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Daar komen de Hollanders!
Het is een rustige ochtend in november 1688.
In het grote huis aan de Torbay in het graafschap Devonshire is George Cary vroeg
op. Hij loopt naar de keuken waar het personeel al druk bezig is het ontbijt klaar te
maken. De butler ziet hem komen en zet meteen twee broodjes met pas gebakken
haring op tafel. Hij weet dat master George altijd wel wat lust.
George Cary eet zwijgend de haringen, laat het brood liggen en loopt naar buiten.
Hij verveelt zich - en nu is de dag nog maar net begonnen. Hier is het altijd hetzelfde,
hier gebeurt nooit iets.
Zijn vader en moeder zijn een paar weken weg, ze moesten naar een familielid
dat ver weg woont. Nu is de grootmoeder van George de baas in huis. Zij is ook wel
streng, maar het is toch anders. Bij haar kan George geen kwaad doen. Hij is als
oudste kleinzoon genoemd naar zijn grootvader die tien jaar geleden gestorven is.
George was toen pas vier, hij kan zich grootvader nauwelijks herinneren. Een statige
man, zo staat hij ook op het grote portret in de eetzaal. In het oude huis aan de Torbay
wonen ook de jongste dochters van grootmoeder, tantes die nauwelijks ouder zijn
dan George. Verder zijn er de drie jongere broertjes van George. Met het personeel
en de altijd aanwezige pater Perkins is het elke dag vol in het grote huis.
Door de boomgaard, langs de ruïne van de oude kerk, komt George op het weiland
langs de baai. Het huis is eigenlijk een oude abdij; een klein gedeelte is bewoonbaar,
de rest is een ruïne. George en zijn familie zijn katholiek.
Toen Engeland een protestantse republiek was, hebben ze het heel slecht gehad.
Dat weet George alleen uit verhalen, hij was toen nog niet geboren. Nu zijn ze nog
voorzichtig, ook al is koning Jacobus II openlijk katholiek en bevoordeelt hij zijn
geloofsgenoten zo veel mogelijk. De huiskapel is bij de Cary's nog
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altijd verstopt op een zoldertje. Je kunt nooit weten, als katholiek in het protestantse
Engeland loop je altijd gevaar.
De laatste tijd gaan er steeds meer geruchten dat de prins van Oranje uit Holland
zal komen met een vloot en een leger. Het zullen wel verhaaltjes zijn. Die prins is
de schoonzoon van koning Jacobus, die komt heus niet naar Engeland om daar zijn
eigen schoonvader te verjagen.
Over het natte gras loopt George naar de baai. Het is mistig, heel vaag kan de jongen
links en rechts de hoge heuvels zien. In de baai is het stil, net als altijd, stil, saai,
verlaten. In deze uithoek van het koninkrijk gebeurt nooit iets, dit is zuid-west
Engeland, het stilste, saaiste en vervelendste hoekje van het hele land.
George zucht. Was ik maar in Londen, denkt hij. In Londen, daar is het hof; als
katholiek kan hij daar zeker werk krijgen. Dan zou hij tenminste echt leven. Hier is
het elke dag hetzelfde: ontbijt, les van pater Perkins samen met zijn ‘tantes’ en zijn
broertjes, dan weer eten, middaglessen en avondeten en de hele dag door allerlei
gebeden. Doodziek wordt George ervan, het lijkt hier wel een klooster. Hij moet zelf
lachen bij die gedachte. Ze wonen immers in een oude abdij, allicht dat het op een
klooster lijkt.
Hij slentert terug naar het huis en is net op tijd. Keurig aangekleed gaat de hele
familie naar de eetzaal.
Grootmoeder ziet er prachtig uit, zoals altijd. Ze lijkt wel een koningin. Ze eist
van al haar kinderen en kleinkinderen diezelfde stiptheid met kleding. George doet
het bijna nooit goed. Ook vandaag ziet hij er veel te slordig uit. Grootmoeder kijkt
hem onderzoekend aan.
‘Had je moeite je goede jas te vinden?’ vraagt ze. ‘Of had het personeel je kleren
weer verkeerd neergelegd?’
George mompelt een excuus en glipt de eetzaal binnen. Daar staat pater Perkins,
rechtop in zijn sombere zwarte kleren. Hij knikt George en de andere kinderen toe
met een zuurzoet glimlachje en wenst hen goedemorgen. De kinderen groeten hem
eerbiedig, zoals ze geleerd hebben. Zodra grootmoeder zit mogen ook de anderen
plaats nemen, behalve de jongsten, die staande eten.
Zwijgend begint men aan het ontbijt, na een lang gebed van pater Perkins. De
kleine jongens zijn druk, ze trappen elkaar onder
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tafel en giechelen opgewonden. George doet daar niet aan mee. Hij is de oudste, hij
weet zich waardig te gedragen. Hij weet wel waarom die kleintjes zo opgewonden
zijn: het is Guy Fawkesday. Er zal die avond vuurwerk zijn in het dorp. Als
katholieken hebben ze natuurlijk niets te maken met zo'n protestants feest, maar voor
de kleintjes is het wel leuk. Uit het dorp klinkt vrolijk klokgelui.
‘De protestanten hebben feest,’ zegt een van de broertjes.
Pater Perkins kijkt geërgerd op. ‘Protestanten vieren op de meest onzinnige
momenten feest. Vandaag gaat het om iets wat meer dan tachtig jaar geleden
gebeurde.’
‘Kerstmis is langer geleden,’ mompelt George net verstaanbaar. De broertjes
giechelen, de tantes proberen niet te lachen. De pater wordt boos. Dat is 's ochtends
niets bijzonders, hij is ochtendziek en George weet precies hoe hij hem moet pesten.
‘Het gaat toch om dat mislukte komplot tegen de koning,’ zegt hij heel onschuldig.
Grootmoeder bemoeit zich ermee: ‘In 1605 hadden de katholieken alle reden de
koning te doden. Dat was koning Jacobus I, hij bedreigde de katholieken, nadat hij
eerst beloofd had ze te helpen. Zoiets behoort gestraft te worden. Guy Fawkes zou
met veel buskruit de koning en het hele parlement opblazen. Helaas is dat mislukt,
iemand schreef een briefje en toen ontdekten die protestanten alles.’
Pater Perkins vindt dit geen prettig onderwerp.
‘Het middel was erger dan de kwaal,’ zegt hij stijfjes. ‘Als men de koning wat
voorzichtiger had aangepakt was de katholieke kerk in ons land allang hersteld. Wij
hoefden dan niet onze kerk op zolder te verbergen, wij hoefden niet naar dat heidense
klokgelui te luisteren en er was niet de dreiging van een protestantse aanval uit
Holland. Het is trouwens niet eens de juiste dag voor die domme feestjes. Als men
in dit land een eeuw geleden de wijze beslissing van paus Gregorius XIII had gevolgd,
zou het nu 15 november zijn inplaats van 5 november.’
‘Dat begrijp ik niet,’ zegt George.
‘Ik heb jullie dat al eens eerder uitgelegd,’ zegt de pater zuur. ‘In 1582 heeft de
paus in zijn oneindige wijsheid beslist dat de kalender van de Romeinen verbeterd
moest worden, er zat een grote fout in. Zo groot, dat in achterlijke landen, zoals hier
in Enge-
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land, de kalender nu al tien dagen achterloopt op de enig juiste datumtelling. In alle
katholieke landen hebben ze de goede kalender, alleen in Engeland lopen we achter.’
‘Die protestantse Hollanders lopen zeker ook achter,’ zegt George. De pater snuift
verontwaardigd. ‘Nee, daar tellen ze de datum volgens de nieuwe stijl, daar is het
vandaag 15 november.’
‘Dus de protestantse Hollanders hebben de kalender van de paus,’ roept George
verbaasd uit.
‘Hollanders hebben geen principes,’ zegt de pater. ‘Die kijken alleen hoe ze het
meeste geld kunnen verdienen.’
De butler komt binnen. Hij fluistert grootmoeder iets in het oor. Grootmoeder knikt,
zij kijkt ernstig. Als de butler de kamer uit is zegt ze plechtig: ‘Er is een grote vloot
gezien voor de kust, de schepen voeren witte vlaggen.’
‘De Fransen!’ roept pater Perkins verheugd uit. ‘De Fransen komen ons helpen!
God lof! Wij zullen spoedig verlost worden van deze vreselijke protestantse
onderdrukking.’
‘Dat is helemaal niet zeker, eerwaarde vader,’ zegt grootmoeder. ‘Men heeft in
de mist de vlaggen niet goed kunnen zien. Het kunnen de Fransen zijn, maar het kan
ook...’
‘De Hollanders? Onmogelijk!’ De pater is heel zeker van zijn zaak. ‘Als de
Hollanders komen, landen ze ergens in het noorden. Die varen niet eerst helemaal
naar het westen om in onze baai te landen. Het moet de vloot zijn van onze grote
bondgenoot koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Onze machtige katholieke vriend
komt het benarde Engeland te hulp.’
‘Misschien hebt u gelijk,’ zegt grootmoeder. ‘Voor het avond is weten we meer.
Zullen we de maaltijd beëindigen?’
Pater Perkins gaat voor in het gebed. Hij smeekt God de Franse vloot veilig in de
baai te laten ankeren en Engeland te bevrijden van de protestantse terreur.
‘Amen,’ zeggen allen.
‘Zullen we een wandeling maken?’ stelt de priester de kinderen voor. Dat willen ze
wel, alles liever dan gewoon les hebben. Door de boomgaard lopen ze naar het
weiland en zo naar de hoge heuvel dichtbij hun huis. Het is al minder mistig, maar
in de baai is nog steeds niets te zien. Berry Head aan het andere einde van de
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Torbay is nog onzichtbaar in de nevel. Het water is heel stil, er waait een zacht windje
uit het west-zuidwesten, mistflarden trekken op, ook verder weg. Is daar iets te zien?
De kinderen en de priester turen in de verte, daar heel ver weg... Nee, het is niets.
Teleurgesteld lopen ze verder, ze gaan landinwaarts, de pater geeft les over planten
en vogels. George luistert nauwelijks. Hij kijkt nog eens om naar de zee, de lege zee.
Ze gaan steeds verder het land in en komen pas tegen twaalven op een punt waar
ze de hele baai kunnen overzien. De mist is opgetrokken, het is een stralende
novemberdag.
‘Daar heb je ze!’ roepen ze door elkaar.
Ver weg is een grote vloot te zien. Honderden schepen die langzaam voorbij Berry
Head komen, de Torbay in. Langzaam varen ze naar de kust. Er zijn veel vlaggen te
zien. Witte vlaggen hoog in de mast en allerlei gekleurde vlaggen.
‘Dat zijn de Fransen!’ roept de priester verheugd. Met de kinderen holt hij de
heuvel af naar het grote huis. Iedereen moet in de kapel op zolder komen en daar
zingt pater Perkins een vurig loflied ter ere van God, die het bedreigde Engeland te
hulp komt.
George glipt weg. Uit de werkkamer van zijn vader haalt hij een verrekijker. Met
de kijker gaat hij naar het platte dak van de toren bij hun huis.
De schepen zijn nu al veel dichterbij. George richt zijn kijker op een oorlogsschip
met rijen kanonnen aan weerskanten; het vaart vooraan. Hij kijkt vooral naar de
vlaggen. Daar is geen Franse vlag bij. Het wit in de top is alleen het teken van vrede,
meteen daaronder is de rode bloedvlag te zien en achterop waait het oranje-wit-blauw
van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
‘De Hollanders,’ mompelt George. ‘Het zijn de Hollanders.’ Hij kan nu ook lezen
wat er op een grote vlag staat: FOR LIBERTY AND PROTESTANT RELIGION, JE
MAINTIENDRAI.
Statig drijven de schepen met een gunstige wind de Torbay in, bij Brixham gaan
de eerste schepen al voor anker.
George ziet op het schip met de grote vlag een aantal deftige heren op het achterdek.
Iedereen doet heel eerbiedig als ze een kleine man in het midden aanspreken. Zou
dat de prins van Oranje zijn? George ziet ook een kleine matroos, een jongetje
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nog. Hij staat met een schaal in zijn handen aan de kant. Aan de reling staat een lange
jongen die wel op dat kleintje lijkt. George ziet ook een jonge soldaat en een heel
deftig uitgedost heertje.
Wie zijn die jongens? denkt George Cary. Hoe komen ze op het schip van de prins
van Oranje?
De vloot is nu helemaal te zien. Wat een schepen, zo'n grote vloot is er nog nooit in
de Torbay te zien geweest. Er klinken kanonschoten, signalen van het ene schip naar
het andere. Vanaf het schip van de prins vaart een sloep naar de wal.
Beneden in het huis verstomt het gezang, ze horen de kanonnen. Pater Perkins
komt hijgend het dak op.
‘Zijn de Fransen er?’
George wijst naar de vlaggen. ‘Nee, het zijn de Hollanders.’
Verbijsterd kijkt de priester naar de onafzienbare massa schepen. ‘De Hollanders,’
mompelt hij. ‘We zijn verloren, dit is te erg, dit kan helemaal niet.’
Er komen meer mensen op de toren. Stilzwijgend zien ze de vloot van prins Willem
III naderen.
Ze horen de vrolijke muziek over het water, trommels, trompetten en het heldere
geluid van fluiten. FOR LIBERTY AND PROTESTANT RELIGION lezen ze op de vlag van
de prins als ze door de kijker kijken; het is afgelopen met de katholieke dromen, de
protestanten komen.
George neemt de kijker uit handen van zijn jongste broertje. Hij ziet weer de vier
jongens, hij ziet de prins. Dit moet de koning weten, denkt hij.
‘Mag ik een paard, de koning moet dit weten,’ zegt hij tegen zijn grootmoeder.
Die kijkt bedenkelijk. ‘Op een paard helemaal naar Londen, dat is een reis van
vele dagen. Wat zal je vader daar van denken?’
‘Zijn vader zal trots op hem zijn,’ zegt pater Perkins. ‘George is een goede ruiter,
hij kan die reis volbrengen.’
Voor het eerst in zijn leven is George Cary zijn leermeester dankbaar.
Hij krijgt reisgeld, extra kleren en een goed paard. Binnen een uur is hij onderweg.
Nog voor de eigenlijke landing is begonnen, galoppeert George Cary over de heuvels
en door de diepe dalen naar het verre Londen.
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Hij ziet in gedachten nog steeds die enorme vloot voor zich en op dat ene schip die
vier jongens. Wie zijn dat? Hoe kom je zo jong al op het schip van de prins?
Die vragen houden hem bezig terwijl hij aan zijn lange reis begint.
Het verhaal van de vier daar op dat schip begint een half jaar eerder, in een kleine
stad in Holland...

Neeltje
Het is mei in Gouda, een kleine stad in Holland. De bomen langs de grachten staan
in hun eerste blad. Over de hele stad hangt het tere waas van de vroege zomer. Na
het koude voorjaar zijn de mensen blij met de zonnige meimaand, ze lachen en ze
zijn vrolijk. Honden en katten zitten elkaar achterna, kinderen hollen joelend rond.
