen
te sparen en zo de Denen op het fort geen aanleiding te geven zich in de strijd te
mengen, was het eerste Engelse salvo laag gehouden. Toch vlogen enkele projectielen
in en over de Hollandse schepen.
Op de Rijzende Zon, in tweede linie liggend, raakte Joost Jochemsz gewond. Twee
anderen sneuvelden reeds bij dit eerste salvo. Terwijl onder donderend geraas alle
Hollandse vuurmonden losbarstten in een dodelijke vloed van kogels, ijzeren stangen
en schroot, droegen twee sterke kerels de hevig bloedende Jochemsz naar de
verbandplaats, waar meester Schouten hem onder handen nam. Jacob hielp. Door
snel en kundig ingrijpen gelukte het de bloedingen te stelpen. Jochemsz was getroffen
door een schot schroot, kleine stukjes ijzer en scherven. Hij was op vele plaatsen in
het lichaam en aan armen en benen gewond.
Het lawaai van de strijd klonk ver weg voor de chirurgijn en zijn helper. Zij hadden
slechts aandacht voor de gewonde.
Buiten dreven grote wolken kruitdamp laag boven het water. De Hollanders hadden
het voordeel van de wind. Alle rook dreef naar de Engelsen toe. Op de Engelse
schepen was het moeilijk richten. Toch kwamen het tweede en derde salvo harder
aan. Ook in de stad vielen treffers. De uitwerking van het Nederlandse vuur was nog
niet te zien door de dichte rookwolken. Felle lichtflitsen konden op ontploffingen of
begin van brand bij de Engelsen duiden.
Van het kasteel waaide nog steeds de witte vlag.
Plotseling brandden enkele vuurmonden van het admiraalsschip los tegen het
kasteel. Vergissing of opzet? Deense kanonniers werden van achter hun stuk
weggemaaid.
Het antwoord van generaal Ahlefeldt was even prompt als dodelijk. Op het kasteel
ging de bloedvlag omhoog en uit alle overgebleven kanonnen vuurde men op de
Engelse schepen. Op de Revenge, de Coast Fregat en de Guinea kregen ze de volle
laag.

Nanne Bosma, Tochtgenoten

148
Drie bakboord vuurde uit alle macht op het hoge kasteel, het laden, afvuren,
schoonmaken, herladen en te boord sjorren van het kanon geschiedde in een volmaakt
ritme. ‘Goed zo, jongens!’ schreeuwde Baxter boven het lawaai uit. Hij had het
nauwelijks gezegd, toen met de hardste klap die David ooit van zijn leven gehoord
had, een groot deel van de scheepswand werd weggerukt door een goed gericht salvo
vanaf het fort Nordnes.
Baxter stortte dood voorover en gleed door de gapende opening in de scheepswand
in het kolkende water. Twee man lagen over het kanon heen, de levenloze hand van
een hulpkanonnier gleed met een brandend lont langs het zundgat. Het schot ging af
en met grote vaart schoot het zware geschut achteruit, alles en iedereen verpletterend
in zijn ongeremde vaart.
David merkte niet dat hij bloedde, alles scheen buiten hem om te gebeuren. Tegen
de mast lag Charlie. Hij bloedde hevig, zijn rechterbeen zat bekneld tussen de affuit
van het losgeslagen kanon en de mast. David kroop naar hem toe om iets te doen.
Charlie grijnsde met een pijnlijke trekking op zijn verweerde gezicht. ‘Zie je nou
wel, David,’ hijgde hij. ‘Die meeuwen, die meeuwen...’
Het waren zijn laatste woorden.
Ontzet keek David naar de dode. ‘Charlie! Charlie!’ schreeuwde hij.
Hij probeerde de oude bedelaar weg te slepen, maar hier baatte geen hulp meer.
Huilend kroop David rond. Hij voelde pijn aan zijn rechterschouder. Hij tastte met
zijn linkerhand onder zijn kleding en gilde, meer nog van schrik dan van pijn, toen
hij het warme, kleverige bloed voelde dat uit een diepe wond stroomde.
Iemand tilde hem op en droeg hem snel en moeiteloos naar de verbandplaats. Voor
hij van pijn en bloedverlies bezwijmde, zag David nog dat sergeant Greaves hem uit
de strijd had gesleept. David was de enige overlevende van drie bakboord, hoe lang
nog?
Het vuren in de baai en vanaf de kust was onverminderd doorgegaan. Na drie uur
onafgebroken strijd kapten de Engelsen de ankerkabels en in wilde wanorde begon
de radeloze vlucht. Schepen voeren met een luide klap tegen elkaar op of dreven
stuurloos voor de wind de baai uit.
Om negen uur was alles voorbij. De zon brak door, een frisse wind veegde de baai
schoon.
Bij de eilanden voor de kust kreeg admiraal Teddiman de schamele resten van zijn
vloot weer enigszins onder controle. In de beschutting van de eilanden ankerden de
Engelsen en verzamelden hun doden. Driehonderd in drie uur tijd. Onder de doden
een oude bedelaar, maar ook de trotse edelman Montague, die zo uitdagend langs
zijn vijanden voer.
Op de Hollandse schepen waren dertig doden te betreuren. In sloepen vervoerden
de mannen van admiraal De Bitter de gesneuvelden naar de wal waar
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ze nog diezelfde dag begraven werden.
In een snelle sloep voer Wouter Schouten met de gewonde Joost Jochemsz naar
Bergen. Jochemsz moest een verdere en betere behandeling hebben dan Schouten
hem op het schip kon geven. Heel voorzichtig droegen Arie, Willem van Lent en
Jacob de gewonde uit de sloep.
De stadschirurgijn was gelukkig niet gevlucht. Joost merkte er niet veel van dat
hij een ruim huis werd binnengedragen. Fluisterend overlegden de beide chirugijns
met gebruik van veel Latijnse woorden. De Noor keek bedenkelijk toen hij de wonden
van Jochemsz zag.
Uit een kleine apotheek achter de kamer waar de gewonde lag, kwamen kruiden,
verband en een doos met messen en tangen. Samen werkten de twee mannen
koortsachtig om het leven van de ongelukkige matroos te redden. Arie en Willem
keken gespannen toe. Jacob hielp zoveel hij kon.
Toen de heelmeesters klaar waren, waagde Jacob het te vragen: ‘Haalt hij het,
meester Schouten?’
Schouten, doodmoe, zuchtte en zei: ‘Als hij de middag doorkomt, is er een kans.’
Ze verlieten stil de kamer.
Buiten zei Schouten: ‘We moeten zijn vrouw vinden.’
Arie en Willem begrepen het eerst niet en in enkele woorden legde de chirurgijn
uit dat de vrouw van Joost ergens in Bergen moest zijn en dat ze door een verkeerd
doodsbericht misleid al hertrouwd was terwijl Joost nog leefde.
De bevolking keerde voorzichtig terug in de op vele plaatsen getroffen stad. Ook
de vrouw van Joost Jochemsz was er weer en het kostte niet veel moeite haar te
vinden. Ze had het erg te kwaad. Eerst de ontmoeting met haar doodgewaande man,
toen de vlucht en de beschieting en nu het bericht dat Joost zwaargewond was. Midden
op straat hoorde ze het bericht. Ze liet haar Noorse man zonder een woord staan en
holde naar het huis van de chirurgijn. De Noor die ook niet meer wist hoe hij het
had, volgde aarzelend.
Om twaalf uur was de vrouw bij Joost.
Schouten vertelde haar in het kort wat er gebeurd was en gebood haar vooral heel
stil te zijn. Op hun tenen gingen ze de ziekenkamer in. De chirurgijn van Bergen
fluisterde Schouten iets in het oor. Schouten knikte ernstig.
Toen ze naast het ziekbed stonden, sloeg Joost even de ogen op. ‘Zo, ben je daar,
Geertje,’ fluisterde hij.
‘Joost,’ was het enige wat zij kon zeggen. Met een onhandig gebaar streek Jochemsz
over haar betraande gezicht. Even vertrok zijn gezicht van pijn, maar hij hield zich
flink en probeerde te glimlachen. ‘Niet huilen, Geertje, niet huilen,’ fluisterde hij.
‘Het is zo veel beter, veel geluk, veel geluk.’
Hij sloot vermoeid de ogen en opende ze niet meer.
Een uur later stierf Joost Jochemsz. Zijn vrouw was nu werkelijk weduwe.
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Op de Guinea lag David Simmons, goed verbonden, in een hangmat. Hij keek met
wijdopen ogen naar de balken onder het dek. Hij kon het allemaal nog niet beseffen,
maar hij wist dat hij leefde, dat hij bleef leven.
Met zijn goede hand tastte hij voorzichtig onder zijn kleren naar de ring, de ring
van Charlie Watkins.