En in alle huizen staat de boel op zijn kop: het is tijd voor de grote schoonmaak. De
mannen zijn het huis ontvlucht, er komt nergens een goed maal op tafel - de
schoonmaak gaat voor alles, daar valt niet mee te spotten. Nog meer dan anders zijn
in Holland de vrouwen de baas. Zij regeren, zeker als het grote schoonmaak is.
Ook in een deftig huis langs de hoofdgracht van het Hollandse stadje is het een grote
drukte. De voordeur staat open, iedereen kan naar binnen kijken. Een oude vrouw is
met twee grote meiden en een klein meisje bezig de marmeren hal te soppen. ‘Harder
schrobben, Jans’ roept de oude vrouw. ‘Kaat, haal meer water. En jij Neeltje, dweilen,
alles dweilen.’
Zachtjes mopperend loopt Kaat naar de keuken, zeven treden naar beneden en
weer zeven treden naar boven met twee loodzware emmers. Zo gaat het al vier dagen.
Gelukkig is dit het laatste karwei; als de hal klaar is, is het huis schoon, dan begint
het gewone ritme weer van alle dagen poetsen, vegen, eten koken en weer poetsen,
vegen, soppen. Dat gaat altijd door in een Hollands huis.
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De oude Stijn hoort Kaat wel mopperen, maar ze doet net alsof ze het niet hoort.
Grote schoonmaak is geen lolletje, ze moeten nog even doorzetten en dan is het klaar.
Klaar... voor hoelang? Zelfs de oude Stijn zucht. Ze is al haar hele leven bij deze
familie. Al die jaren maakt ze dit huis schoon, eerst als kind zoals Neeltje daar, later
als eerste meid zoals die brutale Kaat, dat eigenwijze mispunt. Al veertig jaar werkt
Stijn in het huis van de familie ‘Van Swaenswijck’. De oude meid kijkt door de open
voordeur de gracht op. Van Swaenswijck - dat is de naam van de familie pas tien
jaar, vroeger heetten ze gewoon Pietersen. De oude mijnheer zou zo iets nooit gewild
hebben, maar dat verwaande wijf waar zijn zoon mee getrouwd is wil met de adel
meedoen. De oude mensen zijn dood en de zoon heeft een landgoed gekocht dat hem
het recht geeft de titel ‘Van Swaenswijck’ te voeren. Nu kan zijn vrouw meedoen
met de deftige lui in de stad. Die vrouw, die heeft het hoog in de bol, die wil vooruit
komen. Haar zoon Reinier moet een belangrijke plaats in de wereld krijgen, dat
eigenwijze, verwende manneke zou straks het land moeten regeren volgens zijn
moeder.
Stijn zucht, bij de oude mijnheer Pietersen was het allemaal heel anders. Het huis
zag er anders uit, de meubels waren beter, ouderwets degelijk. Bij de deftige mevrouw
Van Swaenswijck moet alles volgens de laatste mode ingericht worden. In tien jaar
is er zeker tien keer een kamer helemaal opnieuw ingericht. Nu is het weer mode om
van die lichte Franse meubeltjes te hebben. En dat terwijl de oude stoelen nog niet
versleten zijn. Stijn kan het allemaal niet meer volgen.
‘Laat me d'er effe door,’ snauwt Kaat, die hijgend met de emmers water boven komt.
‘Omdat je het zo beleefd vraagt,’ zegt Stijn. Ze stapt opzij en ziet de meiden het
laatste stukje van de gang soppen. Neeltje buigt haar pijnlijke rug en dweilt het vieze
water op, ze wringt de dweil uit boven een emmer en draagt het vuile sop de trapjes
van de stoep af. Ze steekt de straat over en leegt de emmer in de gracht. Daar kijkt
ze even rond. Overal hetzelfde beeld: dienstmeiden met emmers zeepsop, waterspuiten
bij de ramen, zemen, dweilen, Holland is aan de schoonmaak. Bleek en moe staat
het kleine meisje aan de gracht.
Ze is al twaalf jaar, maar ze lijkt veel jonger, ze is klein voor
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haar leeftijd. Ze heeft haar lange, dikke rokken opgebonden om beter te kunnen
werken, je kunt haar magere beentjes zien. Dat is helemaal niet netjes voor een dame
maar Neeltje voelt zich geen dame, ze is een dienstmeid en dat zal ze haar hele leven
blijven, tot ze trouwt en dan kan ze als huisvrouw precies hetzelfde werk doen, tot
haar dood toe. Ze zucht en kijkt afgunstig naar een groepje jongens die op de gracht
een ruw spelletje spelen. Als je een jongen bent hoef je niet in huis te werken zoals
zij. O ja, straks moeten die jongens ook wel werken, maar nu zitten ze nog op school,
ze doen precies waar ze zin in hebben en ze leren niks, net als Valentijn, die broer
van haar.
Neeltje sloft met haar lege emmers naar binnen.
‘Wat ben je lang weggebleven,’ zegt Kaat. ‘Kwam je vriendje voorbij? Mooi
gezicht, je loopt bijkans in je blote kont op straat. Je denkt zeker dat ze je zo vlugger
zullen pakken.’
‘Kaat, houd je vuile praat voor je,’ vermaant oude Stijn. ‘Het kind weet daar nog
niets van.’
‘Ik weet heel goed wat ze bedoelt, Stijn, ik ben geen klein kind meer,’ verweert
Neeltje zich.
‘Je bent geen kind meer, maar je bent ook nog geen vrouw,’ plaagt Jans haar.
‘Dat komt vanzelf wel,’ zegt Neeltje strijdbaar. ‘Maar ik ga nooit achter de jongens
aanlopen, zoals jij.’
‘Je lijkt zelf wel een jongen,’ zegt Kaat schamper.
‘Straks lopen de jongens wel achter jou aan,’ meent Jans.
De twee meiden staan groot en dreigend in de hal tegenover de kleine Neeltje. In
hun drie, vier rokken zien ze er breed en geweldig uit. Vooral Kaat; haar scherpe
gezicht straalt haat uit, haat tegen dat eigenwijze kind, haat tegen de hele wereld.
Jans is vriendelijker, die plaagt alleen maar als ze met Kaat mee wil doen.
Vandaag wil Neeltje niet wijken voor die grote meiden. ‘Ze lopen alleen achter
je aan als je het zelf uitlokt,’ zegt ze.
‘Moet je die wijsneus horen,’ roept Kaat verontwaardigd. ‘Drie turven hoog, die
zal ons eens vertellen hoe de wereld in elkaar zit.’
‘Ja,’ zegt Neeltje, ‘als je op straat en op de markt zo met je kont loopt te draaien,
dan komen ze wel achter je aan.’
De meiden zijn verontwaardigd. Kaat roept uit: ‘Hoor je dat Stijn, dat hoeven we
toch zeker niet te pikken van dat brutale
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nest, ze moet een pak op haar donder hebben.’ Ze slaat hard naar Neeltje, maar die
bukt en Kaat mept met al haar kracht tegen de harde voordeur. Ze schreeuwt van
pijn en wil Neeltje beetgrijpen. Die is echter veel sneller dan de logge Kaat, ze
verschuilt zich achter Stijn.
In de brede gang gaat een deur open. Mevrouw Van Swaenswijck komt de gang
in. ‘Stijn, maak een eind aan die herrie, ik heb migraine.’
‘Ja mevrouw,’ zegt de oude meid gedwee. ‘Vooruit, naar de keuken jullie en jij
Neeltje, ga op straat de goot schoonmaken.’
Neeltje kijkt lelijk. De goot schoonmaken, het smerigste werkje dat je kunt
bedenken. Kaat trekt in het voorbijlopen een lelijk gezicht naar het kind. ‘Kun je fijn
lonken met je kleine kontje,’ fluistert ze. Ze gaat naar de keuken en mompelt in de
richting waar mevrouw Van Swaenswijck verdween: ‘Migraine, wat een aanstellerij,
een gewoon mens heeft geen tijd om koppijn te hebben.’
‘Sommige mensen zijn daar te dom voor,’ zegt Neeltje pinnig.
Stijn duwt Kaat en Jans de trap af om een vechtpartij te voorkomen. Ze geeft
Neeltje een schep en een emmer om de straatgoot leeg te maken. ‘Alle vuil moet de
gracht in,’ zegt Stijn. ‘Goed doen, ik kom straks kijken.’
Neeltje loopt naar buiten, de zon in, ze merkt niets van het mooie weer, ze ziet
alleen de blauwgeschilderde planken voor het huis. Daar, net naast de kleine steentjes
van de voetgangersstrook, is de goot, die elke bewoner van de gracht voor het eigen
huis schoon moet houden. Er boldert een rijtuig voorbij over de grove keien in het
midden van de rijbaan. Op de brug schreeuwt de voerman van een vrachtslee. Met
grote handigheid stuurt hij zijn slee met daarop een zware vracht vaten en kisten
door de straat. Hij loopt rechts van zijn slee en gooit af en toe een vette lap onder de
glijders, zijn smeerlap. Handig pikt hij die vuile doek achter de slee weer van de
straat op en holt naar voren. Iedereen moet opzij als hij aankomt.
Neeltje tilt de planken van de goot en begint haar vervelende werkje. Ze schept
het afval in de emmer, kijkt links en rechts en als er geen rijtuig of slee aankomt
steekt ze de straat over, gaat naar de waterkant en gooit de vieze blubber in de gracht.
Iedereen doet dat en het gevolg is dan ook dat de gracht stinkt als een
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riool. Niemand vindt dat erg, het is altijd al zo geweest en het zal wel altijd zo blijven.
Twee uur sjouwt Neeltje met emmers bagger, twee uur zwaar werk, na vele dagen
schoonmaak. Als ze even stilstaat heeft ze het gevoel dat ze zo in slaap kan vallen.
Als Stijn komt kijken is Neeltje net klaar.
‘Dat heb je netjes gedaan,’ zegt Stijn. Zij ziet er ook moe uit. ‘Kom maar naar de
keuken, was je bij de pomp, dan heb ik iets lekkers voor je.’
Neeltje bergt snel de emmer weg en het schepje, ze wast zich en vindt in de keuken
een groot bord met drie heerlijke pannekoeken. ‘Allemaal voor jou,’ zegt Stijn. ‘Hier
is de stroop, eet er maar lekker van. Ik moet nog even naar boven naar Jans en Kaat.
Als je die niet voortdurend in de gaten houdt, voeren ze de hele dag niets uit.’
Neeltje is alleen in de grote keuken. Alles is blinkend gepoetst, hier hebben ze
vandaag schoongemaakt. Toch aardig van Stijn om dan meteen weer pannekoeken
te bakken. Heel veel huisvrouwen en keukenmeiden zouden niet meteen hun keuken
weer willen gebruiken. In de meeste huizen krijgt iedereen een paar dagen koud eten.
De laatste dag van de schoonmaak is voorbij.
Jans en Kaat zijn weg. Die wonen thuis. Alleen Stijn en Neeltje zijn nog in de
keuken; zij wonen in het huis van de familie Van Swaenswijck. Ook Kees, de
tuinman-koetsier, is weg. Die hebben ze tijdens de schoonmaakdagen bijna niet
gezien. Hij had het ‘te druk’ in zijn stal een eind verderop in de stad. De vrouwen
weten wel dat hij gevlucht is voor de schoonmaak, maar niemand zegt er iets van.
Het is gezellig in de keuken na al die drukte. In een van de deftige kamers boven
in het huis is de familie Van Swaenswijck aan het eten, een eenvoudige maaltijd, het
is schoonmaak, nietwaar? ‘Ik heb ze maar een paar pannekoeken gebracht,’ zegt
Stijn met een knipoogje naar Neeltje. ‘Mijnheer vond dat als kind al zo lekker. Nu
hij zo deftig moet leven krijgt hij dat haast nooit meer.’ Ze zucht. Neeltje weet dat
er nu een lang verhaal over vroeger kan komen. Ze buigt zich over haar bord en eet
haar vijfde pan-
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nekoek, met honing, heerlijk. Stijn zucht weer, kijkt naar Neeltje en zegt: ‘Je moet
vanavond maar vroeg naar bed, je hebt wel rust verdiend.’
Meteen na het eten sluipt Neeltje langs de deftige kamers naar boven. Over een
kale trap bereikt ze de zolder. Daar is haar kamertje, hoog boven de bomen. De
bomen in hun frisse voorjaarsgroen.
Neeltje heeft er geen aandacht voor. Ze heeft zich beneden gewassen, hier hoeft
ze alleen maar haar kleren uit te trekken. Ze rolt in haar bed.
Lang voor de nachtwacht met zijn eentonige roep de stilte doorbreekt is Neeltje
Nooten al in diepe slaap.

Tante Anna
De volgende ochtend is Neeltje vroeg wakker maar als ze beneden komt is Stijn al
in de keuken. De oude keukenmeid is altijd het eerst op, ze heeft drie dikke
tarweboterhammen voor Neeltje klaar staan en een beker melk. Kaas mag ze in dikke
plakken op het brood leggen. Als Jans en Kaat er niet bij zijn verwent Stijn haar
kleine hulpje graag.
Neeltje geniet. Dat is het voordeel van werken in dit huis: elke dag vers brood,
gebakken van echte tarwe, dat hebben alleen de rijke mensen. Bij haar thuis, in het
dorpje buiten de stad, is het net als bij alle andere arme mensen. Daar is het brood
klef, taai en zwart, het wordt gebakken van allerlei goedkope graansoorten, rogge,
haver, gerst en boekweit, soms gooit de bakker er zelfs bonen door.
Stijn laat Neeltje rustig eten. Zelf gaat ze met een zilveren schaal vol brood naar
boven, mijnheer Van Swaenswijck en zijn zoon Reinier willen ontbijten. Op het
dienblad staat ook een zilveren theekan, naast de mooie porseleinen kopjes. Alles
gaat heel chique in huize Swaenswijck, ze hebben thee bij het ontbijt, dat drinken
alleen de rijke mensen.
Stijn kan er nog steeds niet aan wennen; toen ze hier nog gewoon Pietersen heetten
was het allemaal heel anders. De mensen
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aten eenvoudig, ze droegen geen dure kleren en ze gebruikten de meubels die ze van
hun ouders geërfd hadden. Dat kan allemaal niet meer vandaag de dag. Meteen na
het overlijden van de oude heer Pietersen is het al begonnen. Zijn zoon trouwde met
zo'n joffer uit de grote stad en kocht het landgoed Swaenswijck - ‘een heerlijkheid’
noemen ze dat; nu is hij zogezegd van adel, heeft Stijn begrepen. Mooie heerlijkheid,
ze is er een keer geweest, twee jaar geleden: een vervallen boerderij met drie huisjes
erbij, dat is alles. En dat ligt daar ergens achteraf in Gelderland. Het is heel ver en
Stijn hoopt nooit meer zo'n lange reis te maken.
Ze komt de kamer binnen waar de heer Van Swaenswijck en Reinier op het ontbijt
wachten. Wat ziet die jongen er weer deftig uit: een lange pruik met krullen, een
fraai geborduurd vest en daaroverheen een lange jas van fijne blauwe stof. Zijn kraag
is van de duurste Brusselse kant. Hij draagt een broek van de mooiste stof, kousen
precies in de kleur van de broek en modieuze puntschoenen. Het is net een modepop.
‘Papa, mag ik vandaag de calèche gebruiken, ik wil een visite maken bij de familie
le Clerc.’
‘Natuurlijk jongen,’ zegt zijn vader vriendelijk. ‘Laat Kees maar inspannen en
doe de familie mijn groeten.’
Stijn snuift verontwaardigd. Zo'n snotjongen, uit rijden met die mooie calèche,
het duurste rijtuig uit de hele stad. Van Swaenswijck hoort het. Hij kijkt in de richting
van Stijn en zegt: ‘Probeer onderweg wat aardbeien te kopen, daar zal Stijn blij mee
zijn.’
Stijn draait zich om en loopt weg. Op de gang mompelt ze: ‘Als iedereen normaal
zou doen in dit huis, daar zou Stijn blij mee zijn.’ Ze hoort iets op de bovenetage.
Zou mevrouw nu al wakker zijn? Ja hoor, je houdt het niet voor mogelijk, ze is vroeg
vandaag.
‘Stijn,’ klinkt het van boven de trap, ‘ik neem het petit-déjeuner dans ma chambre,
stuur Neeltje naar boven om mij te helpen met mijn coiffure.’
‘Goed mevrouw,’ bromt Stijn. Ze weet dat ‘petit-déjeuner dans ma chambre’
gewoon ‘ontbijt op bed’ betekent. Alles moet tegenwoordig in het Frans, dat is ook
deftig.
‘Je moet naar boven,’ zegt Stijn in de keuken tegen Neeltje. ‘Ze wil haar ontbijt
hebben en je moet helpen met het haarkammen.’
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Neeltje staat al klaar, ze helpt mevrouw elke dag met haar kapsel, dat is wel leuk
werk, leuker dan schoonmaken.
Jans en Kaat zijn er inmiddels ook. Stijn stuurt ze de tuin in, daar is ook veel te
doen.
Met een dienblad in haar handen loopt Neeltje voorzichtig de trap op, het is niet
zwaar, maar ze moet toch oppassen niet met de thee te morsen. Mevrouw is heel
lastig, als er een spatje thee op het blad ligt, of als Neeltje het kopje te vol maakt of
niet vol genoeg, is het huis te klein.
Bij de slaapkamer van mevrouw Van Swaenswijck neemt ze het blad op één hand
en klopt met de andere hand.
‘Entrez!’ klinkt het uit de kamer.
Neeltje gaat naar binnen en maakt met het blad in haar beide handen een kleine
revérence voor haar meesteres. Dat hoort zo in huize Swaenswijck. Mevrouw zit nog
in haar bed, ze draagt een prachtig nachtgewaad en ze leunt vermoeid tegen de
kussens. Mevrouw is altijd moe. Mevrouw lijdt, niemand weet precies waaraan, maar
iedereen dient te ondervinden dat mevrouw lijdt.
‘Je souffre,’ fluistert ze zwakjes tegen Neeltje.
Het meisje weet dat ze dan medelijdend moet kijken. ‘Heeft mevrouw weer
hoofdpijn?’ vraagt ze.
‘Ah, je ne sais pas, ik weet het niet, mijn kind. Ik denk dat ik frisse lucht nodig
heb. Laat Kees de calèche voor mij klaar zetten, je veux sortir dans la campagne, j'ai
besoin d'air fraiche.’
Neeltje werkt al lang genoeg bij mevrouw Van Swaenswijck om te begrijpen dat
ze frisse lucht op het platteland bedoelt. Ze weet uit eigen ervaring als kind van het
platteland dat die frisse buitenlucht in deze tijd van het jaar vooral de geur van mest
is, maar goed, als ze dat nu lekker vindt, laat dat verwende mens dan maar stront
snuiven.
Mevrouw Van Swaenswijck knabbelt wat aan een beschuitje, ze nipt aan haar
kopje thee en ze laat Neeltje wachten. Na het minimale ontbijt staat mevrouw op.
Neeltje zet het dienblad weg en gaat achter de stoel staan bij de kaptafel. Nu begint
het lange ritueel van het kappen. Mevrouw kiest een pruik, een eenvoudige dit keer,
want ze gaat een rijtoer buiten de stad maken. Neeltje plaatst die pruik voorzichtig
op het hoofd van de vrouw en verwerkt handig het eigen haar van mevrouw Van
Swaens-
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wijck in het kunstige kapsel dat de pruikenmaker vervaardigd heeft.
Na een uur is Neeltje terug in de keuken. Mevrouw Van Swaenswijck is gekapt
en kleedt zich.
‘Ze wil de calèche,’ zegt Neeltje. ‘Zal ik Kees waarschuwen?’
Stijn schudt verbaasd haar hoofd. ‘Het is hier ook altijd wat, nu moet ineens
iedereen met dat rijtuig weg.’
Neeltje begrijpt haar niet.
‘Die jongen mag van zijn vader met dat ding weg,’ zegt Stijn met een zucht. ‘Daar
komt natuurlijk weer heibel van.’
‘Dat vechten ze samen maar uit,’ stek Neeltje heel praktisch voor. Ze holt naar
achter, waar ze in de tuin Kees de koetsiertuinman ziet. ‘Kees! Kees! Mevrouw vraagt
of je de calèche voor wilt rijden.’
Kees kijkt op van zijn werk, hij schuift zijn hoed achter op zijn hoofd en zegt:
‘Ook goeie morgen. De calèche voor mevrouw? Dat kan helemaal niet, de jongeheer
wil er mee rijden. Daar komt hij al.’
Reinier van Swaenswijck stapt de tuin in. ‘Zullen we gaan Kees? Ik loop wel mee
naar de stal, dan zijn we vlugger weg.’
Kees krabt bedachtzaam op zijn hoofd. ‘Dat zal niet lukken, vrees ik, mevrouw
uw moeder wil uit rijden gaan.’
De deftig uitgedoste Reinier stampt woedend als een klein kind dat zijn zin niet
kan krijgen. Tranen springen in zijn ogen. ‘Maman? Oh c'est impossible!’ Hij holt
het huis in en rent de trap op. In de slaapkamer van zijn moeder vindt een heftig
gesprek plaats, voornamelijk in het Frans.
Kees grijnst en gaat door met het tuinwerk. ‘We horen nog wel wie het wint,’ zegt
hij lachend. Neeltje gaat terug naar de keuken.
Een uur later rijden moeder en zoon samen in het zelfde rijtuig, zij hebben hun
uitstapjes gecombineerd en zijn weer de beste maatjes. In huize Swaenswijck keert
de rust weer.
Het wordt een mooie dag voor Neeltje. Ze mag voor Stijn boodschappen doen in de
stad. Dat is fijn, je bent weg van het grote huis, weg van die vervelende meiden, weg
van het werk.
Neeltje doet een mooie omslagdoek om, die nog van haar grootmoeder is geweest.
Moeder gaf hem aan haar dochtertje toen ze het huis uitging om in de stad te gaan
werken, nu alweer
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twee jaar geleden. Dat was het enige wat ze haar kind kon geven. Zoals zoveel
kinderen uit grote gezinnen moest Neeltje al heel jong wat verdienen. Al kon ze maar
ergens werken voor haar eigen kost, dan scheelde dat al in het gezin. Vooral toen
haar vader wegvoer naar Indië kregen ze het arm. Het geld dat hij kreeg toen hij
aanmonsterde is gebruikt voor Neeltjes broer Valentijn. Die mag chirurgijn worden.
Hij is in de leer gegaan bij Jacob Duval hier in de stad en dat moet betaald worden.
Vader en moeder vinden het prachtig dat hun zoon zo geleerd wordt, maar de andere
kinderen ondervinden de gevolgen. Voor Neeltje betekende die beslissing het begin
van haar leven als jongste dienstmeid in huize Swaenswijck, ze mocht niet meer naar
school. Dat laatste vindt ze nog altijd het ergst. Ze wil veel leren. Neeltje wil graag
vroedvrouw worden, andere vrouwen helpen als ze een kind krijgen, veel weten van
geneeskrachtige kruiden. Daar moet je een heleboel voor leren en dat gaat nu niet
meer. Het geld is besteed aan Valentijn, jongens gaan voor.
Neeltje stapt vrolijk over de kleine steentjes aan de huizenkant. Met haar witte mutsje
boven een gezond blozend gezicht, haar mooie omslagdoek en haar donkere jak en
rokken ziet ze er heel aardig uit. Ze loopt gewoon op klompen; ze heeft geen schoenen,
in zo'n klein stadje doen ze daar niet aan, alleen rijke mensen hebben schoenen.
Het is gezellig druk op straat. Bij een van de huizen langs de gracht worden blauwe
tonnen naar boven getakeld, daar woont een boterhandelaar. Verderop spelen kleine
kinderen op een hoge stoep. Grotere kinderen zijn er niet, die zitten op school of ze
zijn aan het werk, zoals Neeltje. Bij sommige huizen is de schoonmaak nog niet
klaar, dienstmeiden schrobben en boenen, kloppen kleden uit en smijten met emmers
water. ‘Dat hebben wij gelukkig gehad,’ denkt Neeltje.
Ze komt bij een smal steegje, ze aarzelt. ‘Zal ik eerst even bij tante Anna
langsgaan?’ denkt ze. Het carillon speelt, de stadsklok geeft de tijd aan, het is nog
vroeg genoeg. Stijn zal haar voorlopig niet missen, als de boodschappen er maar
voor het middagmaal zijn. Ze doet het. Ze loopt de steeg in en stapt binnen in een
rommelig winkeltje.
‘O, hello, ben jij daar,’ klinkt het opgewekt. Dat is Simon, de
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man van tante Anna. Hij komt uit Engeland, hij was soldaat en hij is uit het leger
gegaan toen hij met tante Anna trouwde. Hij praat heel grappig, zegt altijd jaai in
plaats van jij en hij maakt alle klanken net een beetje anders. Neeltje vindt Simon
erg aardig.
Tante Anna zit achter in het winkeltje kleren te verstellen. Ze kijkt op van haar
werk; met zo'n raar brilletje op haar neus lijkt ze veel ouder. Ze lacht naar Neeltje.
‘Leuk dat je weer eens langs komt. Is de schoonmaak klaar? Dan moeten jullie hier
maar eens komen opruimen.’
Neeltje kijkt rond, het is net zo'n rommeltje als altijd. Overal liggen en hangen
oude kleren, dat is de handel van tante Anna. Vroeger woonde ze in het dorp van
Neeltje, in het huis naast vader en moeder. Toen is haar man gestorven en is ze naar
de stad gegaan, waar ze trouwde met Simon. Neeltje heeft daar thuis iets over gehoord.
In het dorp keek iedereen tante Anna een beetje raar aan, alleen vader en moeder
bemoeiden zich met haar. De kinderen noemden haar tante, ze was geen familie,
maar het klonk leuker. En tante Anna is het gebleven. Neeltje komt hier graag. Ze
gaat op een soort toonbank zitten en kijkt rond of er nog leuke kleren zijn.
Tante Anna ziet het. ‘Ik heb nu zoiets moois, dat zal je heel goed staan.’ Ze zet
haar brilletje af en komt moeizaam overeind. ‘O, mijn oude botten,’ klaagt ze. ‘Als
ik toch zo jong was als jij.’
‘Oude botten horen bij oude mensen,’ zegt Simon. ‘Als jij ineens weer jong was
zou je veel te ondeugend worden.’
Tante Anna zucht. ‘Ja, als je alles nog eens over kon doen.’ Ze rommelt wat achter
in het donkere winkeltje en komt met een keurig jongenspakje te voorschijn.
‘Dat zijn jongenskleren,’ zegt Neeltje teleurgesteld.
‘Trek ze maar eens aan, ze passen je precies, je zult zien hoe goed ze je staan.’
‘Toe maar,’ moedigt Simon aan, ‘mooie jongens zijn niet lelijk.’
In een hoekje verkleedt Neeltje zich. Als ze tevoorschijn komt klapt tante Anna
opgewonden in haar handen. ‘Wat heb ik gezegd? Het zit je als gegoten. Kind wat
ben je mooi!’
Simon kijkt ook bewonderend toe. ‘Kom hier in het licht, hier is een spiegel, dan
kun je het zelf zien. Wat vind je ervan?’
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Neeltje kijkt naar haar spiegelbeeld, ze is een keurig heertje in die kleren, als ze haar
haren wat korter zou hebben of als ze een pruik opzette leek ze precies een jongen.
‘Zo moeten we je Nelis noemen,’ lacht Simon.
Neeltje zegt niets, tranen springen in haar ogen. ‘Nelis’ zo noemde vader haar
altijd, hij had haar zo graag als zoontje gezien.
Tante Anna weet dat. ‘Wat zeg je weer domme dingen Simon, nu is ze ineens
verdrietig.’
‘Het geeft niet,’ zegt Neeltje met een klein stemmetje, ‘hij kan het niet helpen, hij
weet niet wat “Nelis” voor mij betekent.’
‘Ik weet het wel, je denkt natuurlijk aan je vader,’ zegt tante Anna.
Neeltje bijt op haar lip en knikt.
‘Nog steeds niets gehoord?’ vraagt de oude vrouw zacht.
Neeltje schudt haar hoofd. ‘Maar hij is niet verdronken, dat is een leugen. Zijn
maat Leunis heeft hem op een rots zien staan, hij is níet verdronken.’
Simon en tante Anna kijken elkaar aan, ze schudden hun hoofd. ‘Hoop doet leven,’
zegt Simon. Hij kent het verhaal net zo goed als zijn vrouw. De vader van Neeltje is
bij de thuisreis uit Indië voor de Engelse kust overboord geslagen. Iedereen denkt
dat hij verdronken is, maar een van de matrozen op het schip beweert dat hij Dirk
Nooten nog gezien heeft op een rots. Neeltje is de enige die dit verhaal
onvoorwaardelijk gelooft. Verder neemt iedereen aan dat haar vader, Dirk Nooten,
verdronken is. Zelfs haar moeder denkt dat; daar is Neeltje echt kwaad om, moeder
verraadt haar man op die manier, vindt ze.
‘Wij moeten niet zo droevig zijn, schenk een goed glas bier, Anna,’ stelt Simon
voor. Tante Anna schuifelt weg naar een donker keukentje en komt terug met drie
grote kannen bier. Ze drinken alle drie.
Simon smakt met zijn lippen en zet de lege kan op de toonbank. ‘Dat is een goed
begin van de dag.’
‘Dan ben jij vandaag al vier keer de dag begonnen,’ lacht tante Anna.
Neeltje laat haar bier staan en draait wat heen en weer voor de spiegel. ‘Het zou
best leuk zijn om een jongen te zijn.’
‘Dat zou ik denken!’ roept tante Anna uit. ‘Ik heb het jaren volgehouden als jongen
en reken maar dat het leuk is.’
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Neeltje kijkt dromerig naar haar spiegelbeeld. Ze begrijpt niet wat tante Anna bedoelt.
Ze weet wel dat die als jong meisje naar Indië is gevaren, maar wat ze er precies
gedaan heeft weet Neeltje niet. Daarover deden ze thuis altijd wat geheimzinnig. Na
jaren is tante Anna teruggekomen in Nederland, ze trouwde in het dorp van Neeltje
met een veel oudere man en hertrouwde later als weduwe met Simon. Meer weet
Neeltje ook niet.