Het geheim in de nacht
In de dagen na de slag bij Bergen werkten Noren en Hollanders hard aan het herstel
van schepen, forten en huizen. Vóór de haven legde men een zware afsluitboom om
bij een eventuele tweede aanval branders tegen te kunnen houden.
Op vrijdag en op zondag hielden de eensgezinde inwoners van Bergen en de
opvarenden van de schepen dankdagen. In de overvolle kerken en op de schepen
vergaten de predikanten niet te wijzen op de wonderbare tussenkomst van weer en
wind op die gedenkwaardige woensdag, 12 augustus. Was het niet een duidelijk
teken van de hemel dat uitgerekend tijdens de drie uur die de slag bij Bergen geduurd
had, de wind van het land af de Engelsen in het gezicht blies en met de laaghangende
wolken en de motregen op de Engelse schepen een verstikkende kruitdamp bracht?
De predikanten hadden goede dagen. Toepasselijke teksten waren er te over en het
gehoor was vol aandacht en dankbaarheid.
Uit Holland kwam het verheugende nieuws dat De Ruyter zich gereed maakte om
uit te varen tot ontzet van de bedreigde retourvloot.
Inmiddels ontving echter generaal Ahlefeldt een geheim schrijven van zijn koning
dat het Zijne Majesteit zeker niet onwelgevallig was als de retourvloot in Engelse
handen zou vallen. Vanaf dat moment veranderde de tactiek van de generaal.
Na de overhaaste aftocht van de Engelse schepen bleef admiraal Teddiman in
briefwisseling met de Deense generaal. Officieel liet Ahlefeldt van alle brieven die
hij aan de Engelsen schreef, een afschrift zien aan De Bitter. In werkelijkheid stuurde
de generaal echter twee brieven: één waarvan De Bitter het afschrift kreeg en één
waarin hij met de Engelsen onderhandelde over de uitlevering van de Hollandse
vloot.
De Bitter had totaal geen argwaan.
Toen de generaal om dertig goede kanonnen vroeg voor de versterking van fort
Nordnes, kreeg hij diezelfde middag dertig van de beste stukken van de Hollanders.
Geschut, dat ook ìn de baai gericht kon worden...
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Dinsdag 18 augustus was een warme, lome dag. Nog steeds moest minstens de helft
van de bemanning aan boord blijven, maar ze hadden vrijwel niets te doen. De lucht
trilde boven de baai. Ver weg waren de Engelsen te zien, afgeslagen, maar nog steeds
dreigend. Uit Holland kwam een jacht met het bericht dat De Ruyter door tegenwind
bij Texel werd opgehouden. In de stad circuleerden alweer de wildste geruchten.
Van het geheime overleg tussen de stadscommandant en de Engelse admiraal was
niets bekend en toch leek het wel alsof de bevolking voelde dat er verandering in de
lucht zat. De een zei dat Teddiman versterking kreeg. Een ander wist met zekerheid
te melden dat de Engelsen morgen, één week na hun nederlaag, een tweede aanval
zouden ondernemen. Hieruit groeide het gerucht dat de Engelsen van plan waren
eerst Bergen in brand te schieten en dan door een landing het fort uit te schakelen
waarna de Nederlanders van alle kanten beschoten konden worden. Hier en daar
begonnen alweer mensen weg te trekken, de bergen in.
Op de schepen was van deze groeiende spanning niet veel merkbaar. Landerig en
lui zaten of lagen de mannen aan dek. Arie en Jacob zaten bij de fokkemast tegen de
verschansing van het bakdek. Een matroos sloeg het tweede glas van de platvoetwacht.
‘Maak niet zo'n herrie, ik hoor je wel,’ zei Arie knorrig. De man reageerde niet op
zijn opmerking. De zon schitterde in de scheepsbel dat het pijn deed aan de ogen.
Op alle schepen dezelfde gezapige rust.
Arie en Jacob sliepen in van pure verveling. Ze werden pas wakker toen het
etenstijd was.
Bij het opkomen van de eerste wacht mochten ze naar de wal. Het was zo'n
zomeravond waarop de zon van geen ophouden weet. Het bleef warm, een flauwe
wind uit zee bracht verkoeling. Op de wal bleven Arie en Jacob bij elkaar. Ze besloten
de stad niet in te trekken maar langs de baai naar het fort te lopen.
Af en toe bleven ze staan bij mannen die vanaf de kant of vanuit kleine bootjes
aan het vissen waren. De arme mensen in Bergen gingen gewoon hun gangetje. Angst
voor het verlies van bezit kenden ze niet zoals de welgestelden. Als er iets mis zou
gaan, konden ze altijd nog op het laatste moment er vandoor gaan. Zo liep het al
tegen negen uur toen de twee broers in de buurt van Nordnes kwamen. Ver weg
hoorden ze op de schepen het tweede glas van de eerste wacht slaan. De baai hulde
zich in een snel groeiend duister. Overal op de schepen, in de huizen en op het kasteel
gloeiden lichten op. De lampen op de hoge kampanjes van de schepen werden vele
malen weerspiegeld in het zacht golvende water.
‘Zullen we er eens tussendoor varen?’ stelde Arie voor.
‘Hoe wou je dat doen?’ vroeg Jacob. ‘We hebben toch geen boot?’
‘Wacht maar,’ zei Arie. Behendig sprong hij van rotsblok op rotsblok naar be-
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neden, waar aan de waterkant juist een visser zijn kleine bootje vastlegde. Arie vroeg
of hij met zijn broer wat rond mocht varen met het roeibootje. Eerst begreep de visser
hem niet goed, maar toen hij wist wat Arie bedoelde, stond hij het toe op voorwaarde
dat de jongens het bootje op dezelfde plaats terug zouden brengen en dat ze het goed
vast zouden binden.
Arie bedankte hem hartelijk en riep: ‘Kom Jacob!’
Iets voorzichtiger dan zijn broer kwam Jacob naar beneden.
Arie nam de riemen en met een flink vaartje schoten ze de baai op. De visser keek
hen even na, nam zijn visgerei op en ging op weg naar zijn huis hoger op de berg.
Midden in de baai liet Arie het bootje drijven. Ze waren tussen het fort en de
Hollandse vloot in. Verder weg, naar zee toe, zagen ze duidelijk de lichten van de
Engelse schepen. Het was een vredige avond. De schepen met hun flakkerend licht,
weerkaatst in de vele golfjes, en met hun masten en tuig zwart tegen de donkerblauwe
hemel zagen er sprookjesachtig uit. Achter de eilanden waar de Engelsen lagen
vergloeide het laatste daglicht.
De jongens waren er stil van.
Jacob keek naar de hoge bergrug boven de stad, waarop de gloed van de zon nog
te zien was boven het met kleine lampen doorspikkelde donker.
Arie keek over het wijde water tussen het fort en de Engelse vloot. ‘Kijk nou eens,’
zei hij met verbazing in zijn stem.
‘Wat is er?’ vroeg Jacob.
Arie wees over het water. ‘Kijk, precies gelijk vertrekken er twee sloepen, één
van het fort en één van de Engelse vloot.’
Jacob zag de bootjes over het water gaan, maar hij wist niet wat er voor bijzonders
aan was.
‘Ja, twee bootjes,’ zei hij, ‘en wat zou dat?’
‘Ik vind het vreemd,’ zei Arie. ‘Wat moeten ze van het fort af op deze tijd op de
baai? En waarom gaan ze dezelfde kant uit als de Engelsen?’
‘Dat kan toeval zijn,’ vond Jacob. ‘Ze zijn ver van elkaar.’
Arie was niet overtuigd. Hij nam de riemen op en roeide snel en geluidloos de
baai uit naar ruimer water.
‘Wat wil je doen?’ vroeg Jacob.
‘Niets, zomaar eens even kijken,’ was het antwoord.
Jacob was er niet erg gerust op. ‘We gaan zo toch veel te ver weg,’ zei hij.
Arie fluisterde: ‘Wees stil, je stem klinkt veel te ver over het water.’
Hij roeide flink door, af en toe over zijn schouder kijkend naar de twee sloepen
die nu duidelijk dicht bij elkaar in dezelfde richting voeren. Toen ze een paar honderd
meter uit de wal waren, liet Arie de riemen rusten en draaide zich om. De twee
sloepen waren scherpe silhouetten tegen de avondlucht. Tussen de eilanden door was
het laatste licht van de zon te zien waar de sloepen en de
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roeiers scherp tegenaf staken.
‘Kunnen ze ons niet zien?’ vroeg Jacob bezorgd.
Arie schudde zwijgend het hoofd. Hij bleef strak naar de twee snelvarende sloepen
kijken.
‘Weet je wat zo gek is?’ zei hij. ‘Die kerels hebben mutsen op alsof het gewone
matrozen of vissers zijn, maar ze zitten erbij als officieren.’ Jacob zag op deze afstand
niet veel verschil, maar Arie werd steeds nieuwsgieriger. ‘Let maar eens op de houding
van de roeiers; dat zijn gewone jongens. Die kerels achterin zitten erbij alsof ze in
hun leven nooit iets anders hebben gedaan dan zich laten roeien.’
De twee boten verdwenen achter een uitstekende landtong.
‘Daar moeten we meer van weten,’ zei Arie en hij roeide snel naar diezelfde
landtong toe.
Jacob was er niet erg gerust op, maar hij hield zich stil. Hij stelde zichzelf gerust
met de gedachten dat ze ver uit de wal blijvend er altijd weer vandoor konden gaan.
Arie naderde de landtong vlak onder de wal langs. Voorzichtig roeide hij om de
punt heen. Hij keek en remde snel de vaart van de boot af door de riemen de verkeerde
kant uit te bewegen.
De twee sloepen waren veel dichter bij dan ze gedacht hadden. Tussen een paar
rotsblokken raadde Arie een opening. Met een laatste behendighe riemslag stuurde
hij het lichte bootje in de donkere kreek, waar ze zachtschurend vastliepen op een
strook zand. Geruisloos legden ze de riemen binnenboord en staande in de boot
gluurden ze over de rotsen heen naar de sloepen.
De roeiers zaten nog op hun plaats. De anderen waren uitgestapt. In de heldere
stilte van de avond was duidelijk de begroeting te horen van de heren op de wal. De
man uit het fort werd met generaal aangesproken, hij had een gewoon soldatenpakje
aan en hij droeg een soort vissersmuts.
De maan kwam op en zette de smalle inham in een bleek licht. Naast de man die
als generaal betiteld werd, stond een jonge man die alles vertaalde wat de Engelsman
zei en die de woorden van de generaal in het Engels weergaf. De Engelsman gaf de
roeiers opdracht in de boot te. wachten, hij sprak op de rustige toon van iemand die
gewend is bevelen te geven.
‘Mag ik u dan nu de weg wijzen naar het huis, admiraal?’ hoorden de jongens de
tolk zeggen.
‘Met genoegen,’ was het antwoord.
Arie stootte Jacob aan. Ze doken weg achter de rotsblokken. Het kleine gezelschap
kwam vlak langs hen, de stemmen werden duidelijker en vervaagden toen ze om de
hoek verdwenen. Zonder verder een woord te zeggen sprong Arie op het strookje
strand en volgde het drietal. Hij beduidde Jacob in de boot te wachten.
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Ongerust gluurde Jacob naar de roeiers verderop, maar daar was geen gevaar van te
duchten. Zodra de officieren weg waren, zakten de matrozen gemakkelijk onderuit
in de boten en bleven waar ze waren.
Arie volgde geluidloos de luidpratende mannen. Op zijn blote voeten sprong hij
van steen tot steen naar een hoger gelegen punt waar hij vermoedde dat de weg een
bocht maakte. Dat klopte. Hij was het drietal iets voor gekomen omdat zijn weg
korter bleek. Weggehurkt achter een grote steen hoorde Arie ze passeren op het pad,
ongeveer een meter beneden hem. Gebukt rende Arie verder over de hoger gelegen
rand.
Plotseling maakte het pad een scherpe bocht en daar schuin beneden hem zag Arie
verlichte vensters!
Op het naderen van de twee officieren en de tolk kwam een grote kerel uit het
donker te voorschijn en zei bars: ‘Wachtwoord.’
‘Frederik,’ zei de tolk snel.
‘Christiaan,’ antwoordde de schildwacht nors en stapte opzij om het gezelschap
door te laten.
Arie sloop van de schildwacht vandaan naar een donker plekje. Hij had geluk.
Iemand zette het verlichte venster open. Arie kon zien wat er binnen gebeurde. De
man bij het raam verwijderde zich. De drie die uit de sloepen kwamen, zaten rond
de tafel met een vierde man, die Arie niet eerder gezien had. Allen droegen oude
kleren, waarin ze niet erg op hun gemak leken. Ze lachten om een opmerking van
de Engelse admiraal. In de stille avond klonken de stemmen ver en helder.
Met moeite kon Arie volgen wat erbinnen besproken werd. Hij ving zo nu en dan
flarden op van het gesprek. De mannen binnen spraken vlug en soms door elkaar.
Gelukkig moest alles vertaald worden en zo had Arie steeds twee kansen om vragen
en antwoorden te horen in twee talen waar hij iets van verstond. Hij ving op: ‘...eerlijk
delen... Deense koning weet ervan... zorg dat de Hollanders geen argwaan krijgen...
morgen of overmorgen... Nordnes schiet de eerste rij Hollanders in de grond...’
Het klamme zweet brak Arie uit: Die smeerlappen waren bezig de Hollandse
schepen met alle mannen erbij te verkwanselen aan de Engelsen! Dit moest admiraal
De Bitter weten!
Hij rende terug naar de roeiboot. Zonder Jacob iets te zeggen duwde hij af, wierp
zich op de riemen en roeide weg uit alle macht. Nog hijgend van het harde lopen zei
hij: ‘De smeerlappen, ze willen ons verraden!’
Jacob snapte er eerst niet veel van, maar eer ze de vaste wal bereikten, had Arie
hem alles verteld.
Ze bonden het bootje vast en hard hollend waren ze juist op tijd voor de sloep die
van de wal naar de schepen voer.
Ze lieten zich afzetten bij de Walcheren en vroegen een bootsman toegelaten
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te worden bij de admiraal. Arie wist dat dit een ongehoord verzoek was, maar ze
hadden succes.
De Bitter ontving hen in zijn hut. Er was verder niemand bij. Met opgetrokken
wenkbrauwen informeerde hij naar de reden van hun ongewone bezoek. Haastig,
opgewonden, vertelde Arie wat ze die avond gedaan hadden.
De Bitter liet hem helemaal uitspreken, maar hij scheen niet erg onder de indruk.
Toen Arie uitverteld was, bleef het een poosje stil. Met hun muts in de hand stonden
de jongens verlegen naar de vloer te staren. Eindelijk zei De Bitter: ‘Ik hoop dat
jullie zo beschaamd staat om je eigen woorden. Eénmaal heb je met je verhaal over
die lorrendraaier gelijk gehad, maar dat was je zeker niet genoeg. Nu denk je me aan
boord te kunnen komen met een gefantaseerd verhaal over mijn goede vriend de
generaal Ahlefeldt. Als die man ons vorige week niet met zijn geschut beschermd
had, waren we er nu misschien niet meer geweest.’
Arie deed zijn mond open om iets te zeggen.
‘Zwijg!’ bulderde De Bitter. ‘Wat denk je wel dat je bent? Bootsman!’
De bootsman kwam binnen, geschrokken door de boze toon van de admiraal.
‘Breng deze praatjesmakers naar hun schip en zeg de schipper dat ze een weeklang
niet van boord mogen. Uit mijn ogen met dat stel!’
De bootsman voerde kordaat het bevel van de admiraal uit. Binnen tien minuten
waren de broers aan boord van de Rijzende Zon waar de schipper hun onbewogen
een straf oplegde van veertien dagen dienst aan boord zonder één uitstapje naar de
wal. Als de admiraal een week zei, kon het geen kwaad er iets meer van te maken,
al had de schipper er geen flauw idee van wat de twee jongens misdaan hadden.
Terug voor de mast mopperde Arie: ‘Mooie boel, morgen worden we aan stukken
geschoten, dan zul je ze horen piepen.’
Jacob zocht stilletjes zijn kooi op. Had Arie nu werkelijk alles zo gezien en
gehoord? Jacob kwam er niet uit. Die roeiboten had hij zelf gezien maar wat hadden
die kerels nu eigenlijk gezegd! Arie kon wel zo veel beweren. Jacob was niet mee
geweest op het eiland, hij had niets gehoord.
Het bleef een raadsel.
De volgende dag kwam er geen Engelse aanval en de dag daarop ook niet. Arie
twijfelde nu zelf aan wat hij gehoord en gezien had. Aan boord was bekend geworden
dat ze door De Bitter gestraft waren voor een of andere stomme opmerking. Arie
kon er slecht tegen dat hij door de maats geplaagd werd. Hij hield zich afzijdig en
keek haast verlangend over het water uit of de Engelsen nog niet kwamen. Dat zou
hem uiteindelijk gelijk geven. Hij ergerde zich wel over de spottende opmerkingen,
maar hij deed zo onverschillig mogelijk en toen was voor de spotters de aardigheid
er vlug af. Toch bleef hij mokken.
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Waarom luisterde De Bitter niet naar hem? Dat die lui van het fort op zo'n
geheimzinnige wijze contact zochten met de Engelsen, was toch al reden genoeg om
wantrouwend te worden? Maar hij wist dat niemand naar hem zou luisteren en daarom
zweeg hij er verder over, teleurgesteld en boos.
Jacob vervolgde in de vele ledige uren aan boord de brief die hij voor de Noorse
kust begonnen was te schrijven.
De ochtend na hun nachtelijke tocht beschreef hij hun avontuur, de gebeurtenissen
in de weken daarvoor en de ontmoeting met David. Er was verder weinig nieuws,
dus vulde hij de bladzijden maar met allerlei kleine gebeurtenissen aan boord.
Op de tweeëntwintigste augustus had hij nieuws.
‘Oom Furly,’ schreef hij, ‘de Engelsen zijn weggevaren. Ik geloof nu toch echt dat
Arie zich vergist heeft. Er werd steeds gezegd dat er een grote Engelse vloot zou
komen, maar het is rustig gebleven.
Het is erg jammer dat we niet meer aan wal mogen. Willem van Lent zegt wel dat
niemand ons mist als we wegglippen, maar zelfs Arie durft het niet aan om de wal
op te gaan. Ik heb de dagen geteld: op 2 september mogen we weer van het schip af.
Ik hoop dat we vlug weg kunnen hier. Kwam De Ruyter nu maar met de oorlogsvloot,
dan waren we weer gauw thuis.’
Een paar dagen later schreef hij met haastige halen: ‘De Ruyter komt! Er is een jacht
binnengevaren met het bericht dat ze al een paar dagen geleden van Texel vertrokken
zijn.’
Het duurde nog tot de dertigste augustus eer de vloot van admiraal De Ruyter voor
de kust bij Bergen verscheen. In koortsachtige haast werden de schepen
gereedgemaakt voor het vertrek. Na al die weken kwam het bericht om weg te varen
nog onverwacht.
Op 1 september kon Jacob schrijven:
‘Morgen zou onze straf voorbij zijn. We zullen niet aan de wal komen. We varen
weg. Eindelijk weer op weg naar huis. Ik vind het wel jammer dat we niet meer in
Bergen komen, maar ik ben zo blij dat we nu eindelijk naar huis gaan, dat ik al het
andere niet meer tel.
We zijn onverwacht overgeplaatst naar een Rotterdams schip, de Slot Hooningen.
Ze hadden daar te weinig matrozen en omdat ik liever bij Arie blijf, heeft meester
Schouten een goed woordje voor me gedaan bij de schipper. Ik ben nu bij de chirurgijn
van de Slot Hooningen. Hij heet Van Bakel. Het is een mopperige man, je doet nooit
iets goed. Dat is niet leuk, maar ik denk maar: het is nog een klein tijdje en dan ben
ik in Holland en dan hoef ik nooit meer te varen. Ik kan de brief meegeven met een
jacht dat vooruitvaart naar Holland. Als we een goede wind treffen, zijn we over een
paar dagen in Rotterdam.’
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Slaven van de oorlog
Op 22 augustus, toen de Engelse schepen voor Bergen wegvoeren, was David alweer
zo ver opgeknapt dat hij dienst kon doen. Zijn schouderwond deed alleen nog pijn
als hij ongewone of onverwachte armbewegingen maakte of als hij zich stootte.
Toch was David niet erg gezond. Hij had het gevoel alsof hij maar half beleefde
wat hij meemaakte. Hij kon niet goed denken. Op commando's reageerde hij als een
goed afgestelde machine, maar soms wist hij aan het eind van een dag nauwelijks
wat hij gedaan had. Een doffe berusting maakte zich van hem meester. Hij praatte
weinig en bemoeide zich niet met de mannen met wie hij werkte. Op de momenten
dat hij geen dienst had, sliep hij. Het was alsof hij in een mist leefde. Hij haatte de
zinloze oorlog, het jagen op een vijand die geen vijand was. Waarom deden ze dit?
Waarom bleven ze het doen? Wie stuurden hen hierop af? De koning? De admiraal?
Of werd iedereen door een ander gestuurd? Het bleef David duister. Zijn haat tegen
de oorlog bleef richtingloos. Het leek alsof niemand er iets aan kon doen. Ze leden
er allen onder, maar iedereen schikte zich alsof het iets onvermijdelijks betrof, zoals
men berust in de onvermijdelijkheid van een overstroming of een aardbeving.
Met de anderen leed David honger en kou. De voeding was slecht en de rantsoenen
waren te klein. Na de terugtocht van Bergen waren ze enkele dagen in een Engelse
haven geweest waar de schepen snel hersteld werden. Ook het verblijf in de haven
bracht weinig verbetering in de voedseltoestand. De admiraliteit kampte met
geldgebrek en de eerste bezuiniging werd gevonden in inkrimping van de rantsoenen.
Zo althans leek het David en de met hem mopperende schepelingen.
Vanaf 1 september waren ze weer buitengaats. Het was gemeen koud. Davids
kleding raakte versleten en andere kleren had hij niet. Kou en nattigheid drong tot
in de verste hoeken van het schip. David miste Charlie Watkins. Charlie wist altijd
wel raad. Hij kon onder de moeilijkste omstandigheden een uitweg vinden uit de
misère. Charlie had altijd kans gezien met een grapje de dingen minder erg te maken.
Maar Charlie was dood. David taste naar de ring onder zijn kleren en hij voelde zich
hulpeloos en eenzaam.
Waarom was hij in Bergen weer aan boord gegaan? Daar had hij immers de kans
gehad om naar de Hollanders over te lopen! Die twee jongens, Jacob en Arie, waren
vast al in Holland. David had het wanhopige gevoel dat hij door gebrek aan
doortastendheid zijn kans had gemist. Wat had Charlie later op de avond gezegd?
‘Wacht je tijd af.’ Mooi gezegd, maar als hij zijn tijd nu ongebruikt voorbij had laten
gaan? Was het zijn noodlot alle gunstige gelegenheden te missen door besluiteloosheid
van hemzelf of anderen? Als er sneller een besluit genomen was over zijn reis naar
Holland, had hij al lang in Rotterdam
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gezeten. Als hij in Bergen had durven weglopen, voer hij nu op een Hollands schip
naar zijn bestemming, rustig en veilig.
Zo verstreken de eentonige dagen op de Guinea van 1 tot 13 september. Eentonig
ondanks storm, mist en regen, want voor David waren alle dagen op zee gelijk. Een
aaneenschakeling van uren met kou, vermoeienis en een voortdurend gevoel van
onbehagen. Was hij maar op de Hollandse vloot, wat zou het daar goed zijn...
Op de Hollandse vloot was het echter ook geen pretje. Het duurde dagen eer alle
schepen, moeizaam kruisend tegen de wind, de Noorse wateren konden verlaten. Pas
op 8 september kon admiraal De Ruyter het vertreksein geven voor de retourvloot,
de koopvaardijschepen en het sterke escorte oorlogsschepen.
Het lukte niet de grote vloot bij elkaar te houden. Een harde noordwester storm
joeg de schepen voort. In de nacht raakte men het contact kwijt. En de storm, die
vele dagen en nachten met ongewone kou voortduurde, verstrooide de schepen over
een groot deel van de Noordzee.
De Slot Hooningen en de Fenix raakten samen ver van de hoofdmacht verwijderd.
Jacob had geleerd te berusten in dit soort tegenslagen. Hij had gehoopt dat ze al thuis
zouden zijn, maar hij gaf de moed niet op. Hij deed zijn werk zo goed mogelijk en
wachtte verder maar af.
Arie kreeg niet veel tijd om na te denken. De strijd tegen de zee en de wind eiste
alle aandacht. Zo dicht bij Holland groeide bij hem ook wel het verlangen naar de
vaste wal, maar het enige waar hij echt naar uitkeek was het einde van de storm en
het terugvinden van de rest van de vloot. Zo goed als alle anderen wist hij dat ze met
twee Oostindiëvaarders, ver van de beschermende oorlogsschepen, een gemakkelijke
prooi zouden zijn voor de Engelsen.
Grote vreugde heerste er dan ook bij de twee Hollanders toen de uitkijk op 13
september een groot aantal schepen recht vooruit meldde. Met volle zeilen stormden
ze op het beschermende konvooi af.
Hoge golven onttrokken soms het hele konvooi aan het oog. Zo kwam het dat ze
pas op het laatste moment hun fatale vergissing bemerkten: ze voeren recht op het
eskader van admiraal Teddiman af!
Een wanhopige, laatste poging om aan de Engelse oorlogsschepen te ontsnappen
mislukte. De Fenix en de Slot Hooningen werden ingesloten en van twee kanten
tegelijk geënterd ondanks de wilde zee. Een fel gevecht volgde.
David sliep toen de Hollanders in zicht kwamen. Met een schop werd hij gewekt en
naar dek gejaagd. Daar werd hij kort en goed bij een enterploeg ingedeeld omdat
men de Hollanders zonder beschieting wilde overmeesteren om de rijke buit in de
schepen te sparen. Weer wist David zich een willoos werktuig in handen van anderen,
weer besefte hij dat er geen uitweg was. Hij moest
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gehoorzamen en afwachten.
Lang duurde het wachten niet. Door knappe manoeuvres slaagden de kapiteins
van de Guinea en de Bendish erin vrijwel gelijktijdig vast te maken aan de Slot
Hooningen. De enterploegen kregen bevel over te springen. Een brede strook wild
kolkend water scheidde hen van het Hollandse schip. Er werd geschoten met pistolen
en musketten. Krijsend sprongen de Engelse enteraars over. Enkelen misten en vielen
tussen de beide schepen in zee.
David aarzelde, hij durfde niet. Weer een commando, nòg durfde hij niet. Toen
voelde hij een hand in zijn rug. Gillend sprong hij, klapte tegen de verschansing van
het Hollandse schip, verloor zijn sabel en bleef met verkrampte vingers hangen boven
het wildkolkende water. Moeizaam, centimeter voor centimeter, schoof hij naar de
bevestiging van het staande want toe. Met een laatste krachtsinspanning bereikte hij
de reddende touwen. Verloren en vergeten hing hij daar tussen de twee schepen. Op
het geënterde schip liep de strijd ten einde. Toen David eindelijk langs het want aan
boord kwam, was het schieten opgehouden. Engelse matrozen dreven de gevangen
Hollanders bijeen en David werd onmiddellijk bij de bewaking ingedeeld. De
gevangenen kwamen op de beide Engelse schepen en Engelse matrozen namen het
Hollandse schip over.
Binnen een uur na het begin van het gevecht waren de schepen weer uit elkaar en
voer het eskader van admiraal Teddiman naar Harwich om daar de gevangenen aan
wal te zetten en de buitgemaakte schepen af te leveren.
Op de Guinea was weinig ruimte voor de grote groep krijgsgevangenen.
Bijeengedreven in groepjes van tien of twintig wachtten ze af wat er verder zou
gebeuren.
David moest met drie anderen een groepje bewaken in zijn eigen slaaphoek bij de
kruitkamer. Het was er donker. Hij kon nauwelijks zien hoeveel gevangenen er bij
elkaar zaten. Van de vier bewakers zat David het dichtst bij de Hollanders. De
bewakers hadden het niet moeilijk. De Hollanders waren ontwapend en zagen in dat
verder verzet nutteloos was.
Doordat David zo dichtbij zat, hoorde hij wat de gevangenen zeiden. Hij liet niet
blijken dat hij Hollands verstond, maar hij spitste de oren toen hij iemand hoorde
aanspreken met ‘Jacob’ en toen een stem antwoordde die hij eerder gehoord had.
Zou Jacob Pluym daar zijn?
Fluisterend om geen argwaan te wekken bij de andere bewakers zei David: ‘Ben
jij daar, Jacob Pluym?’
Uit de donkerste hoek kwam een gevangene naar voren. ‘David,’ zei hij verbaasd,
‘David Simmons!’
‘Ga met je rug naar me toe zitten,’ fluisterde David. ‘De anderen mogen niet
merken dat we elkaar kennen.’
Jacob wendde zich af.
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‘Ben je gewond?’ vroeg David.
‘Nee, maar ik ben Arie kwijt. Wat kan er met hem gebeurd zijn?’
‘Waren jullie bij elkaar?’
‘Nee,’ zei Jacob, ‘ik was benedendeks, Arie moet ergens boven zijn geweest.’
‘Hij kan op het andere schip gebracht zijn,’ veronderstelde David. ‘Misschien zit
hij hier ergens op de Guinea, dat kan ik nu niet uitvinden. Je moet wachten tot we
in Harwich zijn.’
‘Harwich? Gaan we daarheen?’
‘Voorlopig wel,’ antwoordde David, ‘daarna moet je waarschijnlijk naar Ely om
aan de inpoldering te werken. Alle Hollandse krijgsgevangenen worden daarheen
gestuurd.’
‘Slaven van de oorlog,’ zei Jacob bitter.
‘Dat zijn we allemaal,’ fluisterde David terug. ‘Stil, daar komt iemand.’
Een officier, bijgelicht door een matroos met een lantaarn, inspecteerde de
gevangenen. ‘Is hier een scheepsdokter bij?’ vroeg hij in het Engels.
De gevangenen reageerden niet.
‘Mag ik uw vraag in het Hollands vertalen, mijnheer?’ vroeg David beleefd. De
officier keek even verbaasd en zei toen: ‘Als jij dat taaltje beheerst, ga je gang.’
David keek met opzet langs Jacob toen hij zei: ‘Is er een chirurgijn of hulp-chirurgijn
hier?’
Jacob kwam naar voren. ‘Hulp-chirurgijn,’ zei hij.
David legde in het Engels uit wat Jacob was.
De officier knikte goedkeurend. ‘Dat is alvast iets,’ zei hij. ‘Zeg hem dat hij me
moet volgen.’ En zich omdraaiend om weg te gaan: ‘Kom zelf ook mee, een tolk
kunnen we wel gebruiken.’
Jacob en David volgden de officier.
‘Nu goed oppassen,’ zei David zachtjes, ‘dit kan straks een kans bieden om te
ontsnappen als we in de haven zijn.’
‘Als ik eerst mijn broer maar terugvind,’ mompelde Jacob terug.
Achter de officier aan bereikten ze de verbandplaats waar de Engelse scheepsarts
aan het werk was. ‘Ik heb hier een hulpje voor u,’ zei de officier.
Jacob pakte onmiddellijk aan en de scheepsarts zag al spoedig dat hij er een handige
helper bij had.
‘Jij blijft bij mij als tolk,’ zei de officier tegen David. Ze verlieten de verbandplaats,
waar het nog erger stonk dan in de rest van het schip.
In het voorbijgaan zei David nog snel: ‘Ik zoek je broer, kijk goed uit in de haven,
ik zal jullie helpen.’
Jacob knikte en ging verder met zijn werk.
David had een gevoel alsof hij uit een lange, benauwde droom wakker werd. Hij
kon weer helder denken en diep in zijn hart besefte hij dat zeer binnenkort de grote
kans kwam waar hij al die tijd op gewacht had.