‘Is het erg heet in Indië, tante Anna?’
‘Zo ver ben ik helemaal niet gekomen, kind, ik ben op Kaap de Goede Hoop al
van boord gegaan en na een jaar ben ik op de retourvloot van Pieter de Bitter
thuisgekomen, dat was in '65. Het is allemaal al zo lang geleden, toen was ik nog
jong.’ Ze zucht en kijkt om zich heen in haar donkere winkeltje. ‘Dat was de mooiste
tijd van mijn leven, dat is allemaal voorbij en het komt nooit meer terug.’
‘Waarom ging u varen?’ vraagt Neeltje.
‘Armoe, we waren straatarm. Je weet dat ik aan de kust woonde als kind. In jouw
dorp is het geen vetpot, maar aan de kust is het nog veel erger. Ik wilde daar weg.
Als meisje kon je geen kant uit, daarom ben ik als jongen gegaan.’ Ze kijkt lachend
naar Simon en Neeltje. ‘En ik heb het goed gedaan. Ze hebben me niet ontdekt en
ik heb goed verdiend. Dat vertel ik je nog wel eens.’
Neeltje hoort het carillon en de slagen van de klok. ‘Ik moet weg,’ zegt ze
verschrikt. ‘Ik moet nog boodschappen doen.’ Ze wil zo weg hollen. Simon lacht.
‘Hé jongetje, ga jij meisjeswerk doen?’
Neeltje kijkt verschrikt naar haar pak, ze was helemaal vergeten dat ze andere
kleren aan heeft. Ze verkleedt zich snel en gaat dan naar de Markt om daar te kopen
wat Stijn nodig heeft voor het eten. Als ze de winkel uitholt roept ze: ‘Ik kom gauw
weer terug!’
Tante Anna en Simon kijken haar lachend na en nemen nog een pint bier.
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Moeder
Op zondagochtend mag Neeltje naar huis, het is het eind van de maand. Stijn pakt
een mand vol levensmiddelen, ze weet dat daar in een arm gezin met kleine kinderen
altijd behoefte aan is.
Valentijn staat al om acht uur op de stoep bij huize Swaenswijck. Neeltje is trots
op haar grote broer, hij ziet er zo mooi uit in zijn zondagse pak. Met een zwierig
gebaar neemt hij zijn hoed af. ‘Mejoffer, mag ik u begeleiden op weg naar mevrouw
uw moeder?’
Neeltje lacht, ze is al helemaal klaar om te vertrekken. ‘Dat mag mijnheer. Hebt
u een nieuwe hoed?’
‘Een afdankertje van mijn hoog geëerde patroon, mevrouw. Voor een
leerling-chirurgijn is de oude hoed van meester Duval nog geschikt als zondags
hoofddeksel.’
Stijn staat in de hal en hoort het lachend aan. ‘Ga nu maar,’ zegt ze. ‘En denk er
om, voor zessen terugkomen.’
Neeltje en Valentijn gaan de stadspoort uit op weg naar hun dorp. Het is bijna twee
uur lopen, eerst langs het brede water, dan een brug over en een heel eind langs de
rivier naar het kleine dorpje.
Ze zien het al van verre. De kerktoren steekt boven de hoge dijk uit, het dorp zelf
is niet veel meer dan een straat langs de dijk met wat verspreide huizen in de polder.
In een armoedig oud huisje aan de rand van het dorpje moeten ze zijn, daar wachten
moeder, de kleine broertjes en het zusje.
Onderweg hoort Neeltje Valentijn uit over zijn werk. ‘Heb je goed gestudeerd?’
vraagt ze streng.
Valentijn lacht. ‘Ik heb twee keer een boek gezien deze week. Verder ben ik de
hele dag bezig met scheren, pruiken verzorgen, baarden en snorren in fatsoen brengen
en zalfjes mengen.’
‘Kun je nu al aderlaten?’
‘Welnee zusje, daar krijg ik de kans niet toe. Meester Duval heeft zo'n druk
bezochte scheerwinkel, daar moet ik de hele dag hard werken. Aan het echte
chirurgijnswerk kom ik niet toe.’
‘Je kan het toch uit boeken leren,’ houdt Neeltje vol.
‘Ach welnee, boekenwijsheid is niks waard. Al die woorden
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dat is maar onzin, je moet het gewoon doen en daar krijg ik de kans niet voor. Ik sta
de hele dag in te zepen en te scheren.’
Neeltje is niet tevreden. ‘We hebben er toch voor betaald.’
‘Ja, we hebben er voor betaald, maar in het contract staat nergens wat ik in vier
jaar moet leren.’
‘Wel waar. Er staat in het contract dat meester Duval je de kunst van de chirurgie
zal leren, met,’ Neeltje haalt diep adem om de deftige zin te zeggen, ‘met den aankleve
van dien.’ Ze heeft nooit goed begrepen wat het betekent, maar het moet wel veel
zijn.
‘Je hebt gelijk hoor Neeltje, maar dat wat er bij hoort in het chirurgijnsvak, die
“aankleve” is vooral scheren en knippen, daar moet de winst uit komen. Meester
Duval heeft soms dagen niets te doen met zieken, dan zit hij kletspraatjes te houden
met andere chirurgijns. En maar roddelen over elkaar. Ze zijn zo neringziek, die lui,
ze weten precies wie welke patiënt behandelt en o wee als er eens een zieke naar een
andere chirurgijn loopt, dan is er ruzie in het gilde.’
‘Toch moet je meer zelf studeren,’ vindt Neeltje. ‘Je kan best wat leren uit de
boeken, dan lees je maar na het scheren.’
‘'s Avonds ben ik moe, dan wil ik slapen.’
‘Slapen, onzin, je zit in de herberg met de andere leerlingchirurgijns, daar jaag je
al je geld erdoor.’
‘Je bent goed op de hoogte, hoe vaak zit ik dan wel in de herberg?’
‘Te vaak.’
‘Van wie weet je dat?’
‘Dat hoor ik van de meiden in de keuken.’
‘Die Kaat zeker, dat is nogal een mooi type. Die zuipt als een kerel en vloeken dat is gewoon verschrikkelijk.’
‘Blijf daar dan weg, je hoort niet in de kroeg.’
Valentijn zucht. ‘Hij, die zegt dat vrouwen engelen zijn heeft nooit een zus gehad.
Ik wou dat ik in een andere stad leerling geworden was.’
Zwijgend lopen ze door, allebei een beetje boos.
Het is een stralende zondagochtend in mei, ze naderen het dorp. Er zijn steeds meer
mensen op de dijk, allemaal in hun zondagse kleren. De torenklok luidt, iedereen is
op weg naar de kerk. Va-
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lentijn en Neeltje groeten bekenden, gesprekken volgen niet, al kijken de mensen
wel nieuwsgierig. Op weg naar de kerk moet je alle aandacht houden bij de dienst
die komt, dan loop je niet zomaar te kwebbelen.
Ook Valentijn en Neeltje gaan naar de kerk. Op het kleine kerkplein zien ze moeder
met de kinderen. De kleintjes juichen en dansen om Neeltje heen, ze hebben allang
de mand gezien en ze weten dat daar lekkere dingen in zitten. Neeltje kust haar
broertjes en het kleine zusje. Ze stopt ze snel een stukje marsepein toe. Dan kust ze
haar moeder. Wat ziet moeder er slecht uit, klein, dik en met een bleek gezicht, zou
ze ziek zijn? Nog steeds draagt ze die sombere weduwekleren, dat maakt Neeltje
elke keer weer razend. Vader is nog niet dood. Hij leeft, hij komt thuis, misschien
morgen al.
Ze gaan de kerk in, Neeltje zit tussen de kinderen, Valentijn schuift in de bank
naast zijn moeder, dat is vaders plaats. Neeltje weet wel dat Valentijn moeders
lieveling is maar toch steekt het haar. En wat moet die oude boer aan de andere kant
van moeder? Dat is toch een weduwnaar uit de polder?
De kinderen zijn druk, Neeltje heeft moeite ze stil te houden. Een van de jongetjes
probeert in de mand te graaien. Hij krijgt een harde tik op zijn vingers en is verder
rustig. Het orgel speelt al en de dienst begint.
De jonge dominee preekt heel lang en heel nadrukkelijk over de smalle weg en
de brede weg. Hij vindt ons zeker reuze stom, denkt Neeltje, want hij zegt zes keer
hetzelfde. Om het nog duidelijker te maken roept de predikant met lange uithalen
dat je op de smalle weg wel arme mensen zult vinden die daar lóóópen, maar geen
rijken, want die ríjijijden in koetsen, die zijn zòòòndig. Neeltje lacht stilletjes. Ze
ziet de familie Van Swaenswijck in hun pronkerige rijtuig, alle drie op de bréééde
weg.
De kinderen vervelen zich, de kerkdienst duurt al langer dan een uur en het eind
is nog niet in zicht. Neeltje stopt de kleintjes nog maar eens wat zoetigheid toe. Ze
kijkt voorzichtig rond. Overal aandachtig luisterende mensen en kinderen die turen
naar stofjes die dansen in een baan zonlicht. Ze ziet haar moeder met die vreemde
man naast haar. Niemand schijnt het gek te vinden, ze zijn er zeker al aan gewend
in het dorp. Wat heeft moeder met die vreemde kerel?
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Na de kerkdienst wordt duidelijk dat de oude boer een vaste bezoeker is in het
armelijke huisje. Hij loopt gewoon met het gezin mee en blijft zelfs eten. Neeltje
weet niet wat ze er van denken moet. Als ze even met moeder alleen is vraagt ze: ‘Is
hij vaak hier?’
‘Sinds je vader er niet meer is helpt boer Jaspers me en ik ga daar wel eens werken,’
zegt moeder verlegen.
‘Maar vader komt toch terug!’ roept Neeltje uit.
Moeder kijkt verschrikt om, in het kamertje gaat het gesprek van Valentijn en boer
Jaspers ongestoord door, ze hebben niets gehoord. ‘Je vader is verdronken,’ zegt
moeder afgemeten. ‘Dat weten we allemaal.’ Er komen tranen in haar ogen terwijl
ze dit zegt. Ze ziet er oud en moe uit in haar armelijke kleren.
Neeltje is razend. ‘Vader is helemaal niet verdronken, hij leeft, hij komt terug!
Leunis heeft hem gezien op de rotsen in Engeland.’
‘Ach, kind, je gelooft toch zelf niet dat het waar is wat Leunis vertelt? Hoe lang
is het nu al niet geleden? Bijna een jaar. Je moet niet dromen, het leven gaat door,
er zijn er nog vier in huis die ik te eten moet geven.’
‘Daar heb ik een hele mand vol voor meegebracht.’
‘Dat is erg lief van je, bedank Stijn, maar je weet zelf ook wel dat we daar nog
geen week van kunnen eten.’
‘Als je opeters van buiten haalt niet,’ zegt Neeltje bits.
Moeder zucht. ‘Laten we naar binnen gaan, het eten is klaar.’ Met moeite tilt ze
de zware ketel van het vuur en zet het eenvoudige maal op tafel. Ze bidden en eten,
het is stil rond de tafel. De kleine kinderen staan en moeten hun mond houden. Neeltje
en Valentijn hebben een stoel, zij eten zwijgend.
De oude boer smakt en slurpt, hij zegt ook niets en moeder zit diep over haar bord
gebogen om niet te laten zien dat ze huilt. Neeltje loert over haar bord naar moeder.
Zo zie ik er later ook uit, denkt ze. Net zo klein, dik en oud, oud vóór je tijd door
armoe en ellende. Ze heeft medelijden met haar moeder en ze haat die slurpende,
smakkende kerel. Waarom is moeder niet wat flinker? Ze kan toch wel even wachten.
Vader moet terugkomen!
Na de maaltijd leest Valentijn voor uit de bijbel, hij leest mooi en duidelijk. Moeder
knapt er echt door op. Trots kijkt ze naar haar jongen. Ja, ja, háár jongen, denkt
Neeltje. Als die niet al het
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geld nodig had gehad hoefde ze niet de hulp te aanvaarden van die lelijke ouwe vent.
Het bezoek aan het dorpje bij de rivier duurt kort. Veel te kort, vinden de kinderen.
Te kort ook voor moeder die steeds met haar grote zoon wil praten. Neeltje valt het
bezoek voor het eerst in haar leven lang. Ze speelt wat met de kinderen, maar ze is
blij als ze weer terug kan gaan naar de stad. Voor het eerst heeft ze het gevoel dat
ze naar huis gaat als ze terugloopt naar de zorgzame Stijn.
Zwijgend stappen broer en zus over de dijk. Neeltje huilt, Valentijn ziet het. ‘Wat
is er?’ vraagt hij. ‘Over een maand kom je toch weer.’
‘Ik huil niet omdat ik wegga, ik huil om wat ik daar gevonden heb.’
Valentijn begrijpt haar niet. ‘Die vent in huis,’ verduidelijkt Neeltje, ‘die hoort
daar niet.’
‘Boer Jaspers,’ zegt Valentijn verbaasd. ‘Dat is toch een aardige man, ik geloof
dat moeder hem ook graag mag.’
‘Dat is het hem juist,’ barst Neeltje los. ‘Daar gaat het nu net om. Ze verraadt
vader, hij is verdomme helemaal niet dood, is ze belazerd om zo maar ineens een
andere vent in huis te halen.’ Op de stille dijk laat ze haar tranen de vrije loop.
Valentijn is geschrokken. ‘Nou, nou, jij leert wel vloeken in die keuken bij Van
Swaenswijck, zeg. Je weet toch net zo goed als ik dat vader verdronken is.’
‘Dat is niet waar,’ gilt Neeltje. ‘Dat is een gore rot leugen! Jullie liegen allemaal
omdat je dat wel gemakkelijk vindt. Leunis heeft hem op de rotsen gezien, vader is
op weg naar huis!’
Valentijn zucht als een wijze oude broer. ‘Lieve zus, ik zou dat verhaal van Leunis
net zo graag geloven als jij, maar je moet toch ook toegeven dat het niet nodig is een
maand of tien te reizen van Engeland naar Nederland.’
‘Hij kan wel gewond zijn, misschien is hij ziek geworden.’
Valentijn haalt zijn schouders op. ‘Er kan zoveel gebeurd zijn. Je moet reëel blijven.
Vader is overboord geslagen en niemand heeft hem meer gezien behalve die ouwe
Leunis, dat is nu bijna een jaar geleden, hij moet wel dood zijn.’
Neeltje blijft op de dijk voor haar broer staan, ze kijkt hem
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strak aan. ‘Als wij samen naar Engeland kunnen gaan, help je me dan vader te
zoeken?’
Valentijn kijkt naar zijn zusje, ze ziet er fel en parmantig uit in haar zondagse
kleren, hij heeft medelijden met haar. Hij trekt haar tegen zich aan en zegt: ‘Ja hoor
Nelis, ik ga met je mee, al was het naar het andere eind van de wereld.’
Neeltje huilt bij haar grote broer, het is weer net als vroeger. Zij heeft verdriet en
hij troost haar.
Voor het huis van Van Swaenswijck nemen ze afscheid, de zondag is bijna voorbij.