Nanne Bosma, Tochtgenoten

161

Transport voor Colchester
Pas laat in de nacht vond David bij de gevangenen Arie Pluym. Hij zag kans Arie te
zeggen dat Jacob veilig was en dat hij in Harwich naar een teken voor ontsnapping
moest uitkijken.
Arie leek niet erg dankbaar. ‘Ik red mezelf wel,’ gromde hij, ‘daar heb ik jou niet
voor nodig.’ Hij kon in een vent die met een officier van de vijand je naam kwam
vragen en je functie, geen redder in de nood zien.
David had geen tijd zijn bedoeling te verduidelijken. Hij moest verder en het was
gevaarlijk te veel te praten.
Bij het eerste daglicht meerden de schepen af in Harwich. Een grauwe, kille
ochtend. Er woei een stijve bries uit zee, die de gevangenen in hun dunne kleding
deed huiveren toen ze twee aan twee aan dek moesten komen. Onder zware bewaking
liet men ze naar de wal gaan, waar ze bij tweetallen aan elkaar geketend werden.
De Engelse officieren probeerden het allemaal zo ordelijk mogelijk te laten
verlopen, maar ze konden niet verhinderen dat het op het dek bij de grote mast een
enorm gedrang werd. David probeerde daar gebruik van te maken. Hij zag dat Jacob
al klaarstond, dicht bij de loopplank, om aan de wal te gaan. De officier, bij wie
David hoorde, schreeuwde commando's die David vertaalde. Nodig was dit eigenlijk
niet. De gevangenen begrepen het zo ook wel. David besefte echter terdege dat hij
zich belangrijker moest maken dan hij eigenlijk was. Tussen twee geschreeuwde
orders door zei hij snel tegen Jacob: ‘Houd je wat achteraf tot ik je een teken geef.’
Jacob bleef schuin achter David staan. Langzaam groeide de rij geketenden op de
wal, langzaam slonk het aantal gevangenen op het schip. Er waren er op het laatst
nog tien over. Van de wal kwam een kreet: ‘Stoppen, de kettingen zijn op!’
Twee matrozen werden de stad ingestuurd om meer boeien te halen. Intussen stond
op het schip alles stil.
Daar zag David Arie! ‘Ga naast je broer staan,’ fluisterde hij Jacob toe. Jacob deed
wat van hem gevraagd werd.
Even klaarde Arie's gezicht op. ‘Heb je niets, ben je niet gewond?’ vroeg hij.
‘Nee,’ zei Jacob zacht, ‘en jij?’
‘Eén van die smeerlappen heeft me een klap op mijn kop gegeven, dat is alles,’
was het antwoord. ‘Weet jij wat ze met ons van plan zijn?’ vroeg Arie.
‘Waarschijnlijk moeten we aan een of andere inpoldering werken, tenminste dat
zei David.’
‘David?’ vroeg Arie.
‘Ja, David Simmons, die we in Bergen ontmoet hebben, hij staat daar bij de
loopplank, hij wil ons helpen.’
‘Ik heb die slijmer niet nodig,’ zei Arie ruw. ‘Pas maar op voor hem, straks

Nanne Bosma, Tochtgenoten

162
luist hij je erin.’ Arie was woedend, woedend om de nederlaag zo vlak bij huis,
woedend om de vernederende gevangenschap. ‘Moet je hem zien grijnzen,’ siste
Arie. ‘Je zou dat smoel gewoon in elkaar moeten slaan.’
Er werd geschreeuwd dat de gevangenen stil moesten zijn. De huiverende zeelieden
vervielen in een dof stilzwijgen. Jacob keek naar David. Zou Arie gelijk hebben?
Was die Simmons niet te vertrouwen?’
Na lang wachten kwam er een kar uit de stad met meer kettingen. Naast elkaar
verlieten Jacob en Arie het schip en even later kregen ze een ring om hun enkel met
een ketting die hen stevig aan elkaar verbond.
‘Je ziet zeker wel wat voor hulp die melkmuil bedoelt,’ mompelde Arie kwaad.
Heel zijn woede richtte zich op David. ‘Wat verbeeldde dat ventje zich wel. Die
praatjesmaker! Had je hem moeten zien toen hij in Bergen in de knoei zat!’
David wist intussen ook nog op geen stukken na hoe hij de twee broers kon helpen.
Het had op zee zo eenvoudig geleken: eerst naar de haven en dan uitkijken naar een
mooie ontsnappingskans en met hun drieën er vandoor. Maar wat kon hij nu eigenlijk
doen? Het was al mooi dat hij Jacob en Arie bij elkaar had gekregen, maar nu waren
ze geketend! Zo konden ze niet rennen. Hij moest in ieder geval proberen bij z'n
officier te blijven. Hij volgde de man over de loopplank. Zou het lukken?
Daar klonk de stem van sergeant Greaves: ‘Mijnheer, die marinier mag niet van
boord.’
De officier keek boos om. Greaves kwam naar hem toe. ‘Hij hoort bij mijn peloton,
mijnheer. Ik heb bevel van de kapitein dat hij aan boord moet blijven.’ ‘Heel
interessant, sergeant,’ zei de officier ijzig. ‘Nu hoort hij echter bij mij, als tolk.’
Greaves verstrakte. ‘De man dient niet vrijwillig, mijnheer. U weet...’
‘Als hij probeert weg te lopen, jaag ik hem een kogel door zijn kop, sergeant,’
onderbrak de officier hem. Zonder verder nog een woord te zeggen liep de officier
door en David volgde.
Dat was alvast gewonnen. David Simmons, tolk, op de vaste wal! David had een
gevoel alsof hij wel kon huilen van geluk. Na maanden was hij terug op dezelfde
kade waar hij de ellendige reizen begonnen was. Het grootste gevoel van bevrijding
gaf hem het besef dat hij eindelijk vrij was van Greaves. Al die maanden was sergeant
Greaves de verpersoonlijking geweest van de gedwongen dienst en dat viel in één
klap weg.
Het gevoel van vrijheid duurde niet lang. David kreeg bevel vlak bij de officier te
blijven en de lange stoet geketende gevangenen zette zich rinkelend in beweging.
Inwoners van Harwich die vroeg op waren, keken vol belangstelling toe. Onhandig
sjokten de zeelieden voort, velen keken nog eens over hun
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schouder naar hun schip. Maandenlang hadden ze die oude schuit vervloekt en nu
konden ze er niet van scheiden.
David had er eerst geen idee van waar ze heen gingen. Hij kwam dat echter spoedig
te weten. In de stad was een gevangenis, maar die bleek overvol. David stond erbij
toen de officier bevel kreeg door te marcheren naar Colchester. ‘Colchester!’ schoot
het door David heen.
De officier bleek niet erg gelukkig met deze opdracht. Hij vroeg om versterking
van het gewapende geleide. Met moeite kreeg hij tien soldaten. ‘In Colchester wordt
op ze gerekend, daar is genoeg te eten,’ zeiden ze bij de gevangenis in Harwich.
‘Vóór de avond kunt u er zijn.’
David hield zich stil. ‘Als we eerst maar op weg zijn naar huis,’ dacht hij, ‘dan
merken ze vanzelf wel dat het niet zo dichtbij is.’
Om tien uur 's ochtends liep de lange rij gevangenen Harwich uit, moe en hongerig.
Het zou nacht worden eer ze in Colchester konden zijn.
Midden in de nacht werd Davids vader wakker. Hij hoorde lawaai in de straat.
Voetstappen en gerinkel. Wat kon dat zijn? Hij sprong uit zijn bed en keek uit het
raam. Bij het licht van flambouwen trok een lange stoet gevangenen door de straat.
Ze waren kennelijk aan het eind van hun krachten. Sommigen moesten elkaar
ondersteunen om niet te vallen. Maar wat zag hij daar? Die jonge man die met zoveel
zorg één van de gevangenen voorthielp, was dat ook een bewaker? Maar dat was...
‘Margy! Margy!’ riep Simmons hees van opwinding, ‘Margy, daar is David!’
Davids moeder schoot wakker. ‘David?’ vroeg ze ongelovig.
‘Ja, vlug, kom kijken! Hij kijkt omhoog! David! David!’ Simmons huilde van
geluk. Zijn vrouw tuurde in de straat en prevelde: ‘Warempel, hij is het!’ De stoet
trok verder en Davids ouders bleven kijken in de donkere, koude slaapkamer tot de
laatste man de hoek om was. Toen wisten ze nog niet of ze waakten of droomden.
David had de laatste kilometers Jacob ondersteund. Arie hielp ook, maar werd erg
gehinderd door de lastige ketting. Hij mopperde op David en hij schold hem uit, maar
David bleef zwijgend helpen en toen hield Arie op met schelden. David had zijn
vader gezien voor het raam. Hij durfde geen teken van herkenning te geven. Niemand
hoefde te weten dat hij in Colchester thuis hoorde. Ze zouden hem veel meer in de
gaten houden als ze wisten dat hij hier woonde. Hij was ook te moe om nog veel
anders te doen dan gehoorzamen en meelopen.
Voorbij hun huis ging het linksaf naar het grote kasteel. Over de houten brug en
door de poort strompelden ze naar binnen. Bewakers en bewaakten waren allemaal
even moe. In het kasteel brachten soldaten de gevangenen naar grote cellen waar
tien of twintig schepelingen opgesloten werden. David had nog net
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voldoende zijn verstand bij elkaar om goed in zich op te nemen waar Jacob en Arie
heen gingen. ‘Derde cel links in de kelder,’ prentte hij zich in. ‘Derde cel links.’
Daarna had hij alleen nog maar belangstelling voor eten en slapen. Voor eten werd
gezorgd en als slaapplaats kreeg hij een hoop stro in het wachtverblijf. Binnen enkele
minuten sliep David.
In de cellen kropen de gevangenen bij elkaar om wat warmte te vinden. Jacob was
te slap om zelfs maar te merken dat er iets te eten was. Arie zorgde dat ze niet te kort
kwamen, daarna sliepen ze net als de anderen.
De volgende ochtend ontwaakte David door trompetgeschal. Het
bewakingsdetachement moest aantreden. Er werd bekend gemaakt dat ze allemaal
één dag rust kregen en dat de volgende dag de hele groep krijgsgevangenen naar het
noorden moest. Iedereen wist wat dat betekende: de moerassen van Ely. Voor de
officier en de groep bewakers een lange, vermoeiende mars naar een dun bevolkt
gebied met weinig wegen en des te meer water. Voor de gevangenen maanden of
jaren zware arbeid in een ongezonde streek.
De officier had moeite zijn ergernis te verbergen over dit ellendige karwei. Toen
hij belast werd met het bijeenbrengen en tellen van de gevangenen, had hij niet
verwacht dat er lange marsen over land bij zouden horen. Zijn kleding en schoeisel
waren hier niet op berekend en hij zocht een mogelijkheid om deze rustdag te benutten
voor het kopen van kleren en schoenen. Ver weg van het schip voelde hij zich wel
vrijer dan op zee waar hogere officieren je altijd op de vingers keken. Hij besloot de
dag buiten het kasteel door te brengen. Een oude bootsman droeg hij de
verantwoordelijkheid op voor de gevangenen. David werd meer en meer als een soort
adjudant gebruikt. De officier riep hem bij zich en zei: ‘Kun jij hier een goede herberg
voor me zoeken?’
David deed zijn best om niet al te blij te lijken. Dit was een kans!
De officier scheen iets aan hem te merken want hij voegde eraan toe: ‘Probeer
niet weg te lopen, want we krijgen je altijd te pakken en een hoge boom is vlug
gevonden.’
David kon gaan.
Hij wist natuurlijk zonder zoeken waar hij onderdak kon vinden voor ‘zijn baas’.
Om geen argwaan te wekken liep hij niet overhaast weg en hij keek goed rond als
iemand die de weg zoekt in een onbekende stad. In de Hoogstraat schuin tegenover
zijn ouderlijke woning was een ruime herberg; daar zou zeker plaats zijn. David
berekende dat iemand die de weg niet wist ongeveer een kwartier nodig zou hebben
om de herberg te vinden en een kamer te bespreken. Hij kon in vijf minuten klaar
zijn. Dat gaf tien minuten ruimte.
Uit het zicht van het kasteel begon hij te rennen zo hard hij kon. Door een smal
steegje bereikte hij de achterkant van zijn ouderlijk huis en daar stormde hij naar
binnen. Zijn vader en moeder kwamen hem tegemoet vanuit de kamer
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en in de eerste verwarrende ogenblikken van de onstuimige begroeting praatte, lachte
en huilde iedereen door elkaar heen. David probeerde zo veel tegelijk uit te leggen,
dat hij alles door elkaar haalde. Hij praatte over Jacob en Arie, over weglopen, over
de slag bij Bergen en over de zware mars vanaf Harwich in een onbegrijpelijk,
verward verhaal.
Zijn vader meende te begrijpen over wie hij sprak. ‘Bedoel je die jongens die je
in Bergen gesproken hebt?’ vroeg hij.
‘Ja,’ zei David, ‘maar hoe weet u dat?’
‘Buurman Furly krijgt regelmatig brieven van Benjamin,’ legde zijn vader uit.
‘Eergisteren schreef Benjamin dat hij een brief had ontvangen van een van die jongens.
Hij zou spoedig in Rotterdam komen.’
‘Klopt,’ zei David, ‘maar ze zijn gevangen gemaakt en nu zitten ze in het kasteel.’
De tijd was te kort om nog meer te praten. David moest terug.
Simmons waarschuwde zijn zoon geen ondoordachte dingen te doen. ‘Breng jezelf
niet nodeloos in gevaar,’ zei hij bij het afscheid.
Margy omhelsde haar jongen en fluisterde: ‘Kom terug, David, waag je leven
niet.’ David zei zacht: ‘Ik zal voorzichtig zijn, maar ik moet proberen ze te helpen,
zij hebben mij ook geholpen.’
Hij was op tijd terug en de officier kon zijn kamer betrekken. David moest op het
kasteel blijven.
De bootsman lette niet erg op hem. David kon gaan en staan waar hij wilde. Hij
voelde zich doodmoe. Het was alsof hij al een hele dag hard gewerkt had, terwijl de
dag nog maar net begon. Het liefst zou hij het zich gemakkelijk maken op het stro
zoals iedereen deed. Hij wist dat hij meteen zou slapen als hij ging liggen. Dat mocht
niet gebeuren. Als er vandaag een kans was om te ontsnappen dan moest die kans
benut worden. Hij bood zich aan als vrijwilliger om eten rond te brengen bij de cellen.
Bij de derde cel links in de kelder wachtte hij even tot hij Jacob en Arie zag. Hij
wenkte en ze kropen dichterbij. Snel vertelde David dat ze de hele dag rust hadden
en dat het transport morgen verder ging.
‘Daar worden we niet veel wijzer van,’ zei Arie. ‘We moeten hieruit.’
David knikte. ‘Rust vandaag zo goed mogelijk uit, vannacht moeten we proberen
weg te komen.’
Arie keek David onderzoekend aan. ‘Wil jij dan ook vluchten?’ vroeg hij. David
knikte. ‘Als we de kans krijgen, ga ik ook,’ zei hij. Er kwam iemand aan. ‘Houd je
gereed vannacht,’ zei David nog snel en ging toen verder met zijn werk. Er begon
een plan te groeien. Hij wist dat het gewaagd was. David kroop in zijn hoekje op het
stro en trachtte alle mogelijkheden en alle moeilijkheden te overdenken. Het moest
kunnen. Met die gedachte sliep hij in.
De avond zou leren of de omstandigheden gunstig waren.
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Vlucht naar gevangenschap
David sliep uren achtereen. Toen hij wakker werd, was hij meteen ook helder wakker.
Hij wist precies wat hem te doen stond en hij achtte zich in staat zijn plan stap voor
stap uit te voeren. Dit gaf hem een gevoel van vrijheid en macht zoals hij nog nooit
gekend had. Hij was er zich van bewust sterker en zelfstandiger te zijn dan hij ooit
in zijn leven was geweest. Eigenlijk had hij altijd afgewacht wat er over hem beslist
werd, hij had er zich steeds in geschikt afhankelijk te zijn van anderen. Voor het
eerst in zijn leven nam hij zijn levenslot in eigen hand. Hij zag heel duidelijk dat er
nog maar twee mogelijkheden waren: vrijheid of de galg. Weer verbaasde hij zich
dat hij dit heel rustig kon denken zonder te vrezen voor de dood die hem wachtte als
alles mislukte. Brutaal eiste hij bij het eten uitdelen 's middags de beste stukken en
tot zijn stomme verbazing kreeg hij nog zijn zin ook. Het lukte hem maar nauwelijks
om een gezicht te trekken alsof het heel gewoon was. Hij merkte dat het een voordeel
was dat bijna niemand hem kende. Het bewakingsdetachement was gevormd uit
matrozen met wie hij op het schip nooit te maken had. Sommigen kenden hem van
gezicht, anderen hadden hem nooit opgemerkt. Zijn speciale functie als tolk gaf hem
een zeker gezag.
David genoot zo van zijn eigen zelfverzekerdheid, dat hij bijna vergat dat het
ontsnappingsplan er in de eerste plaats was voor Jacob en Arie. Hij was meer vervuld
van de details van zijn plan dan van zorg om de twee Hollandse gevangenen.
Het weinige werk dat er in het kasteel te doen was, werd gedaan door de soldaten
die de vaste bewaking vormden. Ze waren meest oudgedienden die graag bij elkaar
zaten om sterke verhalen te vertellen. David hielp 's middags een beetje bij het werk
en hij luisterde naar de vele bijzonderheden over avonturen en heldendaden en zo
werd hij populair bij de soldaten. Dit was ook zijn bedoeling. De ervaring dat mensen
precies reageerden zoals hij wilde, was nieuw voor hem. Hij genoot van het tintelende
gevoel van macht.
David hoorde dat aan het eind van de middag twee mannen brood uit de stad
moesten halen. Hij bood aan om daarbij te helpen. Soldaat John Owens haalde de
grote manden al op uit de keuken. John Owens was een bijzonder lelijk klein mannetje
met weinig verstand. David had geluk. Soldaat Owens vond hem een aardige,
betrouwbare jongen. David had eerder op de middag met grote belangstelling
geluisterd naar de verhalen die Owens vertelde.
Zuchtend kwam de dikke Owens uit de keuken. ‘Ze zijn nu al loodzwaar, kun je
nagaan wat dat weegt als die manden vol zijn,’ hijgde hij.
David keek bedenkelijk. ‘Je hebt gelijk, John,’ zei hij. ‘Eigenlijk zijn we gek als
we die dingen zelf sjouwen, daar kunnen we net zo goed een paar anderen
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voor zoeken.’
Soldaat Owens lachte schamper. ‘Wie is er zo gek,’ zei hij.
‘We hoeven geen gek te hebben,’ zei David, ‘we nemen gewoon een paar
Hollanders.’
Owens lachte dom. ‘Dat is een goeie,’ zei hij, ‘als je geen gek hebt, neem je een
Hollander.’ Maar midden in een lach verstrakte zijn gezicht. ‘Je bedoelt toch niet de
gevangenen?’ zei hij.
‘Natuurlijk bedoel ik die,’ zei David. ‘We lijken toch wel gek als we zelf gaan
sjouwen!’
John Owens was nu heel ernstig. ‘Weet je wat er gebeurt als ze ontsnappen?’ vroeg
hij.
‘Ze ontsnappen niet,’ zei David. ‘We zeggen ze heel duidelijk dat ze een kogel
door hun kop krijgen als ze een stap verkeerd zetten en dan zul je eens zien hoe rustig
ze zich houden.’
Owens knikte nadenkend. ‘Dat is waar.’ En naar de manden kijkend: ‘Het is voor
ons wel heel wat gemakkelijker.’
David zette nu door. ‘Weet je wat, John,’ zei hij. ‘Jij weet waar de sleutels hangen;
een handige vent zoals jij kan die wel even weghalen zonder dat de wachtcommandant
het ziet. Ik zoek een paar rustige gevangenen uit.’
Soldaat Owens trok een bedenkelijk gezicht, keek nog eens naar de manden en
zei: ‘Als de sleutel bij de deur hangt, is het niet moeilijk. Ze laten de gevangenen
wel vaker werken.’
‘Dat wist ik wel,’ zei David, ‘laten we nu maar opschieten, anders duurt het veel
te lang.’
Owens liep door naar het wachtlokaal waar hij inderdaad zonder enige moeite een
bos sleutels weghaalde.
David zag hem terugkomen en hij leidde de soldaat naar de kelder. Even keek hij
rond alsof hij erover nadacht welke cel ze zouden openen en toen schijnbaar toevallig
koos hij de derde cel links. ‘Laten we die maar nemen, John,’ zei David.
Owens opende de celdeur en David zei alsof het een gewoon bevel was: ‘Twee
man naar buiten, rustig meelopen.’ Hij wees Jacob en Arie aan.
De celdeur werd weer gesloten en ze stonden met hun vieren in de lage, smalle
gang. Jacob en Arie wisten niet wat ze ervan moesten denken. ‘Breng eerst de sleutel
even terug, John,’ zei David, ‘ik kom met de gevangenen.’ Owens ging naar boven
en David fluisterde Jacob en Arie in wat ze moesten doen. Ze knikten. Arie wilde
nog iets zeggen, maar David fluisterde: ‘Nu niet,’ en toen luid: ‘Vooruit, naar boven
en geen grapjes.’
Tot zover was David heel kalm gebleven, maar nu hij voor de laatste fase van zijn
plan stond, brak het klamme zweet hem uit. Hij wist ineens niet meer zo zeker of het
allemaal wel goed was. Terug kon hij niet meer. John stond al bo-
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ven aan de trap. Nu moesten ze doorzetten. David volgde de twee gevangenen. Boven
leek alles anders dan David verwacht had. Er liepen veel meer soldaten en matrozen
van het bewakingsdetachement dan goed voor hen was. Eén vroeg waar ze met de
gevangenen naar toe gingen. Davids keel zat dichtgeschroefd, zijn zelfvertrouwen
was helemaal weg, het liep mis! John Owens redde de situatie. Hij zei heel gewoon:
‘Brood halen in de stad.’ David verwachtte dat iedereen nu hard zou lachen of dat
iemand zou vragen of dat wel mocht, maar niemand lachte, niemand vroeg iets. Zoals
Owens het zei leek het zo vanzelfsprekend dat je met twee gevangenen brood ging
halen, dat het zelfs David overtuigde.
Ongehinderd kwamen ze buiten. Rustig liepen ze naar het smalle straatje dat naar
de Hoogstraat leidde.
David had een gevoel alsof hij droomde. Dit was zijn plan en het lukte! Nu moest
hij iets doen! Wat had hij bedacht? Wat wilde hij bij de hoek zeggen? Alles scheen
te gebeuren buiten zijn wil om. Hij hoorde zichzelf zeggen: ‘Hé John, die kerels
schieten niet erg op met die ketting tussen hen in, kunnen we dat ding er niet afhalen?’
Soldaat Owens keek hem verbaasd aan. ‘Er afhalen? Die ketting losmaken?’ ‘Ja,’
zei David, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. ‘Kijk maar, hier kan de
ketting losgemaakt worden.’ Hij wees naar de voet van Arie.
Owens bukte zich om te kijken. Dit was het moment! Het was stil in het steegje,
van het kasteel af waren ze niet te zien! David wist dat hij nu moest handelen. Nu
of nooit! Owens stond nog gebukt. David scheen verlamd.
Arie keek hem vragend aan. ‘Nu?’ zei hij. David knikte, niet in staat iets te zeggen
of te doen. Arie sloeg met een harde klap de zware mand op het hoofd van Owens.
Tweemaal, driemaal dreunde de harde rand op de soldaat. Zonder een kik te geven
zakte hij in elkaar. David stond aan de grond genageld. Hij had het allemaal zo goed
bedacht en nu kon hij het niet. Hij had die klap moeten geven. Er kwam een man de
hoek om.
‘Waarheen?!’ schreeuwde Arie. David herstelde zich en begon te rennen. Jacob
en Arie volgden, zwaar gehinderd door de ketting die echt niet zo maar even
losgemaakt kon worden. Ze hoorden geschreeuw achter zich.
David kon weer helder denken. Moeiteloos vond hij zijn weg in de wirwar van
straatjes en steegjes. Hij hoorde Jacob en Arie volgen. In enkele minuten bereikte
David een tuin met veel struikgewas. Voorbij deze tuin was de stadsmuur. Hier kende
hij elke centimeter grond. Hij dook weg in het struikgewas, op de voet gevolgd door
Jacob en Arie. Doodstil bleven ze zitten.
Daar klonken voetstappen en stemmen, soldaten en matrozen uit het kasteel. Bij
het tuinhek bleven ze staan.
‘Hier zijn ze niet geweest,’ zei een stem, ‘er zijn geen voetsporen in de modder.’
Ondanks alle spanning grijnsde David. Het lukte. Datzelfde trucje gebruikte
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hij als kleine jongen al bij het verstoppertje spelen. De achtervolgers zagen niet dat
je even voor het hek ook in de tuin kon komen door een gat in de heg. De stemmen
en voetstappen verwijderden zich.
Nog nahijgend wachtten de drie vluchtelingen enkele minuten en daarna slopen
ze van struik tot struik naar de stadsmuur. Een uur na hun ontsnapping gleden ze
over de muur.
In het beschermende donker van geboomte overlegden ze fluisterend wat ze nu
moesten doen.
‘We gaan vannacht naar Coggeshall,’ zei David, ‘daar ken ik een smid die jullie
boeien kan losmaken, daarna zullen we wel verder zien.’
De vluchtelingen zochten voorzichtig hun weg door de velden. David leidde Jacob
en Arie langs allerlei smalle weggetjes en over slecht begaanbare paden. Hij hield
recht op de heuvels bij Little Tay aan. Het was voor de twee broers moeilijk om in
het donker vooruit te komen. De ketting aan hun benen bleef steeds ergens achter
haken. Ze vielen vaak en Jacob was nog niet hersteld van de vermoeienis van de
vorige nacht. Hoewel ze zich zo stil mogelijk hielden, konden ze niet verhinderen
dat de ketting veel lawaai maakte. Telkens als bij een boerderij een hond begon te
blaffen, klopte hun hart sneller. Hun grootste aandacht was gericht op geluiden achter
hen. Kwamen er nog geen achtervolgers? Tegen middernacht naderden ze de heuvels.
De dichte bossen staken zwart af tegen de nachthemel. Weldra zouden ze het open
veld verlaten.
Aan de rand van het bos rustten ze bij struikgewas. Ze hadden urenlang vrijwel
zwijgend gelopen. Ze waren alle drie moe. Jacob sliep bijna. Het drong nauwelijks
tot hem door dat David begon te praten.
‘We zijn nu wel vrij,’ zei David, ‘maar nu moeten we nog zien dat we het land uit
komen.’
‘Eerst die ketting eraf, dan eten en dan weer verder zien,’ zei Arie.
‘Als we vannacht het bos door komen, zijn we tegen de ochtend in Coggeshall,’
zei David, ‘daar vinden we ook wel iets te eten. Daarna moeten we geloof ik doorgaan
naar Londen. In een grote stad val je niet zo vlug op; er komen veel Franse, Deense
en Duitse schepen, allicht is er een bij die ons meeneemt naar Frankrijk of misschien
wel naar Rotterdam.’
Arie knikte zwijgend, Jacob reageerde niet, hij hoorde nauwelijks waar het over
ging.
Het was te koud om lang stil te zitten, ze moesten verder. Ze begonnen aan het
zwaarste deel van de nachtelijke tocht. Het werd moeilijk om richting te houden.
Soms leek het alsof ze in een kringetje liepen. Telkens als ze op een dode tak trapten,
leek het hun alsof de knal tot in Colchester te horen moest zijn. Jacob leunde zwaar
op Arie. Zijn geketende been was kapotgeschaafd, hij was te moe om nog een stap
te doen en hij wist dat ze tot de ochtend verder zouden