‘Je weet wat je beloofd hebt hè?’ zegt Neeltje nog eens.
‘Al was het naar het andere eind van de wereld,’ lacht Valentijn.

Twee gesprekken
In huize Swaenswijck heerst de saaie rust van de zondag. Mijnheer en mevrouw zijn
met Reinier net terug uit de tweede kerkdienst. In de keuken werkt Stijn met Jans en
Kaat aan het avondeten. Neeltje komt er op een stoel bijzitten, ze heeft voorlopig
niets te doen, vandaag is het haar vrije dag. Volgende week heeft Kaat een vrije
zondag, dan Jans en dan Stijn. Neeltje kan pas over een maand weer naar huis. Ze
kijkt naar het werk van de anderen en drinkt als een echte dame een kopje thee.
Intussen is in de salon boven een gesprek begonnen. Ook daar drinkt men thee.
‘Lieve man,’ zegt mevrouw Van Swaenswijck, ‘we moeten het eens hebben over
de toekomst van Reinier.’
De heer Van Swaenswijck kijkt argwanend over zijn kopje naar zijn echtgenote.
Ze zit kaarsrecht in haar dure zondagse kleren en ze glimlacht lief naar hem. Mijnheer
is op zijn hoede. Als zijn vrouw hem ‘lieve man’ noemt is er iets aan de hand. ‘De
toekomst van Reinier? Dat is toch nogal simpel. Hij komt dit jaar van de Latijnse
school en dan gaat hij bij mij in de zaak.’
Reinier zit er stilletjes bij, zijn moeder schuift nog iets naar vo-
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ren op haar stoel en zegt afgemeten: ‘Dat ben ik niet met je eens. Reinier moet verder
komen in de wereld, hij is te goed voor koopman.’
‘In onze familie zijn we allemaal kooplieden,’ zegt Van Swaenswijck bars. ‘Daar
heeft niemand zich ooit te goed voor gevoeld.’
Reinier tuurt naar de grond. Zijn moeder krijgt een kleur van opwinding. ‘We
leven in een andere tijd Henri, er zijn nu andere mogelijkheden.’ Ze weet dat haar
man er een hekel aan heeft Henri genoemd te worden. In zijn hart is hij nog altijd
gewoon Hendrik Pietersen, fabrikant en handelaar in eenvoudige stenen pijpen.
Van Swaenswijck zwijgt, hij wacht af. Zijn vrouw gaat verder: ‘Reinier heeft
genoeg geleerd, hij heeft een goede opvoeding genoten, hij spreekt vloeiend Frans,
Reinier hoort thuis in betere kringen. Hij moet weg uit dit muffe stadje en hij wordt
zeker geen pijpenfabrikant.’ In het woord ‘pijpenfabrikant’ legt de deftige mevrouw
Van Swaenswijck alle minachting die ze voelt voor het bedrijf van haar man.
‘Alle weelde hier komt van de pijpen,’ mompelt Reiniers vader. Mevrouw Van
Swaenswijck staat op, ze komt bij haar man staan en slaat met een teder gebaar haar
arm om hem heen. ‘Dat weet ik chéri, dat weten we allemaal en we zijn je zeer
dankbaar voor al je goede zorgen. Maar jij wilt toch zeker ook wel dat je zoon vooruit
komt in de wereld?’
Van Swaenswijck kijkt naar het portret van zijn vader, hij voelt heimwee naar die
oude tijd. Wat was het leven toen nog eenvoudig. Hij weert de liefkozing van zijn
vrouw af, staat op en gaat breeduit voor het raam staan, op een verhoging bij de
vensterbank. Vrouw en zoon zijn nu lager dan hij in de kamer.
‘Hoe stel je je dat voor, die betere kringen?’
‘Reinier moet een plaatsje aan het hof hebben.’ Mevrouw Van Swaenswijck zegt
het zonder haperen, maar haar hart klopt in haar keel.
‘Aan het hof? Bij de stadhouder?’ Van Swaenswijck lacht. ‘Mijn oudoom Gijsbert
heeft nog gestemd voor de afschaffing van het stadhouderschap en nu zal mijn zoon
een hofjonker worden?’ ‘Dat is allemaal lang geleden,’ protesteert Reiniers moeder.
‘We leven nu in 1688. Er is een hof en daar kun je wat leren, daar kun je vooruit
komen in de wereld.’
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Van Swaenswijck zwijgt. Het is stil in de kamer. Uit de keuken klinkt gegil, er breekt
iets, wat is daar aan de hand? Mevrouw Van Swaenswijck heeft haar hand al aan het
koord in de hoek van de kamer om Stijn te bellen.
‘Laat maar,’ zegt haar man. ‘Ik ga zelf wel kijken.’ Hij loopt met grote stappen
de kamer uit en gaat naar keuken.
Daar vindt hij een verwarde situatie. Kaat rent achter Neeltje aan, er ligt een schaal
van het mooie servies aan scherven op de grond en Stijn probeert vergeefs wat orde
in de chaos te brengen. Jans staat angstig in een hoekje en kijkt toe.
‘Wat is hier aan de hand?’ buldert de heer Van Swaenswijck. Het is meteen stil
in de keuken. Groot en dreigend staat de heer des huizes op het trapje van de keuken.
Neeltje verschuilt zich bij Stijn, Kaat staat hijgend en verhit midden in de keuken,
ze bloedt uit een diepe schram op haar wang.
‘Ze hebben ruzie mijnheer,’ zegt Stijn timide.
‘En waar hebben jullie dan wel ruzie over?’
Meteen beginnen Neeltje en Jans door elkaar heen te gillen.
‘Stilte!’ buldert hun baas. ‘Eén tegelijk.’
Drie keer probeert hij het, drie keer is er binnen enkele seconden een gegil van
vrouwenstemmen door elkaar.
Tenslotte legt Van Swaenswijck de vechtende vrouwen het zwijgen op en vervolgt:
‘Laat ze een voor een bij mij op het kantoor komen, Stijn. Ik zoek dit tot op de bodem
uit.’ Grimmig stapt hij naar zijn kantoor op de eerste verdieping. Het is eigenlijk
meer een deftige bibliotheek, maar omdat zijn vader daar het kantoor had noemt Van
Swaenswijck het nog altijd zo.
Als hij is gaan zitten in de brede stoel aan de zware, ouderwetse tafel wordt er al
geklopt. Het is Kaat. Haar jak is nog half open, haar wang bloedt en haar muts is
afgevallen, het blonde haar steekt in woeste pieken alle kanten uit. Zij had zich wel
even op kunnen knappen, maar dat wilde ze niet. De baas moet maar goed zien wat
die wilde meid haar aangedaan heeft.
‘Ga zitten,’ zegt Van Swaenswijck. ‘Wat is er gebeurd?’
‘Niks, ik maakte een grapje en toen is die kleine heks me meteen aangevallen, ze
heeft me gekrabd.’ Dramatisch wijst Kaat op de diepe krabbel op haar wang.
Van Swaenswijck bromt wat. Die krabbel was hem niet ontgaan.
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‘Wat was dat voor grapje?’
Kaat haalt haar schouders op. ‘Gewoon iets over haar vader.’
‘Over Dirk Nooten?’ vraagt Van Swaenswijck. ‘De zeeman die voor de kust van
Engeland verdronken is?’
Kaat knikt. ‘Dat kleine kreng denkt dat hij nog eens terugkomt. Heb ik gezegd:
“Dat kun je net denken, die kerel zit allang bij een ander wijf in een of andere haven.
Zo zijn ze allemaal.”’
‘Ken je Dirk Nooten?’
Weer haalt Kaat onverschillig haar schouders op. ‘Nee, maar ik weet wel wat
kerels waard zijn.’
‘En ik weet toevallig wat Dirk Nooten voor man is,’ zegt Van Swaenswijck heftig.
‘Jij krijgt een week lang geen loon en als je je nog eens misdraagt vlieg je er uit. Is
dat begrepen?’
Kaat mompelt iets onverstaanbaars en kijkt haar baas aan met haat in haar ogen.
‘Je kunt gaan, laat Neeltje hier komen.’
Kaat verdwijnt, ze smijt de deur hard achter zich dicht.
Op de gang staat Stijn al met Neeltje. Met haar neus in de lucht loopt Kaat hen voorbij,
de trap af naar beneden. Stijn is doodnerveus. Hoe moet dat allemaal aflopen?
‘Denk er om dat je beleefd bent,’ fluistert ze. ‘Beleefd zijn en niet tegenspreken,
dan is het altijd het vlugst over bij die mannen.’ Meer tijd voor goede raad is er niet.
Neeltje moet naar binnen.
Trillend van de zenuwen staat ze bij de grote tafel. Van Swaenswijck laat haar
staan. Hij kijkt naar het kleine meisje voor hem, hij ziet alleen het helder witte mutsje
op haar gebogen hoofd.
‘Kijk me eens aan,’ zegt Van Swaenswijck vriendelijk. ‘Ben jij begonnen met
vechten?’
Neeltje knikt zwijgend.
‘En waarom ging je vechten?’
‘Zij zei iets over mijn vader.’
‘Wat zei ze dan over je vader?’
Neeltje snikt, dan schreeuwt ze het uit: ‘Ze zegt dat mijn vader met net zo'n vuile
hoer als zij in een haven in Engeland zit en dat is niet waar. Hij is ziek of gewond,
hij is op weg naar huis, hij is niet dood!’
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‘Natuurlijk is je vader niet dood,’ zegt Van Swaenswijck rustig. ‘Hij komt terug,
maar jij en ik, wij weten nog niet wanneer.’
Stomverbaasd kijkt Neeltje haar baas aan. Hoort ze het goed?
‘Ik ken je vader, hij is een goede man en hij zal zeker terugkomen bij zijn flinke
dochter, alleen mag die dochter niet vechten. Heb je dat goed begrepen?’
‘Ja mijnheer,’ knikt Neeltje gretig.
Van Swaenswijck vraagt nog meer over de ruzie, hij wil ook weten hoe het met
Neeltjes moeder gaat en met Valentijn. Het wordt een lang gesprek in die stille
werkkamer. In de gang wacht Stijn in angstige spanning.
Van Swaenswijck kent de familie van Neeltje goed. Zij praat niet over de oude
boer, ze zegt ook niets over het werk van Valentijn. Haar baas moet een goede indruk
van haar familie krijgen. Dat lukt. Als de beste vrienden gaan ze uit elkaar.
‘Niet meer vechten,’ zegt Van Swaenswijck als Neeltje bij de deur staat. Het meisje
maakt keurig een revérence en vertrekt.
Van Swaenswijck praat nog even met Stijn. De oude meid krijgt opdracht het
contract met Kaat op de eerstvolgende vervaldag te verbreken. ‘Die meid hoort hier
niet,’ zegt de baas.
In de salon wachten Reinier en zijn moeder.
Van Swaenswijck is het gepraat moe.
Hij pakt een pijp uit het rek en gaat zwijgend zitten roken. Mevrouw Van
Swaenswijck praat uren op hem in, de man rookt en drinkt een glas wijn. Reinier
smeekt zijn vader naar het hof te mogen. Van Swaenswijck kijkt hem medelijdend
aan.
‘Denk je echt dat het zo leuk is bij die hoge heren jongen?’
‘Natuurlijk, daar hebben de mensen goede manieren.’
Zijn vader lacht zuur. ‘Goede manieren? Ze maken elkaar daar net zo hard af als
hier beneden in de keuken, alleen gaat het niet zo eerlijk en open.’
Reinier wil een lang loflied op het hofleven beginnen, zijn vader wuift dat vermoeid
weg. ‘Als je het zo graag wilt moet je het maar doen, jongen, maar zeg nooit dat ik
je niet gewaarschuwd heb.’
Met een kreet van vreugde springt Reinier op. Hij mag naar het hof van prins
Willem III en prinses Mary! Verheugd verlaten moeder en zoon de kamer waar dikke
rookwolken het ademen moeilijk maken.
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Van Swaenswijck blijft zitten. Hij rookt de ene pijp na de andere, drinkt een fles
wijn leeg en denkt aan een klein meisje dat zoveel vertrouwen in haar vader heeft
dat ze hem zelfs uit de dood terug denkt te kunnen halen.

Een gerucht, een plan
Na de zondag van de vechtpartij wordt het rustig in huize Swaenswijck. Kaat neemt
ontslag. Ze is diep beledigd en komt op maandag eenvoudig niet meer op haar werk.
In de keuken is iedereen blij, al hebben ze het wel iets drukker.
Neeltje moet nu vrij vaak naar ‘boven’ om bij de familie Van Swaenswijck tijdens
de maaltijden te bedienen. Ze leert snel en Stijn is trots op haar. Mijnheer Van
Swaenswijck is altijd erg aardig voor ‘die kleine meid van Dirk Nooten’. Bij mevrouw
Van Swaenswijck is het niet zo eenvoudig het goed te doen, die heeft haast altijd
wel iets te klagen of op te merken.
Reinier is maar twee jaar ouder dan Neeltje; toch doet hij alsof hij al volwassen
is en zij nog maar een onbeduidend kind. Neeltje trekt zich er niets van aan en beneden
in de keuken lachen Stijn en Jans met haar mee om die aansteller.
Moeder en zoon zijn meteen na die geruchtmakende zondag aan het werk gegaan
om een plaatsje voor Reinier aan het hof te krijgen. Dat valt niet mee. Reiniers moeder
heeft geen kennissen of familie in Den Haag, ze weet niet hoe ze het aan moet pakken.
Samen gaan ze in Den Haag kijken en het valt mevrouw Van Swaenswijck tegen dat
de stadhouder en zijn vrouw zo eenvoudig wonen. Huis ten Bosch is meer een groot
landhuis dan een paleis. Ze zien toevallig zowel de prins als de prinses als die in een
koets op weg gaan. Ook dat valt tegen.
Neeltje hoort wat mevrouw Van Swaenswijck aan haar man vertelt: ‘Zij ziet er
wel deftig uit, heel vriendelijk, je kan zo zien dat het een koningsdochter is, maar
hij... Een bleke bonestaak met een kromme neus, hij keek zo nors.’
‘Misschien is de prins wel ziek,’ zegt Van Swaenswijck. ‘Hij schijnt vaak ziek te
zijn.’
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Neeltje schenkt de thee in en geeft mijnheer en mevrouw een kopje. Hij bedankt haar
vriendelijk, zij zegt niets, een dienstmeid is lucht voor haar.
‘Ik weet niet hoe we Reinier daar geplaatst moeten krijgen, Henri,’ zucht mevrouw
Van Swaenswijck.
Haar man glimlacht. ‘Dat heeft geen haast. Maar als de jongen een plaatsje in de
tuin of in de stallen wil hebben zie ik wel een opening.’ Zijn vrouw is geschokt. Haar
zoon in een tuin werken, of in de stal? Neeltje treuzelt bij de theetafel.
‘Schenk mij nog maar eens in, lief kind,’ zegt Van Swaenswijck. En tegen zijn
vrouw: ‘Ik sprak vandaag mijnheer Labouchère, die gevluchte hugenoot, hij kent de
opperstalmeester van de prins en de prinses heel goed. Via hem is er wel wat te
regelen.’