Nanne Bosma, Tochtgenoten

171
moeten. David probeerde ook te helpen, maar dat lukte niet erg tussen de bomen en
door het lage kreupelhout.
Langzamerhand verdween hun angst voor achtervolging. Als er vanuit Colchester
gezocht was, waren de achtervolgers nu beslist hun spoor al kwijt. Ze waren niet
meer zo bang om wat lawaai te maken en ze praatten af en toe hardop. Hun stemmen
klonken ver door het bos en dit trok de aandacht van twee haveloze kerels, die een
eind verderop over een bospad liepen. Deze keken elkaar aan, knikten en verdwenen
zonder een woord te zeggen vrijwel geluidloos in de struiken. Snel vonden ze hun
weg door het bos en volkomen onverwacht doken ze voor de vluchtelingen op. Jacob
liep zo willoos mee, dat hij helemaal niet keek. Hij strompelde verder en viel doordat
Arie geschrokken bleef staan.
De twee kerels hadden pistolen in hun hand, die ze dreigend op de jongens richtten.
‘Waar moet je heen?’ snauwde de voorste.
‘Naar Coggeshall,’ stamelde David.
‘Waar kom je vandaan?’
‘Uit Colchester.’
De man knikte zwijgend en zei toen tegen zijn maat: ‘Weggelopen gevangenen,
daar is een beloning mee te verdienen.’
De ander grijnsde en zei: ‘We brengen ze naar de baas.’
De jongens kregen bevel verder te lopen. De twee mannen bleven vlak achter hen.
Ze stuurden de jongens eerst naar het bospad en daarna dreven ze hen snel voort over
smalle kronkelpaden. Volkomen onverwacht kwamen ze op een kleine, open plek
uit. Er brandde een vuurtje waar een tiental ongure kerels omheen zat. Ze keken
verrast op.
Een grote kerel riep: ‘Wat hebben jullie daar?’
‘Weggelopen gevangenen, Jerry,’ zei de ene man trots.
‘Mooi werk, wat hebben ze gedaan?’ vroeg de man die als Jerry aangesproken
werd. De twee kerels haalden hun schouders op. ‘Dat weten we niet,’ zeiden ze.
‘Doet er ook niet toe,’ zei Jerry, die kennelijk de baas was. ‘Leg ze achter in de hut
en laat ze niet ontsnappen. Morgen zoeken we uit wat voor beloning er op hun hoofd
gezet is. We moeten de wet steunen,’ zei hij onder luid gelach van de anderen.
Achter de grote Jerry was een soort hut te zien. De jongens werden daarheen
geduwd. In de muffige ruimte moesten ze achterin op een paar vieze dekens gaan
liggen.
‘We hebben een mooi bedje voor jullie,’ grijnsde één van de mannen. ‘Blijf daar
maar netjes liggen, anders loopt het slecht met je af.’
De jongens waren alle drie zo moe, dat ze zich nauwelijks meer konden voorstellen
dat alles wat ze meemaakten echt was. Het leek een droom, ze konden elk ogenblik
wakker worden en dan... ja wat dan?
Ze werden echter niet wakker. Jacob sliep zodra hij lag. Arie zag nog net dat
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hun bewakers voor de ingang van de hut gingen zitten en toen zonk hij weg in diepe
slaap. En David deed zijn uiterste best om helder te denken. Het lukte niet. ‘Jerry,’
draaide het in zijn hoofd, ‘Jerry, waar heb ik die naam eerder gehoord? Jerry, Jerry...’
Met deze gedachte sliep David in. Ze waren acht uur vrij geweest.