‘Hoe bedoel je “wat te regelen”?’ zegt mevrouw afgemeten.
Neeltje schenkt ook haar nog eens in.
‘Nou gewoon, wat te regelen, je kunt wel zaken met hem doen.’
‘Of jij hem pijpen kan verkopen interesseert mij niet,’ roept mevrouw boos uit.
‘Het gaat om de toekomst van onze jongen.’
‘Daar doel ik ook op,’ lacht haar man. ‘Als ik het die gevluchte Fransman vraag,
wil hij wel een goed woordje doen voor Reinier.’
Neeltje moet nu echt de kamer verlaten. ‘Had u verder niets nodig?’ vraagt ze
zachtjes.
Mevrouw wuift haar ongeduldig weg, mijnheer knikt haar vriendelijk toe, ze kan
gaan.
Twee dagen later komt Reinier heel onverwacht in de keuken. Hij heeft weer prachtige
kleren aan. Hoewel het inmiddels al haast zomer is loopt hij nog steeds in het warme
pak dat mannen van stand dragen, geheel volgens de laatste mode.
‘Ik vertrek morgen,’ zegt hij gemaakt onverschillig. ‘Ik ga bij prins Willem, onze
stadhouder werken.’
‘In de tuin of in de stal?’ flapt Neeltje eruit.
Reinier kijkt koeltjes op haar neer. ‘Ik ben ingedeeld bij de opperstalmeester,’ zegt
hij.
Jans krijgt de slappe lach, ze is een meisje van het boerenland en ze ziet die stal
heel goed voor zich. ‘Moet zo'n man ook stront scheppen?’ lacht ze.
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Reinier is boos, maar hij blijft waardig, dat hoort bij zijn nieuwe functie. ‘De
opperstalmeester heeft de zorg voor alle paarden en rijtuigen van de prins en de
prinses, in de staf van de stadhouder is hij een belangrijk man. Bij een koninklijk
hof benoemt men alleen de hoogste adel in zo'n functie.’
Jans blijft het maar mal vinden. In de keuken heeft Reinier niet veel succes met
zijn verhaal. ‘Reinier wordt strontschepper van de prins,’ zeggen ze daar.
Als Reinier een paar dagen later het huis verlaat en op weg gaat naar zijn nieuwe
werk, is hij er ook niet echt gerust op. Zijn moeder wil meereizen, maar hij gaat die
dag liever met zijn vader.
Bij het avondeten vangt Neeltje een deel van het gesprek op tussen de ouders van
Reinier.
‘Hij kreeg wel meteen werkkleding aan,’ vertelt Van Swaenswijck. ‘Zijn baas was
vroeger officier bij de ruiterij, die heeft ouderwetse ideeën over het africhten van
zijn personeel.’
‘Wat vreselijk,’ zucht mevrouw, ‘zo'n kind nog.’
‘Ze maken er daar wel een vent van, moedertje, ik heb gevraagd wat voor werk
hij krijgt en de opperstalmeester zelf heeft me verzekerd dat Reinier binnen een
maand al in een keurig livrei de prins en de prinses mag bedienen. Eerst moet hij
vertrouwd raken met het gewone werk, als hij dat kent is hij in staat zelf bevelen te
geven.’
Meer hoort Neeltje niet, ze moet alweer de kamer uit.
Na ruim een maand komt Reinier thuis. Hij ziet er gezond uit en is net zo netjes
gekleed als altijd. Hij waagt zich zelfs weer in de keuken en vertelt Stijn en de anderen
wat hij beleefd heeft. Hij weet nu alles van paarden, het werk in en rond de prinselijke
stallen is hem volkomen vertrouwd.
‘De prins komt zelf vaak kijken,’ zegt Reinier en hij voegt er trots aan toe: ‘Het
is een aardige man, ik kan het goed met hem vinden.’ Het lijkt wel alsof de hele
huishouding van prins en prinses om Reinier draait. De meiden lachen er een beetje
om, maar ze laten het niet merken.
‘We horen al het belangrijke nieuws het eerst,’ pocht Reinier. ‘Wisten jullie dat
de Engelse koning Jacobus een zoontje heeft gekregen?’
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‘Ach, wat leuk voor hem,’ zegt Stijn, ‘is hij nog zo jong, die koning? Hij heeft toch
al getrouwde kinderen.’
‘Ach welnee, het is een ouwe vent, hij is al ver in de vijftig. En dat kind, dat hebben
ze ergens anders vandaan gehaald, dat is een ondergeschoven kind.’ Reinier zegt het
heel zelfverzekerd. De vrouwen begrijpen hem niet.
Als het een kind is van de koning zal de koningin wel zijn moeder zijn,’ zegt Jans.
‘Ze weten in Engeland toch zeker ook wel waar je de kinderen vandaan haalt.’ Stijn
en Neeltje lachen.
Reinier reageert ernstig. Hij gaat er eens goed voor zitten. Zo is het net zijn vader,
denkt Stijn.
‘Kijk, het is allemaal politiek,’ legt Reinier uit. ‘Koning Jacobus heeft twee dochters
uit een eerder huwelijk, dat zijn onze prinses Mary en haar zuster Anne. Nu is hij
getrouwd met zo'n roomse en zelf probeert hij ook op alle manieren het land rooms
te maken. De koning moet gewoon een zoontje hebben. Zonen gaan bij opvolging
vóór dochters, dus is zijn katholieke zoontje straks zijn opvolger. Ze hebben gezegd
dat de koningin zwanger was en toen hebben ze een of andere komedie opgevoerd.
Op het laatste moment brengen ze een jongetje naar binnen en voilà, daar is je
troonopvolger.’
De vrouwen geloven er niets van. ‘Als je een kind krijgt, kan iedereen dat al
maanden zien, en bij zo'n geboorte, daar zijn allerlei dokters bij.’
‘Iedereen is in het komplot,’ zegt Reinier heel stellig. ‘Het gaat er allemaal om,
Engeland rooms te maken.’
De vrouwen blijven het een raar verhaal vinden.
‘Maar je moet niet denken, dat het hem zal lukken hoor,’ roept Reinier, die nu
plezier in zijn eigen verhalen krijgt. ‘Hij heeft van de kerk geëist dat ze op alle kansels
een verklaring zouden voorlezen. De bisschoppen van de anglicaanse kerk hebben
dat geweigerd; er is een heel proces op gevolgd en dat heeft de koning verloren.
Londen stond op zijn kop, de mensen waren gek van vreugde.’
‘Ben jij soms even in Engeland geweest?’ vraagt Neeltje. ‘Je weet het allemaal
zo goed.’
‘Aan het hof hoor je alles. Ik denk dat we nog dit jaar met een vloot naar Engeland
varen om de zaak daar eens even aan te pakken.’ Reinier ziet dat niemand hem
gelooft. ‘Echt waar,’ roept hij
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uit. ‘Er gebeurt van alles. Er zijn in het geheim mensen uit Engeland bij onze prins
geweest. Die hebben hem gevraagd naar hen toe te komen en de boel recht te zetten.
Die ene man was een Engelse admiraal, het wordt beslist een aanval met de vloot.’
‘Als het geheim is, hoe weet jij het dan?’ zegt Stijn. ‘Ze zullen jou toch hun
geheimen niet vertellen.’
‘Aan het hof blijft niets geheim, Stijn, daar hoor je alles.’
‘Heb jij zelf die Engelse admiraal gezien?’ vraagt Neeltje.
‘Nee dat was op Honselaarsdijk, daar kom ik bijna nooit. Ik weet het van iemand
die heel goed op de hoogte is.’
‘Dus jij denkt dat er een vloot naar Engeland gaat...’ zegt Neeltje.
‘Dat verwachten wij aan het hof wel, ja.’
‘En kan iedereen met die vloot mee?’
‘Nee, natuurlijk niet, dat is een zaak voor mannen: soldaten, matrozen, admiraals,
generaals.’
‘Dan blijf jij zeker thuis,’ spot Jans.
‘Dat hangt er van af,’ zegt Reinier, ‘er is sprake van dat ik binnenkort word
toegevoegd aan de persoonlijke staf van de prins en in dat geval zal ik de prins volgen
waar hij ook heen gaat.’
‘En heeft die prins geen dienstmeisjes of zo?’ vraagt Neeltje.
‘Lief kind, als dat allemaal doorgaat is het oorlog, dat is niets voor vrouwen, dat
is mannenwerk.’
‘Vrouwen kunnen ook vechten.’
‘Dat heb ik gezien,’ lacht Jans. ‘Jij kan vechten.’ Ze lachen allemaal, maar Neeltje
blijft erover nadenken.
De belangrijkste dienaar van prins Willem III verlaat de keuken en het gewone
werk gaat door. Neeltje fantaseert over een reis naar Engeland. Als je er zo
gemakkelijk kunt komen...
's Avonds mag ze van Stijn nog even de straat op. Neeltje holt meteen naar tante
Anna. Die zit met Simon voor aan het steegje en kijkt uit over de gracht.
‘O hello, kom jij een praatje maken?’ roept Simon verheugd.
Neeltje gaat op een stoepje zitten tussen de stoelen van tante Anna en Simon in.
Ze vraagt meteen wat haar de hele dag al bezig houdt: ‘Tante Anna, u zat toch op
een schip naar Indië?’
‘Dat zou ik denken, kind, ik was toen, laat ik eens kijken, ik zal zo'n jaar of vijftien
zijn geweest toen ik wegvoer.’
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‘Maar er mogen toch geen vrouwen op een schip?’
‘Nee, daarom heb ik me verkleed als jongen, dat kon ik toen nog wel waarmaken,
ik was heel mager.’
‘En hier en daar een beetje platter,’ lacht Simon.
‘Ook dat,’ geeft zijn vrouw toe.
‘Ging u echt alleen uit armoe naar Indië?’ vraagt Neeltje.
Tante Anna lacht. ‘Nou kind, in het plaatsje waar ik woonde was geen droog brood
te verdienen, zeker niet voor een meisje. Ik was al een paar jaar zonder vader en
moeder en ik zwierf van het ene familielid naar het andere. Nergens was je welkom,
werk kon je niet krijgen. Als jongen kon je gaan varen, kon je geld verdienen,
avonturen beleven. Toen heb ik ineens besloten: ik word een jongen. Ik ben
weggegaan en heb in Amsterdam bij een vriendelijke vrouw mijn kleren geruild voor
mannenkleren, ik heb me aangemeld bij een Oostindiëvaarder en ik ben weggegaan.
Ik wist dat het kon, een meisje bij ons uit de buurt had het ook gedaan en die was
nog jonger dan ik. Ik noemde me Jan van Leeuwen, dat leek nog een beetje op mijn
eigen naam Anna van Leeuwen. Het was eigenlijk doodgemakkelijk. Alleen op het
schip zelf moet je oppassen, ze mogen niet merken dat je een vrouw bent. Met een
beetje handigheid lukt dat wel. Ik leerde het werk snel. Thuis zat ik altijd tussen de
schepen en de vissers, ik had al heel wat geleerd. Toch werd het me in de buurt van
Afrika wat te benauwd. Ik ben in Kaapstad van boord gegaan en heb me als vrouw
gekleed schuil gehouden in de stad.’
‘Kon u dan die kleren betalen?’
‘Ik had een voorschot gevraagd op mijn loon en dat had ik tot mijn verbazing nog
gekregen ook. Door mijn gedaanteverandering hebben ze me niet terug kunnen vinden
en zo heb ik een jaar in Kaapstad gewoond. Toen wilde ik wel weer eens naar huis.
Er kwam een retourvloot uit Indië in Kaapstad, dat was in '65. Ik heb me gemeld bij
de commandant, ene Pieter de Bitter, en ik werd geplaatst als kok.’
‘Nam hij wel een vrouw aan?’
‘Nee, natuurlijk niet. Ik had me weer als man verkleed en ik noemde me Jan de
Kok. Het leek me veiliger een andere naam te kiezen dan op de heenweg. Ik had bij
mijn eerste reis wel gemerkt dat je als kok een veel beter leven hebt dan als matroos
en ik had het best aan boord. Als we ineens naar huis hadden kunnen varen
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was er niets aan de hand geweest, maar we kregen gedonder met de Engelsen.’
‘Het is altijd wat met die Engelsen,’ lacht Simon, ‘de Hollanders doen nooit iets.’
Tante Anna gaat er niet op in.
‘Die keer kwam het me wel heel slecht uit dat er oorlog dreigde. We moesten
helemaal om de noord varen, de zee tussen Engeland en Frankrijk was te gevaarlijk.
We zijn toen zelfs nog naar Bergen in Noorwegen uitgeweken en daar is in de haven
een complete zeeslag uitgevochten. Ik vond dat allemaal wel leuk, lekker spannend,
maar de reis duurde al met al te lang. Ze kregen op het eind door dat ik een vrouw
was. De admiraal zelf is er aan te pas gekomen. Die Pieter de Bitter was een fijne
vent, hij deed er niet zo moeilijk over. Zodra we in Holland waren moest ik van
boord, dat wel, maar verder geen drukte. Ze hebben me gewoon betaald, mijn hele
loon. Daarna ben ik getrouwd en heb bij jou in het dorp gewoond en nu zit ik met
die daar.’ Ze wijst naar Simon.
‘Een goed voorbeeld van Engels-Nederlandse samenwerking,’ lacht Simon. ‘Ik
heb voor jouw land gevochten, jij hebt de Engelsen in Bergen beschoten en samen
hebben wij een goed leven.’
‘Ik zou ook wel zoiets willen,’ zegt Neeltje. ‘Er gaat een vloot naar Engeland, zegt
Reinier. Daar wil ik ook op komen.’
‘Zo gemakkelijk gaat dat niet,’ zegt tante Anna.
‘U zegt zelf dat het niet zo moeilijk was.’
‘Ja, toen, maar toen is nu niet.’
‘Als jij naar Engeland wilt moet je Engels leren,’ zegt Simon. ‘Dat spreken ze
daar allemaal, weet je wel.’
‘Wil jij mij Engels leren?’ Neeltje vraagt het heel heftig. ‘Ik moet naar Engeland,
ik wil mijn vader zoeken.’
‘Engeland is een groot land,’ waarschuwt Simon. ‘Dat is moeilijk zoeken.’
‘Je weet niets van schepen, ze ontdekken je zo,’ zegt tante Anna.
Maar Neeltje houdt koppig vol. Als er een vloot vaart, wil ze mee. Ze is er niet
van af te brengen.
‘Als er echt een vloot naar Engeland gaat zal ik je helpen,’ belooft tante Anna als
het al bijna donker is. ‘Maar nu moet je naar huis, je mag niet te laat thuis komen.’
‘En ik zal jou Engels leren,’ zegt Simon. ‘Hier is de eerste les:
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I kiss you good-night.’ Hij omhelst Neeltje hartelijk, pakt zijn stoel en gaat naar
binnen.
Het meisje holt terug naar het huis aan de gracht en slaapt in met dromen van verre
reizen. Aan het eind van al die reizen staat er een man op een rots die haar roept:
‘Nelis!’

Het plan groeit
In de weken daarna hoort Neeltje overal praten over de vloot van de prins. Ze leest
in de kamer bij Van Swaenswijck een stukje van een pamflet. Daar staat dat de vloot
klaargemaakt wordt voor een reis naar Algiers om de zeerovers een afstraffing te
geven.
Neeltje praat er ook over met tante Anna, na een van de lessen die Simon nu elke
dag geeft.
‘Naar Algiers,’ zegt tante Anna schamper. ‘Wat een onzin. Ik sprak gisteren mijn
nicht Katrien nog en die vertelde me dat ze overal aan de kust vissersschepen huren
voor een reis met de grote vloot.’
‘Op een schip moet je ook eten.’ zegt Simon. ‘Zij lusten zeker graag vis.’
‘Ach welnee, domkop, waar heb je bij een vloot kleine schepen voor nodig? Toch
zeker alleen bij een landing. Ze gaan vast en zeker naar Engeland.’ Tante Anna zegt
het zo overtuigend, dat Neeltje vanaf die dag heel zeker weet: er gaat een vloot naar
Engeland.
Ze hoort nu ook dat ze aan alle kanten soldaten en matrozen aanwerven voor die
geheimzinnige tocht. Het gaat niet zo vlot, er zijn weinig mannen bereid zich aan te
melden. Neeltje denkt: dat gaat goed, hoe minder ze er kunnen vinden, des te eerder
is er een plaatsje voor mij. Ze praat er ook over bij Simon en tante Anna, maar die
voelen nu niet meer zoveel voor haar plannetje. Simon gaat wel door met zijn lessen,
hij heeft er steeds meer schik in. Neeltje is een vlugge leerling, zij studeert overdag
door in gedachten alle geleerde woordjes te herhalen, ze telt in het Engels en ze
oefent de klanken 's avonds op haar kamertje.
‘Jij moet je mond losjes gebruiken,’ zegt Simon, ‘niet zo hard
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praten als die Hollanders. Engels is een vriendelijke, zachte taal. Spreek het
Nederlands net als ik en je leert heel snel die Engelse klanken nadoen.’ Het werkt.
Neeltje praat al aardig mee, al maakt ze af en toe grappige fouten, waar Simon
hartelijk om kan lachen. Dan is ze een beetje beledigd.
‘Moet jij jezelf horen als je Nederlands praat,’ zegt ze en ze imiteert heel goed de
uitspraak van Simon. Hij lacht weer en roept Anna erbij. ‘De kleine meid leert het
al zo goed, als we een paar weken doorgaan kan ze me in het Engels uitschelden als
de eerste de beste sergeant-majoor.’
Reinier is niet meer zo vaak thuis en als hij er is komt hij zeker niet in de keuken.
Hij voert gewichtige gesprekken met zijn vader en hij stapt als een belangrijk man
door de stad. Hij vertelt zijn moeder wat de prins voor kleren heeft en wat de hofdames
dragen. Neeltje hoort niet meer zoveel.
Op een dag vindt ze Reinier in de werkkamer van zijn vader. Hij is alleen en heeft
een dik boek voor zich. Hij leest niet, hij kijkt uit het raam naar de bomen langs de
gracht. Het is begin augustus, de overkant van de gracht is niet te zien door het dichte
gebladerte van de bomen.
Neeltje moet de kamer stoffen. Reinier geeft haar genadig toestemming haar werk
te doen, hij blijft naar buiten kijken. Neeltje aarzelt, zal ze een praatje beginnen? Er
is zoveel dat ze wil weten. Ze doet het.
‘Mijnheer Reinier?’
‘Ja, wat is er?’ bromt de jongen geërgerd.
‘Is het waar dat er overal aan de kust kleine vissersschepen gehuurd worden voor
de vloot?’
‘Daar is wel sprake van, waarom vraag je dat?’
‘Zulke kleine schepen heb je toch niet nodig als je naar Algiers gaat? Die zijn
alleen maar nuttig bij landingen.’
‘Daar zit wat in. Hoe kom je bij dat verhaal over Algiers?’
‘Dat heb ik gelezen.’
‘Mooi zo, dat verhaaltje werkt dus,’ zegt Reinier tegen zichzelf, maar zo dat Neeltje
het kan horen.
‘Niemand gelooft het,’ zegt Neeltje. ‘Iedereen beweert dat het een vloot is om in
Engeland te landen.’
‘Alles is mogelijk,’ zegt Reinier geheimzinnig. ‘En wat vinden
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de mensen ervan? Stel dat het waar is, de prins gaat naar Engeland. Vinden de mensen
waar jij mee praat dat mooi of zijn ze boos?’
‘Ze vinden het prachtig. Iedereen wil de roomsen tegenhouden. Die proberen alle
landen weer onder Rome te brengen en daar is iedereen tegen, de dominee ook.’
‘Dat klinkt goed, voor het eerst zijn de zuinige Hollanders het dus eens met hun
prins.’
‘Je hoort zoveel over Franse vluchtelingen, wat die allemaal meegemaakt hebben,
dat willen we hier niet!’
‘We hadden het over Engeland en nu haal jij Frankrijk erbij.’
‘Als wij het laatste protestantse land zijn, zijn we verloren, of niet soms?’
‘Voor een meisje heb je een goed inzicht in de politiek,’ zegt Reinier geamuseerd.
‘Maar moest jij eigenlijk niet de kamer stoffen?’
Neeltje gaat aan het werk, toch wil ze nog één ding weten: ‘Is het waar dat er zo
weinig matrozen en soldaten mee willen?’
Reinier probeert de vraag te ontwijken. ‘De werving is net begonnen, dat komt
nog wel op gang, het zal best lukken op den duur.’
‘Maar op dit moment willen ze niet,’ houdt Neeltje vol.
‘Het enthousiasme is enigszins teleurstellend,’ geeft Reinier toe. Neeltje weet
genoeg.
De zondag na dit gesprek is ze weer thuis in het dorp met Valentijn. De stemming
is gespannen. Moeder voelt de kritiek van haar dochter, ze wordt er zenuwachtig
van. De oude boer is er niet die dag, maar Neeltje weet van de kleine kinderen dat
hij elke dag komt. Moeder en dochter praten niet over dit onderwerp, maar ze denken
nergens anders aan.
Op de weg terug barst Neeltje los. ‘Valentijn, wij moeten naar Engeland, nu hebben
we de kans, er gaat een vloot naar toe.’
Haar broer kijkt verbaasd. ‘Naar Engeland, hoe kom je daarbij? Wat moeten we
in Engeland?’
‘Dat weet je best, vader zoeken. Je hebt me beloofd mee te doen. Nu is het zo ver,
we moeten er heen.’
Valentijn herinnert zich zijn belofte van een paar maanden geleden, moet hij zich
daar nu aan houden? Hij kent zijn zusje goed
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genoeg om te weten, dat ze hem niet met rust zal laten voor hij toegeeft. Toch heeft
hij er niet veel zin in.
‘Het is nog helemaal niet zeker dat die vloot naar Engeland gaat,’ zegt hij
voorzichtig.
‘Onzin, ze gaan naar Engeland, ik weet het van Reinier zelf.’
‘Dat is haast hetzelfde als wanneer de prins het je in eigen persoon was komen
vertellen,’ spot Valentijn.
‘Hij hoort veel en van hem weet ik dat die vloot naar Engeland gaat. Verder kunnen
ze niet genoeg soldaten en matrozen krijgen.’
‘Wil je dat ik soldaat word of matroos?’
‘Jij kunt je aanmelden als chirurgijn.’
‘Ik heb nog niet eens examen gedaan.’
‘Nou, dan als leerling-chirurgijn. Ze hebben zoveel mensen nodig, we vinden wel
een plaatsje voor je.’
‘Ho even, ik heb nog niets beslist.’
‘Je hebt het beloofd, je moet doen wat je beloofd hebt.’
Valentijn aarzelt nog steeds - wat moet hij in Engeland? ‘Wie zegt jou dat we
precies daar landen waar vader aangespoeld is? Het is een heel groot land.’
‘Je bent het dus met me eens dat hij aangespoeld is,’ stelt Neeltje tevreden vast.
‘Als wij maar ergens in Engeland komen, dan loopt de rest vanzelf. We vragen het
de vissers, die weten alles wat er langs de kust gebeurt.’
‘Hoe kom je daar nu weer bij?’
‘Dat zegt tante Anna. Vissers komen elkaar tegen in havens en dan praten ze met
elkaar, zo gaan nieuwtjes van de ene plaats naar de ander. Die vissers weten best
waar vader is.’
Zwijgend lopen ze verder. Valentijn denkt na. Eigenlijk is het zo gek nog niet.
Varen, ver weg, weg uit die duffe scheerwinkel van zijn baas. En dat examen? Dat
kan later nog wel. Als hij weggaat is hij natuurlijk wel zijn plaatsje kwijt, dan is het
geld voor niets uitgegeven. Hij vraagt wat Neeltje daar van denkt.
Even aarzelt ze, dan zegt ze ferm: ‘Dat geld was toch al weggegooid, want je leert
er niets, zeg je zelf. Als jij vader helpt vinden heeft die arme man nog iets terug van
zijn centen.’
Valentijn vindt het een wat vreemde redenering, maar hij zegt er niets van. Als
Neeltje zich zo vastbijt in een plan, houdt niemand haar tegen, zo kent hij zijn zus
wel. Ze spreken af dat Neel-
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tje met tante Anna zal overleggen en daarna zullen ze wel weer verder zien.
Neeltje gaat nog diezelfde zondagavond. Ze vertelt tante Anna en Simon nu in
alle ernst dat ze samen met Valentijn bij de vloot wil gaan om zo naar Engeland te
varen. Alle bezwaren die haar vrienden opperen wuift ze weg. Zij gaat met haar broer
naar Engeland om vader te zoeken.
Stil zitten Anna en Simon bij elkaar nadat Neeltje weggegaan is. Buiten klettert de
regen op het dak en tegen de ramen.
‘Ze is het vast van plan,’ zegt Anna.
‘Jij hebt haar gek gemaakt met jouw verhaaltjes,’ bromt Simon.
‘O, nou zal ik het gedaan hebben,’ roept Anna met schelle stem. Simon houdt met
een pijnlijk gebaar zijn handen voor zijn oren. ‘Niet zo gillen, vrouw, we kunnen
toch wel gewoon praten.’
‘We hebben beloofd haar te helpen,’ peinst Anna hardop.
‘Dat heb jíj beloofd.’
‘Jij ook, jij geeft haar les in Engels, dat is ook helpen.’
‘Dat is iets heel anders. Als zij nog eens in het buitenland komt is het handig dat
zij die vreemde taal kan spreken.’
Anna lacht schamper. ‘In het buitenland! Wat heeft zo'n kind voor kansen?
Dienstbode zal ze zijn tot ze trouwt en dan is ze een huissloof met een hele sleep
kinderen.’
Simon knikt. ‘Zo gaat het meestal, ja.’
‘Zo'n kind mag best eens wat anders meemaken,’ mijmert Anna, ‘dat is goed voor
haar opvoeding. Je weet nooit waar zoiets nog toe leidt.’
‘Kijk maar naar jezelf,’ geeft Simon toe. ‘Jij hebt avonturen beleefd en je bent
nog met een mooie man getrouwd ook.’
Anna lacht. ‘Mooie man - mooie bierbuik zul je bedoelen.’
‘Help haar aan de juiste kleren, vertel haar waar ze op zo'n schip op moet letten
en laat haar met haar broer naar Engeland gaan,’ zegt Simon.
‘Zo eenvoudig gaat dat natuurlijk niet. Je weet wat een onnozel kind ze nog is.
Die loopt zo tegen de lamp.’
‘Goed les geven, ze kan snel leren.’
‘Nee, we moeten het anders aanpakken.’ Anna wordt langzamerhand enthousiast
voor het plan. ‘Laat die Valentijn maar
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meegaan, dat kan geen kwaad, maar geef haar nog een goede gids mee, iemand die
weet hoe de wereld in elkaar zit.’
‘Blijf je lang weg?’ vraagt Simon rustig.
Anna schudt haar hoofd. ‘Ik heb het niet over mezelf, ik kan niet meer op een
schip komen, als ik mij als man verkleed ziet iedereen al op vier mijl afstand dat er
een vrouw aankomt. Nee, ik dacht aan jou.’
‘Aan mij?’ roept Simon geschrokken. ‘Ik op een schip? Ik ben kanonnier, ik hoor
niet bij dat gewone volk.’ Hij is beledigd. In het leger was hij een hooggewaardeerde
specialist: kanonnier, dat is niet iedereen, dat is de elite van het leger.
‘Nou, dan melden we je aan als kanonnier,’ zegt Anna sussend. ‘Neeltje wordt als
hulpje bij dezelfde troep geplaatst en jij kunt op haar passen.’
‘Wat is dit voor waanzinnig plan?’ roept Simon. ‘Weet jij wel wat dat is, een leger,
dat is geen kinderkamer!’
‘Luister nou eens rustig. Zo gek is het niet. Dat kind moet en zal naar Engeland,
dat weet jij net zo goed als ik. Gaat ze met haar broer dan loopt het fout, dat is een
veel te onnozel jong. Zij heeft een goede, ervaren gids nodig, iemand die weet wat
een leger is en die vooral heel goed weet hoe je in een leger iets moet regelen als het
een beetje moeilijk wordt. Daar was jij toch altijd zo goed in?’
Simon bromt wat. ‘Als je je kapitein een beetje kent, kun je alles ritselen wat je
maar wilt, dat is een koud kunstje voor een oudsoldaat.’
‘Dat bedoel ik nou,’ zegt Anna tevreden.
Simon sputtert nog wat tegen. ‘Weet je wel hoe oud ik ben?’
‘Bijna vijftig, een paar jaar ouder dan ik. Wat zou dat? Je bent toch nog evenveel
waard als een jonge vent?’
‘Och ja, als het nodig is, kan ik iedereen aan,’ bromt Simon.
‘Het zal best lukken. Jij gaat met de kinderen naar Engeland, je zoekt die man en
je komt terug.’
‘Een leger is geen kroeg, je kan er niet zomaar in en uitlopen.’
‘Weet ik wel, ik zeg het maar een beetje eenvoudig. Als je daar bent, red jij je er
wel uit.’
Daar blijft het voorlopig bij. Simon zal met Valentijn en Neeltje naar het leger of
naar de vloot gaan.
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Het verhaal van Simon
In de dagen die volgen krijgt het plan vaste vorm. Aan het eind van de maand zullen
ze proberen een plaats bij het leger of op de vloot te krijgen. Tante Anna gaat zelfs
met Van Swaenswijck praten. Ze komt op een avond naar zijn werkkamer toe en
voert daar een ernstig gesprek.
‘Neeltje wil naar Engeland, ze denkt erover met haar broer met de vloot mee te
varen,’ vertelt ze.
Van Swaenswijck kijkt bedenkelijk. ‘Dat gaat zomaar niet, ze is bij mij in dienst,
ze kan niet weg. Dat vindt mijn vrouw niet goed.’
‘Daarom wil ik met u overleggen. Ze wil het beslist en samen kunnen wij
voorkomen dat ze domme dingen gaat doen.’