De reddende ring
De volgende ochtend werden de vluchtelingen uit de hut gehaald. Het vuur brandde
kleiner dan 's nachts. Een spichtig kereltje, dat met zijn kleine spitse hoofd een
vogeltje leek, was bezig in een zwarte ketel iets te koken. Behalve hun bewakers en
‘het vogeltje’ zagen David en zijn vrienden niemand. Waar de mannen gebleven
waren, wisten ze niet, wat ze die nacht gedaan hadden, wisten ze evenmin. Ondanks
de onzekerheid van hun lot hadden de jongens vast geslapen. Jacob had er eerst zelfs
moeite mee om zich te herinneren hoe ze hier kwamen en wat er gebeurd was. Ze
stonden tussen de hut en het vuur en ze wachtten maar af.
Onverwacht klonk er een stem achter hen: ‘Breng de gevangenen hier.’
De bewakers duwden de jongens zwijgend door struikgewas naar een plek die
vanaf het vuur niet te zien was. Er waren daar meer hutten en tussen die hutten zat
de man Jerry op een lage, aarden wal. Het walletje was in cirkelvorm aangelegd en
diende kennelijk als bank. Jerry wees naar de plaatsen tegenover zich en zei: ‘Ga
zitten en vertel wat je gedaan hebt.’
Stijf en moeilijk tilden Jacob en Arie tegelijk hun geketende been over de wal.
Jerry grijnsde. ‘Dat valt niet mee, hè?’ zei hij.
Arie en Jacob begrepen maar de helft van alles wat hij zei en ze zaten hem tamelijk
dom aan te kijken. Gelukkig begon de ondervraging bij David. Hij vertelde hoe ze
heetten, dat hij in Colchester woonde, dat Arie en Jacob ontsnapte krijgsgevangenen
waren en dat ze op weg waren naar de smid in Coggeshall om de ketenen los te laten
maken.
Jerry luisterde, het verhaal scheen hem te amuseren. Aan het eind zei hij: ‘Als dit
de waarheid is, hebben wij pech gehad en dan mogen jullie van geluk spreken. Wij
zijn zelf vluchtelingen voor de oorlog. Wij leven van de kleinigheden die reizigers
ons willen afstaan op hun tocht door dit bos en verder doen we niemand kwaad, al
zeggen onvriendelijke figuren dat wij struikrovers zijn.’ Hij zweeg om het effect van
zijn woorden af te lezen op de gezichten van de jongens. ‘Wij werkten altijd in de
bossen tussen Harwich en Colchester,’ vervolgde hij, ‘maar het is daar zelfs voor
ons niet meer veilig. We hebben al veel te veel van onze mensen naar de vloot zien
verdwijnen. Niemand schijnt
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het te waarderen dat wij ons eenvoudige ambacht uitoefenen.’
De hoofdman van de struikrovers scheen in een opperbeste stemming te zijn. Hij
praatte en praatte, meer voor zichzelf dan voor zijn gevangenen, die hij nu steeds
vaker als zijn ‘gasten’ aanduidde. Terwijl Jerry uitweidde over de moeiten en gevaren
van het leven in de bossen, liet hij ‘het vogeltje’ eten brengen. De jongens kregen
een soort soep met een homp brood.
De andere bendeleden kwamen ook te voorschijn. Slobberend en smakkend zat
iedereen te eten. Over hun kom loerden sommigen naar de jongens.
‘Is er nog iets aan ze te verdienen, Jerry?’ vroeg een van de kerels.
‘Dat moeten jullie vanochtend maar eens uitzoeken,’ zei de hoofdman. ‘Als het
waar is zoals ze zeggen dat ze weggelopen zijn van de vloot, dan is daar in Colchester
wel iets over bekend. Die twee daar zijn Hollanders, gevluchte krijgsgevangenen.’
Een morsige figuur zei: ‘Dat kunnen we toch gauw genoeg uitvinden of het
Hollanders zijn!’
Jerry grijnsde. ‘Neem de proef, dan weet je het.’
Zonder aarzelen wierp de man een stuk steen in de kom van Arie.
Arie had niet geluisterd naar wat er gezegd werd omdat hij er toch niet veel van
verstond. Hij was juist vol aandacht aan het eten. Hij schrok van de steen, schoot
overeind en wat hij in zijn eerste opwelling naar de steenwerper riep, hoorde tot de
duidelijkste Hollandse scheepstaal.
De struikrover lachte luid. ‘Zie je wel dat hij een Hollander is,’ lachte Jerry, ‘hij
vloekt als de duivel.’
Arie was even onthutst door de algemene vrolijkheid. Hij raapte het stuk brood
op dat hem uit de hand gevallen was en at verder.
‘Hé Sparrow!’ schreeuwde Jerry, ‘luister vandaag op de markt in Colchester of er
iets verteld wordt over een ontsnapping.’
Het ‘vogeltje’ boog overdreven beleefd en kraaide: ‘Zeker, mijnheer Law, tot uw
dienst, mijnheer Law.’
‘Law?’ dacht David, ‘Jerry Law?’ Ineens wist hij weer waar hij die naam gehoord
had. Hij riep luid het eerste wat hem te binnen schoot en hij was verbaasd over zijn
eigen vrijmoedigheid. ‘Ik ben een vriend van Charlie Watkins,’ schreeuwde David.
‘De dag voor zijn dood heeft hij me gezegd dat Jerry Law me zou helpen als dat
nodig was.’
Op de naam Charlie Watkins was iedereen stil geworden. Jerry keek ineens heel
ernstig. ‘Is Charlie dood?’ vroeg hij.
‘Ja,’ antwoordde David en zijn stem trilde omdat hij niet wist hoe de struikrovers
zouden reageren. Misschien werden ze wel woedend. Jacob en Arie begrepen niet
waarom het ineens zo stil was, ze voelden de dreiging van dat moment. Haastig,
struikelend over de woorden begon David te vertellen. ‘Ik was met Charlie op de
Guinea,’ zei hij. ‘In de slag bij Bergen is hij gedood.’ Hij ver-
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telde hoe Charlie het einde van zijn leven voorvoeld had, hoe hij omkwam en hij
besloot met te zeggen: ‘Dit moest ik aan Jerry Law laten zien als ik hulp nodig had.’
David haalde de ring van Charlie onder zijn kleding vandaan en gaf die aan Jerry.
De ring werd aandachtig bekeken en ging van hand tot hand. ‘Het is de ring van
Charlie,’ zeiden de mannen tegen elkaar.
Jerry Law stond op. ‘Maak hun boeien los,’ zei hij. Hij wenkte een van de mannen.
‘Neem die twee mee, smid,’ zei hij, ‘en haal de ketting van hun benen af. Sparrow,
stook het vuur op. Fletcher, sleep het aambeeld bij het vuur, dan kan er gewerkt
worden.’
Arie en Jacob volgden de drie mannen. David had geen gelegenheid alles uit te
leggen en de twee broers hadden van de snelle gesprekken slechts stukken begrepen.
Op het moment dat ze de kring verlieten, wisten ze niet of het om hun bevrijding of
om hun terechtstelling ging. Hun onzekerheid duurde niet lang. Weldra weerklonken
luide slagen door het bos en binnen een kwartier had de man die ‘smid’ genoemd
werd, hun boeien verbroken.
Intussen dacht Jerry Law na. Hij gaf David de ring terug en zei: ‘We zullen jullie
zeker helpen, dat is het laatste wat we voor onze goede vriend Charlie kunnen doen,
maar voorlopig is de beste hulp die we je kunnen bieden niet veel meer dan je hier
houden.’
David keek geschrokken.
‘Je mag wel weg,’ zei Law, ‘maar ik zou het je niet aanraden. Je kunt er zeker van
zijn dat er een prijs op je hoofd is gezet. Iedereen is arm in deze streek en als iemand
een paar pond kan verdienen door jou en je vrienden aan de galg te brengen, zal hij
het zeker niet laten. Hier ben je min of meer veilig. Als ze je hier vinden, hangen we
allemaal, want we zijn allemaal vogelvrij.’ Grijnzend voegde hij eraan toe: ‘Het is
in ieder geval gezelliger om met zijn twaalven of dertienen aan een paar stevige
bomen te bengelen dan alleen.’
Onwillekeurig voelde David aan zijn hals. De strop waar Charlie voor
gewaarschuwd had, was dichterbij dan hij ooit gedacht had.
‘Maak je maar niet ongerust,’ zei Jerry, ‘hier vinden ze je zo vlug niet. We zullen
een mannetje naar Colchester sturen. Hij moet uitzoeken of je ouders iets voor jullie
kunnen doen en daarna zien we wel verder.’
De hoofdman riep Sparrow en zei: ‘Vraag in Colchester naar Simmons, vertel dat
zijn zoon veilig is, maar laat niet blijken waar hij is. Kom voor de avond terug en
pas op dat je niet gepakt wordt.’
‘Ik maak me onzichtbaar,’ zei het vogeltje met een brede grijns.
Jacob en Arie kwamen terug, nog wat onwennig lopend, maar duidelijk opgelucht.
Jerry liet de drie jongens alleen. David legde uit wat er allemaal besproken was.
Zo begon hun eerste dag in de ‘vogelvrijheid’ van het bos bij Little Tay.
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In het huis van de familie Simmons keek men de hele dag uit naar David. Zou hij
niet op bezoek kunnen komen zoals gisteren, al was het maar voor enkele minuten?
Van de ontsnapping was nog niets bekend, maar Margy Simmons was ongerust.
David zou toch vast wel gekomen zijn. Hij had toch niets doms gedaan?
Davids moeder liep vaak naar het raam die ochtend en telkens hoopte ze haar zoon
te zien. Het was druk in de Hoogstraat. Van alle kanten kwamen mensen van het
platteland naar Colchester op marktdag. Een boer dreef drie ossen door de menigte,
van de andere kant probeerde men een kudde schapen naar de markt te brengen. De
brede straat krioelde van mensen en dieren, kopers, verkopers en koopwaar. Toch
leek het verderop bij een straathoek nog drukker dan normaal. Het leek wel of de
mensen iets lazen, een papier op de muur. Margy hield het in huis niet meer uit. Ze
liep de straat op om uit te vinden wat er te lezen was.
Terwijl ze met haastige passen haar huis verliet en zich een weg baande door de
menigte, zag ze niet dat een onopvallend, klein mannetje met een vogelkopje haar
volgde. Bij het aanplakbiljet gekomen had ze zo haar aandacht bij het lezen, dat ze
niet opmerkte dat het mannetje naast haar kwam staan.
Davids moeder las op de bekendmaking dat twee Hollandse krijgsgevangenen
ontsnapt waren met hulp van een Engelse marinier. Margy had moeite om zich goed
te houden toen ze las: ‘De marinier David Simmons moet voor de krijgsraad geleid
worden om zijn gerechte straf te krijgen. Degene die de vluchtelingen uitlevert, kan
een beloning krijgen van vijf pond.’
‘Niet zo mooi, mevrouw Simmons,’ klonk een hoge piepstem naast Davids moeder.
Ze schrok, keek naast zich en zag Sparrow, de kleine bedelaar. ‘Nee, nee,’
mompelde Margy haastig en ze maakte zich uit de voeten. Haar hoofd bonsde. Hij
had het toch gedaan! Vijf pond beloning! ‘Die smerige Hollanders,’ dacht ze met fel
oplaaiende haat, ‘waarom laten ze mijn jongen niet met rust!’ Sparrow was nog
eerder bij de deur dan Margy. Onverwacht dook hij weer voor haar op. ‘Ik heb nieuws
over uw zoon,’ zei hij zachtjes, ‘nieuws, goed nieuws.’
Margy wist niet wat ze van dat gekke kereltje moest denken. ‘Wat weet je?’ vroeg
ze bits. Ze was bang van die bedelaar. Wat wilde hij?
‘Goed nieuws voor goed geld,’ fluisterde Sparrow.
Margy aarzelde. ‘Laat mij binnen, u zult er geen spijt van hebben,’ zei Sparrow.
Davids moeder opende de voordeur en Sparrow glipte naar binnen.
In de brede gang riep Margy luid om haar man. ‘Henry, Henry, waar zit je?!’ Haar
stem klonk schel door het huis. Henry Simmons kwam van boven.
‘Hij hier zegt dat hij nieuws heeft over David,’ zei Margy.
‘Over David? Wat kan hij ons over David vertellen. De jongen is gisteren nog
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hier geweest?’
‘Gister is vandaag niet,’ snauwde Margy. ‘Die ellendige Hollanders hebben David
zo gek gekregen dat hij ze liet ontsnappen. David wordt gezocht, Henry. Ze hebben
een prijs op zijn hoofd gezet!’ Margy slingerde haar man de woorden in het gezicht,
ze was bleek, haar stem sloeg over van de zenuwen. Davids vader was gelukkig niet
zo vlug van streek. Hij wilde niet dat het huispersoneel alles zou verstaan; daarom
loodste hij zijn vrouw en de bedelaar Sparrow de kamer in.
‘Hoe weet je dat ze David zoeken?’ vroeg hij.
‘Het is overal aangeplakt,’ huilde Margy, ‘vijf pond beloning geven ze.’
Henry Simmons knikte. Dus toch, David had het gewaagd, maar wat nu? ‘Wat
voor nieuws heb je?’ vroeg hij aan Sparrow.
‘Goed nieuws,’ kraaide de bedelaar, ‘goed nieuws, mijnheer. Uw zoon is in
veiligheid, er zal hem niets gebeuren.’
‘En de Hollanders?’ vroeg Davids vader.
‘Wat kunnen ons die Hollanders schelen, Henry,’ barstte Margy los, ‘laat die
ellendige buitenlanders hun eigen boontjes doppen.’
‘We zijn zelf Hollanders, Margy,’ zei Henry zachtjes.
Margy snoof verachtelijk. ‘Dat is lang geleden,’ zei ze en zich tot Sparrow wendend
vervolgde ze: ‘Waar is mijn zoon, waar is hij?’
‘Op een veilige plaats, mèt zijn Hollandse vrienden,’ zei Sparrow.
‘Breng me naar die plaats,’ zei Henry Simmons en hij hield een goudstuk in de
uitgestrekte hand.
De bedelaar keek begerig naar het goud, aarzelde, maar zei: ‘Ik kan u zijn
schuilplaats niet wijzen, dat zou te gevaarlijk zijn voor mijn vrienden.’
Davids vader bedwong zich om niet kwaad te worden. Hij voelde dat dit miezerige
kereltje de waarheid sprak als hij zei dat David veilig was. Maar hij was er zich ook
heel goed van bewust dat die bedelaar niet zonder een vooropgezet plan hier kwam.
De zogenaamde vrienden hadden dit mannetje er op uitgestuurd om uit te vinden
wat het voordeligste was: de beloning of de losprijs die de familie wilde betalen.
Henry Simmons besloot heel voorzichtig te zijn. ‘Breng mij voor de avond het bewijs
dat mijn zoon in leven is en dit goudstuk zal je beloning zijn,’ zei hij. ‘Als ik zeker
weet dat je niet liegt, kunnen we verder praten.’
Sparrow hield het goudstuk in de gaten. ‘Het kan zijn dat ik een of twee vrienden
moet overtuigen dat het niet te gevaarlijk is hier met een brief te komen,’ zei hij sluw.
‘Overtuigen is moeilijk,’ voegde hij eraan toe met een duidelijk gebaar van duim en
wijsvinger.
Henry Simmons wierp de bedelaar het goudstuk toe dat Sparrow behendig ving.
‘Voor de avond een brief,’ zei hij koel, ‘anders hebben wij niets meer te bespreken.’
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De bedelaar vertrok en verliet zo snel mogelijk de stad om voor de avond terug te
kunnen zijn.
In het huis aan de Hoogstraat begonnen spannende uren. Nog voor het middaguur
besprak Henry Simmons de zaak met zijn buurman John Furly. John Furly luisterde
aandachtig, toen zei hij: ‘Als dat kereltje de waarheid sprak, komt hij terug met een
brief. Je kent het handschrift van je zoon goed genoeg om te kunnen zien of ze
geknoeid hebben. Als je de brief hebt, betekent dat in ieder geval dat David in leven
is. Dan moeten we hem zo vlug mogelijk uit handen van die bedelaar en zijn trawanten
krijgen en het beste is als hij het land uit vlucht.’
Davids vader zuchtte. ‘Hoe krijgen we dàt voor elkaar!’ zei hij.
‘Daar weet ik wel wat op,’ zei Furly opgewekt. ‘In Peldon woont Jeremy Taylor,
een visser die ik goed ken. Hij kan je zoon met die vluchtelingen overvaren en afzetten
op de Hollandse kust, daar zijn ze veilig.’
Simmons wist zo gauw niet wat hij daarop zeggen moest.
Furly liet hem niet veel bedenktijd. ‘Als alles goed is met je zoon en die Hollanders,
is dit de enige manier,’ zei hij. ‘De overtocht brengt gevaren met zich mee, maar het
is veel gevaarlijker voor die jongens om in Engeland te blijven en hoe eerder je ze
uit handen van die bende of van die bedelaar hebt, des te goedkoper het waarschijnlijk
voor je is.’
Samen stelden de twee mannen een brief op en toen die klaar was, konden ze weinig
anders doen dan wachten, wachten op de avond, wachten op een teken van leven...

Schimmen in de nacht
Buiten Colchester haalde Sparrow het goudstuk te voorschijn, bekeek het, beet erop,
gooide het omhoog en ving het weer op. Hij stopte het goed weg en zei bij zichzelf:
‘Iets doen ter ere van je dode vriend Charlie is mooi, maar er iets aan verdienen is
mooier.’
In het kamp van de struikrovers vertelde hij Jerry Law over zijn belevenissen in
Colchester. Hij zei dat Simmons voor de avond een brief van zijn zoon wilde zien,
maar hij zweeg over het goudstuk.
Jerry liet David roepen en aan een primitieve tafel kon David de brief aan zijn
ouders schrijven. ‘Schiet op,’ zei Jerry, ‘want voor de avond moet Sparrow weer in
Colchester zijn en het is een hele wandeling. Vraag vooral in je brief of zij een goede
schuilplaats voor jullie weten. Je kunt hiet niet al te lang blijven.
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Jullie zijn samen vijftien pond waard en al zal er nu niemand een vinger naar je
uitsteken omdat je een vriend van Charlie bent, ik weet niet hoe de mannen er
volgende week over denken. Vijftien pond is geen kleinigheid.’
David deed zijn best.
‘Lieve vader en moeder,’ schreef hij. ‘We zijn in een schuilplaats van struikrovers
in een bos niet ver van Colchester. Ze behandelen ons goed omdat ik op de Guinea
gediend heb met een van hun aanvoerders. Ik noem liever geen namen. Ook heeft
het geen zin te schrijven waar we precies zitten. Probeer zo vlug mogelijk een goede
schuilplaats voor ons te vinden. De hoofdman van de bende is een beste kerel, hij
zorgt goed voor ons, maar hij is er niet zeker van of al zijn mannen te vertrouwen
zijn. Geef vlug bericht of u ons kunt helpen.
Uw zoon David.’
Jerry las de brief. Hij knikte goedkeurend en zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn dat
Sparrow het leest, hij kan zijn eigen naam nog niet eens lezen. Hij zal de brief goed
overbrengen en laten we hopen dat hij antwoord meekrijgt.’
Sparrow wist dat het gevaarlijk kon zijn voor hem om tweemaal op één dag in
Colchester te komen terwijl men in het huis waar hij heen moest wist dat hij bij een
bende hoorde. Sparrow had de pijnbank in zijn leven te vaak van dichtbij gezien om
risico's te nemen.
Zo kon het gebeuren dat er uit het bos een oud vrouwtje vertrok, een zielig,
verschrompeld besje, dat echter merkwaardig snel opschoot als er niemand in de
buurt was en wie onder de wijde kap kon kijken, zag een spichtig vogelkopje.
Het oude vrouwtje bereikte Colchester tegen het vallen van de avond. Moeizaam
strompelde ze de heuvel op naar de Hoogstraat. Bij het huis van de familie Simmons
gluurde ze door de ramen. Alleen de vader en de moeder van David waren te zien.
Het oude vrouwtje liep door en bereikte langs een omweg de achterkant van het huis.
De keukenmeid schrok toen het oude mens onverwacht bij de keukendeur stond.
‘Dit moest ik afgeven,’ zei het vrouwtje met bevende stem. In de magere hand hield
ze een brief. De keukenmeid veegde haar handen aan haar schort af en pakte de brief
aan. Ze ging ermee naar de kamer.
Henry Simmons zei: ‘Laat die man hier komen.’
‘Het is geen man,’ zei het meisje, ‘het is een oude vrouw, ze staat bij de
keukendeur.’
Simmons las de brief en zei zonder op te kijken: ‘Laat haar hier komen.’
‘Ze, ze is vies,’ stamelde het meisje. Simmons gaf de brief aan zijn vrouw en zei
met kalme nadruk tegen het meisje: ‘Stuur haar hierheen.’
‘Mag ik binnenkomen?’ klonk een oude stem. Het meisje kon ternauwernood
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een gil onderdrukken. Simmons gaf haar een wenk dat ze weg kon gaan.
De oude vrouw strompelde de kamer binnen. Davids moeder keek met betraande
ogen op van de brief.
‘Je kunt die kap wel van je hoofd doen,’ zei Henry Simmons kortaf, ‘we hebben
hier geen komedie nodig.’
Grijnzend kwam Sparrow uit zijn vermomming te voorschijn.
Margy Simmons was stomverbaasd. Hoe had Henry dat zo vlug gezien?
Davids vader vervolgde: ‘Ik heb het antwoord al klaar. Zeg tegen je aanvoerder
dat ik hem met de drie jongens verwacht op de afgesproken tijd en op de afgesproken
plaats. Ik zal geen poging doen jullie te laten arresteren, maar ik moet de jongens op
tijd en in goede gezondheid zien voor we de zaak verder regelen. Ik vertrouw erop
dat je mijn woorden goed over zult brengen.’ Simmons haalde een goudstuk te
voorschijn en gaf het de bedelaar met de woorden: ‘Goede diensten worden goed
beloond. Haast je, er is geen tijd te verliezen.’
Het was al donker toen er een oud vrouwtje door de voordeur het huis van de familie
Simmons verliet.
Buurman Furly kwam even later vragen hoe het gegaan was en toen hij alles
gehoord had, zei hij: ‘Mooi zo, dat betekent dat wij morgenvroeg op pad moeten,
Henry.’
Davids moeder wilde beslist mee en het kostte de mannen veel moeite haar ertoe
te bewegen thuis te blijven. Margy wist dat David de volgende nacht zou beginnen
aan de gevaarlijke vlucht over zee en ze wilde er bij zijn om afscheid te nemen.
John Furly sprak het beslissende woord: ‘Luister eens, Margy,’ zei hij, ‘Henry en
ik gaan morgenochtend zogenaamd voor zaken op reis. Dat lijkt heel aannemelijk.
Maar denk erom dat al heel wat mensen in Colchester op je zoon loeren en wat zullen
zij denken als jullie samen ineens de stad uitgaan? Ze zullen vermoeden dat je je
zoon ergens schuilhoudt en wat is dan eenvoudiger dan jullie volgen en het hele plan
verraden? Nee Margy, je zult hier moeten blijven.’
Davids moeder zweeg en liet de mannen alleen.
Rond middernacht kwam Sparrow in het kamp aan.
Bij een walmende kaars las Jerry de brief. David, Jacob en Arie zaten bij hem.
Jerry las de brief tweemaal door en stak hem toen bij zich. ‘Morgen gaan jullie op
reis,’ zei hij. ‘We kunnen jullie om acht uur in de avond op een vissersboot zetten
bij Jeremy Taylor in een kreek ten zuiden van Peldon.’ Dat was alles wat Law wilde
zeggen.
De jongens moesten naar hun hut, ditmaal zonder boeien of bewakers. In Colchester
en in het bos bij Little Tay was het wachten op de dag van morgen...
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De volgende ochtend vertrok uit het bos bij Little Tay een klein groepje armelijk
geklede mannen. Jerry Law had Jacob en Arie gedwongen andere kleren te dragen.
Hun zeemansplunje moesten ze in het bos achterlaten. Ook David moest enkele
kledingstukken ruilen.
Voor ze weggingen prentte Law hun enkele regels in. ‘Denk erom,’ zei hij, ‘tot
het moment waarop je in de boot gaat, ben ik baas en je doet precies wat ik je zeg.
De Hollanders mogen onder geen voorwaarde iets zeggen. Ik ben de enige die met
je meegaat. Je hebt dus alle kans om weg te lopen, maar ik zou het je niet aanraden.
Ik kan je langs de kortste weg ongezien in Peldon brengen. Als je zelf probeert er te
komen, loop je grote kans gevangengenomen te worden.’
De jongens begrepen heel goed dat ze van Law afhankelijk waren en dat ze zonder
hem weinig kans maakten het avontuur te overleven. Achter elkaar liepen ze langs
een smal pad in de richting van de kust.
Het was een frisse septemberdag. Er stond vrij veel wind en hoog in de lucht joegen
witte wolken door de schone lucht. Tussen heggen en hoge wallen kon de zon vrij
warm zijn, op opener plaatsen was het kouder door de wind. Arie, die achteraan liep,
kon zich eigenlijk maar moeilijk indenken dat ze zo'n gevaarlijke tocht maakten. Het
leek meer op een plezierige herfstwandeling. Jacob had nogal wat moeite met lopen,
maar hij hield flink vol.
De hele dag bleef het een rustig doorlopen. Jerry Law haastte zich niet; hij was
veel gespannener dan hij liet blijken. Niets ontging hem. Soms liet hij de groep even
wachten, het leek dan alsof hij een ogenblikje wilde rusten. Meestal was het echter
omdat hij eerst wilde zien of een bepaalde beweging in de verte wees op de
aanwezigheid van ruiters of omdat hij moeilijk ongezien langs boeren kon komen
die op het land werkten. Hij vermeed hoofdwegen en soms stak hij een bos of
akkergebied dwars over om de kortste weg te houden.
Dank zij Jerry's goede leiding kwamen de jongens nog voor zonsondergang bij
Peldon. Ze zagen het dorpje wel liggen, maar ze volgden een slingerpad dat Peldon
links liet en zo bereikten ze de bedoelde kreek.
In het struikgewas zocht Law een plekje, waar ze zich konden schuilhouden. ‘Voor
je te voorschijn komt, moet het donkerder zijn,’ zei hij. ‘Ik zal kijken of er geen
gevaar dreigt.’ De jongens keken hem vragend aan. Ze waren nu toch op de
afgesproken plaats? ‘Er kan iets misgegaan zijn,’ beantwoordde Jerry de stille vraag.
Ze hadden de hele dag nog maar weinig gegeten en nu smaakten de kleine
rantsoenen die ze bij zich hadden, dubbel goed. Na de lange dagmars duurde het
wachten lang. Zolang ze nog op Engelse bodem waren, kon er iets mislopen. Ze
verlangden alle drie naar het moment van vertrek.
Law wilde zijn gasten ook wel kwijt. Zo ver van het beschermende bos liep hij
zelf ook gevaar. De prijs die op zijn hoofd gesteld was, was groter dan voor de

Nanne Bosma, Tochtgenoten

181
drie jongens samen.
Bij het invallen van de schemer liet hij de jongens alleen en ging op zoek naar de
visserswoning. Het was niet moeilijk die te vinden. Een klein huisje aan de waterkant
moest wel de woning zijn waarover in de brief gesproken was. De visser was naast
het huis met zijn netten bezig. Ondertussen hield hij nauwlettend de omgeving in het
oog. Toch was Jerry hem te slim af. Onverwacht stond hij achter de visser en zei:
‘Jeremy Taylor?’
De visser draaide zich geschrokken om.
‘Ik heb drie vluchtelingen bij me,’ zei Law zacht, ‘is er iemand om ze te halen?’
De visser knikte. ‘Ze zitten binnen,’ zei hij, ‘over een uur varen we, laat de
vluchtelingen maar naar binnen gaan.’ Hij zag de achterdocht in de ogen van Jerry
Law. ‘Je kunt eerst wel zelf gaan kijken,’ stelde hij Law voor.
Law liep om het huis heen en zag in de enige kamer twee mannen zitten,
ongevaarlijke burgermannen.
‘Is Simmons er bij?’ vroeg hij.
Ja,’ zei Jeremy, ‘Simmons en Furly.’
Het was nu al donker genoeg. Law haalde David, Arie en Jacob en in de donkere
visserswoning ontmoetten ze Simmons en John Furly.
Davids vader bedankte Jerry Law voor zijn hulp en liet hem een linnen zakje met
klinkende munt in de hand glijden.
Law wachtte niet langer dan nodig was. Zijn taak was volbracht. Hij had de laatste
wens van zijn vriend Charlie Watkins vervuld door David veilig af te levenren. De
verdere verantwoordelijkheid was voor anderen. Jerry verdween in de nacht.
Henry Simmons nam zijn zoon apart en terwijl hij hem vertelde hoe het plan verder
moest verlopen, sprak hij over alle dingen die in zijn hart opkwamen. In de donkere
kamer, met geroezemoes van stemmen op de achtergrond, spraken vader en zoon
zoals ze nog nooit met elkaar gesproken hadden: twee mannen die voor een belangrijk
afscheid staan. David voelde een heimwee zoals hij het in al die maanden niet gevoeld
had.
Het moment van vertrek was gekomen. Zwijgend gaf Henry Simmons zijn zoon
een hand, ze keken naar elkaar zonder elkaar te zien. ‘God zegene je, jongen,’ zei
Henry moeilijk. David huilde en in een opwelling omhelsde hij zijn vader en
fluisterde: ‘Doe moeder de groeten.’
De anderen waren al buiten.
De wind wakkerde aan uit het westen. Het was een donkere nacht.
Arie was de enige die snel zijn weg wist te vinden op het kleine scheepje. Hij hielp
de schipper handig. Voor het eerst sinds hun schip veroverd was, voelde hij zich vrij.
Het scheepje voer de kreek uit en stoof met een flinke vaart over het ruimere
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water naar de wijde zee.
Op de wal keken twee mannen naar de schimmen van de mensen in het nietige
scheepje, schimmen die oplosten in de nacht. Henry Simmons keek bezorgd naar de
lucht. ‘Het wordt slecht weer,’ zei hij.

Thuisreis van de tochtgenoten
Als Jacob en David niet een ervaring van maanden op zee hadden gehad, waren ze
er bij het laatste deel van hun lange tocht van overtuigd geweest dat het hun laatste
reis zou worden.
Het scheepje joeg voor de westerstorm over de Noordzee door de inktzwarte nacht.
Jeremy Taylor was gewend alleen uit vissen te gaan en hij kon het zeilen wel alleen
af; toch had hij wel gemak van een ervaren matroos zoals Arie. Jacob en David
wilden wel helpen als dat nodig was, maar Jeremy moest hun eerst toeschreeuwen
wat ze moesten doen, terwijl Arie al zag wat er moest gebeuren voor Jeremy iets zei.
De kleine vissersboot had het zwaar te verduren. Van golftop naar golfdal en dan
weer hoog opgetild door een volgende reusachtige watermassa, buitelden schip en
bemanning door de nacht. Een eindeloze nacht zonder maan of stenen. David en
Jacob zaten weggedoken in de betrekkelijke beschutting van de boeg, Arie bleef
meestentijds bij Jeremy Taylor. Uren en uren voeren ze zo voort, zonder enige
voortgang te merken omdat duisternis, water en huilende wind overal op de Noordzee
gelijk waren.
Taylor beduidde David en Jacob dat ze beter konden schuilen voor het
overspattende boegwater onder het kleine roeibootje dat bij de mast lag. Ze kropen
eronder en wachtten daar de ochtend af.
De dageraad bracht afnemende wind. De zee bleef wild, maar de storm was duidelijk
over het hoogtepunt heen. Jacob en David kwamen onder het roeibootje vandaan en
gingen water hozen.
Aan de oostelijke horizon tekende zich heel aarzelend de naderende dag af. Vaag
en grijs werd de Hollandse kust zichtbaar achter de grijze, deinende golvenmassa's.
Hoewel ze met een flink vaartje over het water stoven, leek de kust nauwelijks
dichterbij te komen. Urenlang bleef de horizon gemarkeerd door dezelfde lage
duinenrijen. Tot de scherpe ogen van Taylor het torentje van Ter Heide opmerkten
tussen de duinen. Hij hield die richting aan.
Het was al helder dag, met een frisse schoongeveegde lucht en een stijve
westerbries, toen ze zo dicht onder de kust kwamen, dat Jeremy opdracht gaf de
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kleine roeiboot over boord te zetten. Veel tijd voor een uitgebreid afscheid was er
niet. Eer ze konden bedenken dat het toch wel erg griezelig was in dat minimale
roeibootje, zaten David en Jacob er al in. Arie nam de riemen en roeide naar de
reddende kust. De visser laveerde zo snel mogelijk terug tegen de wind in. Weg van
de dreigende kust.
In de branding had Arie de grootste moeite het bootje recht te houden. Hij moest het
alleen doen. Voor twee roeiers was er geen plaats en er zou te snel een fataal
misverstand kunnen ontstaan. Ze kwamen erdoor, maar op het moment dat ze op het
strand schuurden, was het bootje al halfvol water. De laatste meters waadden ze naar
de wal. De boot lieten ze liggen. Ze konden er niets meer mee doen. Davids vader
had de overtocht en de roeiboot betaald en het doel was bereikt.
Kleumerig stonden ze op het strand. Te koud om blij te zijn over hun behouden
aankomst. Arie begreep dat ze zo niet konden blijven staan. ‘Kom mee, rennen,’ zei
hij. Het was de enige manier om een beetje warm te worden. Achter elkaar renden
ze over het verlaten strand naar de duinen, stijf en stram. Ze strompelden het eerste
duin op en lieten zich naar beneden rollen in het rulle zand van de duinpan daarachter.
Uit de wind was het er lekker warm. Het septemberzonnetje stoofde in dit beschermde
plekje en Arie zag het grote voordeel hiervan. Ze waren alle drie drijfnat en vies.
Het zand plakte aan de natte kleding. Doodmoe bleven ze liggen in de koesterende
warmte van de zon. Als er geen bewolking kwam, konden ze nog uren van de
najaarswarmte profiteren. ‘Alles uittrekken,’ zei Arie en gaf zelf het voorbeeld. Even
later lagen overal verspreid natte kleren te drogen en daartussen Arie, Jacob en David.
De zonnewarmte dreef de kou uit hun botten en het enige wat ze nu nog nodig hadden,
was een stevig maal.
Urenlang koesterden ze zich in de zonnewarmte. Toen waren ook hun kleren
grotendeels droog. ‘De rest droogt wel onder het lopen,’ zei Arie.
Ze liepen verder door de duinen en bereikten het vissersdorpje Ter Heide. Ze
trokken nogal wat bekijks, waar ze niet op gesteld waren. In het kleine plaatsje was
elke vreemdeling voor de bevolking een verdachte figuur en de jongens merkten dat
drie haveloze onbekenden zoals zij zeker niet welkom waren. Langs een duinweg
bereikten ze Monster. Tegen de binnenste duinenrij aangebouwd lag het hele dorp
rond een enorme kerk geproepeerd. Een van die huizen was een ruime herberg.
Arie keek Jacob en David eens aan. Het was te laat om nog door te lopen naar
Rotterdam. Ze hadden alle drie honger en dorst, ze waren moe. Hij had in een
waterdicht zakje dat om zijn hals hing voldoende geld. ‘Zullen we hier blijven?’
stelde hij voor. ‘Ik heb geld genoeg,’ voegde hij eraan toe.
De lange wandeling naar Rotterdam lokte Jacob en David nog niet, zodat ze het
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graag met Arie eens waren.
De waard keek eerst wel bedenkelijk toen ze om onderdak vroegen, maar zijn
gezicht klaarde op nadat Arie hem het geld toonde. Het bleek zelfs mogelijk na niet
al te lang wachten een flinke maaltijd op tafel te krijgen. Daar knapten ze van op.
De waard kwam er gezellig bij zitten.
‘Waar komen jullie eigenlijk vandaan?’ informeerde hij voorzichtig.
‘Uit Engeland,’ zei Arie met volle mond.
De waard scheen erg verbaasd.
‘Eigenlijk komen we uit Bergen in Noorwegen,’ trachtte Jacob te verduidelijken,
‘maar de Engelsen veroverden ons schip en zodoende.’
De waard keek verbaasd van de een naar de ander, het was duidelijk dat hij er
niets van begreep.
‘Het is heel eenvoudig,’ zei David. ‘Ik was op weg naar Rotterdam, maar door
omstandigheden moest ik eerst naar Bergen. Zij kwamen uit Indië en Afrika ook
naar Bergen en daar ontmoetten wij elkaar.’
De waard schudde het hoofd. ‘Daar begrijp ik niets van,’ zei hij. ‘Wie komt er nu
uit Indië?’
‘Ik,’ zei Arie, ‘ik was op de retourvloot met mijn broer, maar...’
‘Op de retourvloot!’ riep de waard uit. ‘Hebben jullie dan in Bergen tegen de
Engelsen gevochten?’
Jacob en Arie knikten heftig, ze hadden hun mond te vol om iets te zeggen.
David keek zo neutraal mogelijk. Het leek hem niet het meest geschikte moment
om te vertellen dat hij in Bergen aan de Engelse kant stond.
De waard wachtte geen verder antwoord af. Hij sprong op en rende weg, roepend:
‘Dan heb ik een verrassing voor jullie!’
Even later kwam hij buiten adem terug, driftig wenkend naar een man die met de
bedaarde pas van een varensgast naderde.
Nu was het Arie die verbaasd opsprong. ‘Willem!’ riep hij uit. Hij holde naar
buiten en stond daar oog in oog met Willem van Lent die ook niet meer wist hoe hij
het had. Ze klopten elkaar op de schouders en lachten door hun tranen heen. ‘Kom
mee naar binnen,’ zei Arie.
De waard zette gul voor ieder een groot glas wijn op tafel en er werd gedronken
op de ontmoeting.
De jongens vertelden, elkaar aanvullend en in de rede vallend, het verwarde verhaal
van hun avonturen na het vertrek uit Bergen. Langzamerhand werd het de waard en
Willem van Lent duidelijk wat er allemaal gebeurd was. Willem verhaalde ook hoe
het met de rest van de retourvloot gegaan was.
‘Met de Rijzende Zon kwamen we op 20 september voor fort Kronenburg in de
Sont,’ zei hij. ‘Vandaar zijn we door een groot eskader naar Holland gebracht. Enkele
schepen schijnen nog onderweg te zijn en er zijn er ook een paar uitgeweken naar
Duitsland waar ze de lading gelost hebben in kleinere schepen
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om zo de kostbare vracht in Amsterdam te krijgen. Toen wij bij Terschelling
aankwamen, was de lading van de Brederode en de Walcheren al bijna helemaal op
kleinere schepen naar Amsterdam gebracht. Ik heb me zo vlug mogelijk afgemeld
en mijn geld ontvangen. Het was gezellig druk in Amsterdam. De mensen zeiden
dat we met de retourvloot weer wat leven in de brouwerij hadden gebracht en overal
was je welkom als je wat te verteren had. Maar ik ben wijzer geweest dit keer. Van
een oudoom heb ik een stukje grond geërfd hier in Monster en ik heb besloten mijn
anker hier voorgoed uit te gooien. Ik vaar niet meer.’
Daar stonden ze wel even van te kijken: Willem van Lent die boer werd!
Willem lachte er zelf om. ‘Zo zie je maar, hoe ouder hoe gekker,’ zei hij. ‘Kom
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maar eens mee, het is hier vlakbij.’
Ze verlieten de herberg waar op de tafel hoofdzakelijk lege schalen achterbleven
en gingen met Willem naar zijn nieuwe bezit. Het was een klein, vervallen boerderijtje
aan de rand van het dorp met wat weiland en een paar akkers. ‘Dat huis knap ik eerst
op,’ zei Willem, ‘dan komen er koeien in het land, nu is het maar een verlaten boel.’
‘Dat gaat veel geld kosten, Willem,’ zei Arie.
‘Geld genoeg na deze reis,’ pochte Willem. ‘Ga maar vlug naar Amsterdam, daar
ligt jouw gage ook klaar, het zal je meevallen.’
Er was nog heel wat te bekijken en te bepraten, maar Jacob en David kregen steeds
meer slaap. Het was eigenlijk nog veel te vroeg om te gaan slapen, maar ze konden
hun ogen niet meer openhouden. Ze gingen terug naar de herberg waar de waard drie
bedden had laten klaarmaken en eer de zon onder was, sliepen ze al, voor het eerst
sinds maanden op een bed.
Arie dronk bij Willem nog een pintje bier, hij liep het dorp nog eens rond en daarna
had hij het ook wel bekeken voor die dag.
De laatste stralen van de zon schenen door de kleine ruitjes in de kamer waar de
tochtgenoten de laatste nacht van hun lange reis in diepe rust doorbrachten.
De volgende dag gingen ze eerst naar Willem van Lent en met de belofte spoedig
terug te komen, vertrokken ze naar Rotterdam.
Nu voelden ze zich echt vrij. De mensen waren vriendelijk, de zon scheen en de
oorlog was ver weg.
Laat in de middag kwamen ze Rotterdam binnen door de Delftse poort.
Arie en Jacob leidden David rechtstreeks naar het huis waar Furly gewoond had.
Daar hoorden ze echter dat hij verhuisd was en door de Oostpoort verlieten ze
Rotterdam weer. Het nieuwe huis van Benjamin Furly was niet moeilijk te vinden.
De eerste die hen opmerkte, was Dorothy. ‘Daar is David!’ riep ze uit.
Benjamin kwam uit zijn werkkamer en er volgde een hartelijke begroeting. Dorothy
zorgde dat er in het ruime, gastvrije huis kamers voor de reiziges werden
klaargemaakt. Nog voor de avond zaten ze alle drie in onwennig nieuwe, schone
kleren, aan tafel.
‘Jullie komen mooi op tijd,’ lachte Benjamin. ‘Ik had net voor de oorlog uitbrak
een grote partij kleding gekocht voor Engeland en die heb ik nog steeds niet kunnen
versturen.’
‘Die ellendige oorlog,’ zuchtte Dorothy, ‘waar is het allemaal goed voor.’
‘Deze oorlog maakte vijanden tot vrienden en vrienden tot reisgenoten,’ zei David
lachend.
Benjamin Furly knikte. ‘Zo is het, David. Aan het begin van dit jaar zag ik op een
koude winteravond een heldere komeet.’
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‘Ik ook,’ riep Arie uit, ‘maar bij mij was het bloedheet.’
Ze lachten om die uitroep, alleen Furly glimlachte wat gedwongen, hij was net
begonnen aan wat een mooie toespraak moest worden en hij wilde niet in de rede
gevallen worden. Benjamin kuchte en vervolgde: ‘Toen ik dit onheilspellende teken
aan de hemel zag, werd het mij bang te moede. Ik vreesde rampen en tegenslagen.
Die zijn ons dan ook niet bespaard gebleven. Er is een verschrikkelijke oorlog
uitgebroken, waarvan we het eind nog niet zien, er is verslagenheid en armoede in
het hele land.’
Arie's aandacht dwaalde af. Door het hoge venster keek hij uit op de brede rivier,
waar langzaam twee binnenschepen dromerig en onwezenlijk voorbijgleden in het
laatste licht van de gouden herfstdag. Een lichte nevel kwam over het water.
Ver weg klonk Furly's stem: ‘Ondanks de oorlog is mijn lieve vrouw Dorothy
hierheen gekomen, gevaren trotserend. David heeft de veilige haven bereikt via een
grote omweg en na tal van ervaringen die hij zijn leven lang niet zal vergeten.’ David
knikte. ‘Jacob heeft de reis gemaakt vanuit het verre Afrika en hij was geruime tijd
de tochtgenoot van zijn broer. Tochtgenoten waren we allemaal, tochtgenoten op
onze reis door de tijd met zijn wisselvalligheden en tegenslagen, tochtgenoten door
de wereld op weg naar dezelfde haven, de veilige haven. Hier kunnen we voor anker
gaan en in rust en veiligheid onze dagen doorbrengen. Ik neem aan dat jullie hier
blijven wonen?’
‘Ik ben gekomen om het vak te leren,’ zei David, ‘ik heb voorlopig genoeg gezien
van de zee.’
‘Meester Schouten zei dat ik wel chirurgijn kan worden,’ zei Jacob aarzelend.
‘Misschien kan ik in Rotterdam bij iemand in de leer gaan.’
‘Daar vinden we wel een plaatsje voor je,’ zei Benjamin opgewekt. ‘En Arie?’
vroeg Furly.
Arie schrok op uit zijn gepeins. Hij had maar half gehoord wat er gezegd werd.
‘Wat ga jij doen, Arie?’ vroeg Benjamin nogmaals.
‘Ik? Eh, ik ga eerst mijn geld halen in Amsterdam en dan vind ik wel weer een
schuit of zo.’ Hij snapte niet direct waarom de anderen lachten.
Ook Benjamin Furly lachte, hij hief het glas en zei: ‘Ik drink op de behouden
thuiskomst van de tochtgenoten, op de toekomst van allen en ik wens Arie een
behouden vaart.’
Over de rand van zijn glas keek Arie naar Benjamin Furly en voor het eerst in al
die jaren zag hij dat Benjamin best een aardige vent was. Spontaan hief hij ook het
glas en riep uit: ‘En ik drink op oom Furly, de behouden haven!’
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Schijn en werkelijkheid
Bij het schrijven van TOCHTGENOTEN is getracht de historische werkelijkheid zo
getrouw mogelijk te volgen met behoud van de nodige vrijheid om het verhaal als
verhaal van levende mensen een kans te geven. De historicus kent die vrijheid niet,
al moet ook de wetenschappelijk geschiedschrijver wel eens de hulp van de fantasie
inroepen om ontbrekende schakels te vinden.
Van de in het boek voorkomende personen hebben Benjamin Furly en zijn familie,
chirurgijn Wouter Schouten, admiraal De Bitter en tal van andere officieren en hoge
ambtenaren echt bestaan.
De genoemde schepen voeren in 1665 op de in het verhaal genoemde zeeën; uit
V.O.C.-archieven komen de namen, afmetingen en tochten.
De scheepsgevechten hebben op de genoemde data plaatsgevonden en onder de
beschreven omstandigheden. Zelfs de voor de Nederlanders zo fortuinlijke regenval
tijdens de slag bij Bergen en het merkwaardige passagieren van de bemanningen
vóór de slag hebben zo plaatsgevonden.
Veel bijzonderheden zijn ontleend aan de levendige reisbeschrijving van Wouter
Schouten in zijn lijvige boekwerk ‘Oost-Indische Voyagie’. Daarin wordt o.a. de
langdurige, hevige storm beschreven, die de retourvloot in de Indische Oceaan trof,
o.a. met de volgende woorden: ‘...ons achterschip van geheel omhoog tot beneden
met een afgrijselijke slagh van een geweldige zeegolf teenemale ingeslagen en van
malkanderen wierd gebonst... waardoor de woedende zee nu zo vervaarlijk kwam
ingevlogen dat met een verschrikkelijk gedruis straks beide de overlopen onder water
stonden.’
Aan deze gegevens is niets toegevoegd, de gebeurtenissen zijn alleen bezien vanuit
de ervaring van de hoofdpersonen. Deze hoofdpersonen zelf, Arie, Jacob en David,
die elk een draad in het verhaal vormen, zijn bedacht evenals de namen van
schepelingen.
De ondergang van de Nootmuskaatboom heeft niemand gezien, de beschrijving
in dit boek geeft weer hoe het gebeurd kan zijn.
Over de slavenhandel is vrij veel bekend en in het gedeelte van het boek dat
hierover gaat, is getracht iets van de feiten en van de mentaliteit weer te geven.
Hoewel de tocht van Jacob en Amo gefantaseerd is, steunt de beschrijving van
volksgebruiken, landschap en klimaat wel op betrouwbare bron: het
zeventiende-eeuwse boek van Willem Bosman, de man die een groot deel van zijn
leven op ‘de kust’ doorbracht.
Charlie Watkins en zijn bende zijn bedacht, maar het is bekend dat er in die tijd
en in die streek veel struikroverij voorkwam en ook dat de Britse marine meer dan
eens de schepen bemande met werklozen en bedelaars, die door een ‘pressgang’
werden opgespoord.
Over de medische verzorging op de schepen is voldoende bekend, evenals over
de voeding. De in dit verhaal beschreven toestanden zullen de historische
werkelijkheid vrij dicht naderen, al was het leven aan boord misschien nog slechter
dan wij ons nu kunnen voorstellen. Van het geheime diplomatieke contact tussen
Denen en Engelsen is De Bitter onkundig gebleven. De gebeurtenissen zijn in dit
verhaal zo gerangschikt, dat de geheime ontmoeting buiten Bergen tussen Teddiman
en Von Ahlefeldt actief beschreven kon worden. In werkelijkheid is deze hele affaire
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pas veel later bekend geworden, o.a. uit de aantekeningen van een Deense tolk die
alle besprekingen meemaakte.
Over de komeet uit het begin van het verhaal verstrekte de Sterrenwacht te Leiden
gegevens. De Koninklijke Bibliotheek maakte door het rijke bezit aan oude boeken
en pamfletten de voorbereiding van het verhaal TOCHTGENOTEN mogelijk. Het
maritiem museum ‘Prins Hendrik’ te Rotterdam verstrekte alle gegevens betreffende
schepen.
Gaarne betuig ik hierbij mijn hartelijke dank aan de vele medewerksters en
medewerkers van genoemde instituten, die door hun vakkennis en enthousiasme zo
gewaardeerde ‘tochtgenoten’ werden tijdens de voorbereiding van
TOCHTGENOTEN.
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