Van Swaenswijck knikt. ‘Daar zit iets in. Ze is ervan overtuigd dat ze haar vader
in Engeland kan vinden. Ik zou willen dat het waar was. Laatst zei ze het mij en ze
gelooft er zo heilig in, dat ik haar die illusie niet durfde ontnemen. Ik heb gezegd dat
haar vader vast en zeker daar is.’
‘We hebben allemaal meegewerkt aan die droom van haar, we zijn allemaal een
beetje verantwoordelijk,’ zegt tante Anna ernstig.
‘Daar hebt u gelijk in, maar wat kunnen we doen? Op de vloot nemen ze heus
geen kleine meisjes mee.’
‘Maar wel kleine jongens.’ Tante Anna vertelt wat ze van plan zijn. Ze laat ook
blijken dat ze het zelf in haar jeugd net zo gedaan heeft.
‘Het is een gewaagd plan,’ zegt Van Swaenswijck. ‘En dan is het nog maar de
vraag of ze in Engeland de kans krijgt haar vader te zoeken.’
‘Dat kunnen we niet vooruit regelen. Mijn man gaat mee, hij is een Engelsman en
hij kent het leger. Samen komen ze er wel.’
Van Swaenswijck knikt. ‘Al vinden ze zijn graf maar, dan weten ze tenminste
waar ze aan toe zijn,’ zegt hij peinzend.
‘U wilt dus meewerken?’
‘Ja, als het zo ver is mag ze weg. Ik geef haar een half jaar vrij. Dat regel ik wel
met mijn vrouw.’
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Als Neeltje 's avonds voor haar Engelse les komt, hoort ze dat Van Swaenswijck
haar een half jaar de tijd geeft om haar vader te zoeken. Ze is daar blij mee, maar
van tante Anna mag ze voorlopig nog niets aan Stijn zeggen. Dat komt later wel.
‘En mijn moeder?’
‘Je moeder moet ook nog maar niets weten, daar ga ik wel eens praten als je goed
en wel onderweg bent. Laat Valentijn ook niets zeggen. Voorlopig moet dit geheim
blijven.’
Dat is afgesproken, de les kan beginnen. Simon zit bij het raam, maar hij zegt nog
niets. Hij kijkt peinzend het steegje in. Dan begint hij aarzelend en heel zacht te
praten.
‘Ik weet niet of ik het jullie moet vertellen, misschien wel, je kunt beter weten wat
je te wachten staat.’
Neeltje en tante Anna begrijpen niet waar hij het over heeft. Simon ziet het. ‘Kijk,
ik bedoel dit: je kunt wel naar Engeland gaan en zeggen: “Ik jaag de koning even
weg”, maar zo eenvoudig is dat niet. Zo'n koning heeft een heleboel soldaten, die
kunnen je aanvallen en wat moet je dan?’
‘Terugvechten,’ zegt tante Anna strijdbaar.
Simon glimlacht. ‘Terugvechten, ja. Dat is leuk als je zelf meer soldaten hebt en
betere kanonnen, maar als je met een handjevol aan land gaat kun je niet vechten.
Een paar jaar geleden heeft de hertog van Monmouth het al geprobeerd en weet je
waar hij is uitgekomen? Op het schavot, kop eraf, weg Monmouth. Ik zal je dat
verhaal vertellen, dan weet je hoe zoiets af kan lopen.’
Simon begint zijn verhaal.
‘Onze koning heet Jacobus, maar vóór hem was er een koning Karel, dat was zijn
broer. Die man was een heel populaire koning, hij deed wel eens gekke dingen, maar
toch vond iedereen hem aardig. Hij had veel vrienden en vooral veel vriendinnen.
Een van die vriendinnen kreeg een kind van hem en dat was de latere hertog van
Monmouth.’ Simon ziet dat tante Anna het niet zo'n geschikt verhaal vindt voor
Neeltje. Hij lacht. ‘Zo gaat dat bij koningen, die trouwen met iemand waarmee ze
moeten trouwen voor de politiek en daarnaast hebben ze andere vrouwen en dus ook
andere kinderen.’
‘Dat weet ik allemaal wel,’ zegt Neeltje. ‘Daar hoeven jullie niet geheimzinnig
over te doen.’
‘Nou goed dan,’ begint Simon weer. ‘Die hertog van Mon-
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mouth groeide op tot een mooie jongen, zijn vader mocht hem graag en eigenlijk
dachten een heleboel mensen dat die Monmouth best koning zou kunnen worden.
Van Jacobus wist iedereen dat hij rooms was, die hadden ze liever niet als koning.
Er zijn een jaar of wat geleden nogal wat komplotten geweest in Engeland, daar weet
ik ook zoveel niet van. Ik weet wel dat Monmouth op een dag uit Engeland weg
moest en dat hij in Holland kwam wonen.
Nog maar drie jaar geleden, in 1685, is koning Karel in de winter doodgegaan en
toen werd Jacobus koning. Vanaf dat moment begonnen zowel de Schotten als allerlei
aanhangers van die mijnheer Monmouth plannetjes te maken om Jacobus weg te
jagen. Zij dachten dat er zoveel ontevreden mensen zouden zijn in Engeland, dat ze
de koning wel konden verslaan. In die tijd kwamen ze ook naar mij toe. Ik was nog
maar net uit het leger, je tante en ik waren nog niet eens getrouwd. Ze vroegen mij
of ik mee wilde naar Engeland, ze hadden goede kanonniers nodig. Ik vroeg natuurlijk:
“Wat voor kanonnen hebben jullie dan?”
“We hebben er vier,” zeiden ze.
Ik wist niet of ik moest lachen of huilen.
“Willen jullie met vier kanonnen heel Engeland veroveren?” vroeg ik.
“Dat lukt best,” zeiden die lui.
Nou, je begrijpt dat ik bedankte voor de eer. Later in het jaar zijn ze met een paar
scheepjes en een handjevol mannen naar West-Engeland gevaren. Een opstand in
Schotland was toen al mislukt. De hertog van Monmouth is geland in Lyme, iedereen
was heel enthousiast, maar echte soldaten kwamen niet naar de hertog toe. Hij is
vanaf de kust opgerukt, heeft een paar plaatsen veroverd en is kort daarna door het
leger van de koning verslagen. Ze hebben echt wel dapper gevochten, die jongens,
maar tegen een goed geoefend leger begin je niets met een handjevol boeren. Ze
hebben de hertog van Monmouth gevangen genomen en in Londen is hij onthoofd.
Zie je, zo kan het ook aflopen.’
‘Onze prins zal het wel beter voorbereiden,’ zegt Neeltje vol vertrouwen.
Simon moet het allemaal nog zien. ‘Ik hoop het,’ zegt hij. ‘Naar West-Engeland
moet de prins in ieder geval niet gaan, daar
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is na die Monmouth-rebellie zo streng opgetreden tegen iedereen die maar een heel
klein beetje had meegedaan, dat ze daar de eerste jaren wel uitkijken. Als de prins
gaat moet hij ergens in het noorden aanvallen, dat is de beste plek.’
‘Als iedereen dat weet kun je beter ergens anders beginnen,’ meent tante Anna.
‘Wij zijn geen generaals,’ zegt Simon. ‘De generaal beslist en de soldaat moet
lopen.’
‘Juist, en deze generaal zegt dat jij naar Engeland gaat,’ besluit tante Anna. ‘Neeltje,
ik heb leuke kleren voor je. Kom maar mee.’
Samen gaan de twee vrouwen naar achter. Simon blijft peinzen over de komende
reis. Hij vindt het wel leuk dat hij weer naar huis kan gaan. Familie heeft hij niet
meer in Engeland, maar het blijft toch altijd nog ‘thuis’. Hij had niet gedacht zijn
land ooit nog terug te zien. ‘Als het zo door gaat, krijg ik er nog zin in,’ mompelt hij
zachtjes voor zichzelf.
Achter de winkel giechelen Anna en Neeltje. Het kleren passen is opwindend. Tante
Anna heeft van alles. Neeltje is kritisch, het moet stevig zijn, warm en toch niet zo
stijf.
Na lang wikken en wegen komen ze tevoorschijn. Neeltje draagt een wat
ouderwetse korte broek van stevige stof met daarboven een helder gekleurd wambuis,
lichtbruin, het kleurt goed bij de donkerbruine broek. Aan de korte mouwtjes zit een
gele versiering en ook de wijde kraag is geel. Onder het wambuis heeft ze een
donkergeel hemd met lange mouwen en onder de broek uit steken kousen in een
donkerbruine kleur. Ze krijgt zelfs een paar schoenen, al draagt ze net zo lief klompen.
Een zwarte vissersmuts maakt het zeemanskostuum compleet.
Neeltje paradeert trots door het kleine kamertje. Simon fluit bewonderend.
‘Mag ik met zo'n mooie mijnheer mee? Ze zullen verbaasd zijn in het leger. Je
ziet er uit als een lord, veel te deftig voor een eenvoudige soldaat.’
De kleren blijven voorlopig bij tante Anna. Neeltje moet nog een paar weken wachten,
eind augustus begint het spel. Ze huppelt vrolijk naar huis en zingt: ‘This is a tree,
that is a house.’ De melodie is zelfbedacht en de woorden kloppen niet helemaal,
maar
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dat doet er niet toe. Dansend herhaalt ze alle woordjes die ze al kent en zo komt ze
zingend de keuken in.
‘Kind, wat ben je weer druk,’ zegt Stijn, ‘wat zing je voor raar liedje?’
‘Dat is Engels,’ zegt Neeltje trots.
‘Je moet niet in zo'n apentaaltje zingen,’ bromt Stijn. ‘Zing gewoon de psalmen,
dat is altijd goed.’
‘Komt voor elkaar,’ lacht Neeltje. Met luide uithalen loopt ze psalmzingend de
keuken uit.
‘Ssst,’ vermaant Stijn. ‘Niet zo hard, mevrouw heeft hoofdpijn.’
‘Psalmen zijn toch altijd goed, Stijn,’ plaagt Neeltje. Neuriënd gaat ze de trap op
naar haar kamer. Boven zegt ze hardop: ‘This is a door and that... that is my bed!’

Neeltje wordt Nelis
Tante Anna pakt de zaak flink aan. Nog voor het einde van de maand gaat ze een
dag naar Rotterdam waar ze een oude vriendin opzoekt. Via die vriendin vindt ze
een klein zolderkamertje boven een pakhuis. Het is er niet ruim en het ruikt er naar
specerijen, maar dat geeft niet; het is een plekje in Rotterdam en daar wil Anna het
meisje opvoeden als jongen. Ze weet precies hoe ze Neeltje wil voorbereiden op haar
nieuwe rol.
Als ze 's avonds terugkomt in het kleine winkeltje in de steeg is Simon het geld
aan het tellen. ‘O, hello, ben jij daar weer. Ik heb goed verkocht vandaag. Kijk maar,
al die ouwe spullen achter uit de zaak zijn weg en ze hebben ervoor betaald hoor.’
Hij rammelt met het geld.
Vandaag heeft Anna er bijna geen aandacht voor. ‘Leuk,’ zegt ze, ‘heel goed. Heb
je iets te eten? Ik rammel!’
‘Ik heb geen warm eten, ik was de hele tijd in de winkel, weet je. Er is wel brood
en er ligt nog wat kaas.’
Anna smeert haar brood aan het kleine tafeltje achterin de rommelwinkel en begint
meteen te vertellen.
‘Het gaat prachtig Simon. Ik heb een mooi kamertje, vlakbij de
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haven. Ze kan scheepstypen leren herkennen, ze merkt hoe het leven in een havenstad
is en ik kan haar oefenen zich te gedragen als jongen.’
‘Ga jij dan ook naar Rotterdam?’ vraagt Simon benauwd.
‘Ja, natuurlijk. Het kind moet nog alles leren. Er is weinig tijd, ik moet er wel even
bij blijven. Jij doet intussen de winkel. Zodra ik wat gevonden heb voor jullie beiden
kom jij ook naar Rotterdam en dan begint het echte spel.’
‘Noem het maar een spelletje,’ zegt Simon somber. ‘Ik moet weer in dienst en wie
weet wanneer ik er er uit kom.’
‘Het is doodeenvoudig,’ zegt Anna. ‘Ik blijf met Neeltje een tijdje in Rotterdam,
ik leer haar alles wat ze weten moet om zich aan boord te handhaven als jongen. Dan
tekenen jullie voor het leger of voor mijn part ga je bij de vloot, dat doet er niet toe.
Je gaat pas op het laatste moment aan boord en na de landing zoek je die man op.
Als je weet waar hij is, dood of levend, kom je terug.’
Simon zucht. Hij is er niet gerust op, maar hij zwijgt, hij weet dat er met Anna
toch niet te praten valt als ze iets zo vast in haar hoofd heeft.
In het hele plan van Anna is het van groot belang dat ze Neeltje eerst kan oefenen
en dat het verklede meisje pas op het laatste moment aan boord gaat. Dat oefenen
moet ergens gebeuren waar veel mensen zijn en waar niemand Neeltje kent. Dan is
Rotterdam de beste plek, het is er druk en Neeltje is er nog nooit geweest. Anna weet
maar al te goed hoe benauwd de bemanningsverblijven op de schepen zijn. Als er
bovendien nog een heel leger mee moet met paarden en allerlei wapens en voorraden
is er natuurlijk helemaal geen plaats meer. Dan zit je zo dicht op elkaar dat het gevaar
van ontdekking wel heel groot wordt; daarom wil ze Neeltje zo laat mogelijk aan
boord hebben.
Neeltje hoort zelf pas een paar dagen later wat er allemaal gaat gebeuren. Ze schrikt
ervan en is blij tegelijk. Nu gaat het echt beginnen. Ze is nog één keer thuis, daar
vertelt ze dat ze een poosje werk heeft in Rotterdam. Haar moeder vindt het vreemd,
maar vraagt niet verder. Moeder en dochter praten nog maar weinig met elkaar.
Valentijn weet wel dat het avontuur binnenkort zal beginnen, maar ook hij hoort niet
alles.
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‘Wacht maar af,’ zegt Neeltje. ‘Je hoort wel van ons uit Rotterdam, wanneer je moet
komen.’
Valentijn wil nu heel graag naar het leger of naar de vloot van de prins. Liever
vandaag dan morgen. Hij komt af en toe bij Simon en Anna; daar merkt hij wel dat
Anna de generaal is en zij de soldaten zijn. Hij wacht af, net als Simon.
In huize Swaenswijck heerst verwarring en verbazing als ineens blijkt dat Neeltje
weggaat. ‘Zomaar van de ene dag op de andere,’ moppert Stijn. ‘Waar is dat goed
voor? Wat moet je met die tante van je in de grote stad? Dat mens heeft altijd al van
die rare streken gehad. Die is vroeger nog eens als man verkleed op een schip geweest,
dat is niet goed. Er zijn mannen en er zijn vrouwen. De mannen doen het mannenwerk
en de vrouwen het vrouwenwerk, zo hoort het, zo is het altijd geweest.’
Neeltje zit er wel mee. Stijn is zo goed voor haar geweest en nu moet ze liegen
om te verbergen wat ze eigenlijk van plan is.
Alleen mijnheer Van Swaenswijck schijnt het wel leuk te vinden. Hij roept Neeltje
bij zich in zijn kamer, hij spreekt haar vermanend toe en geeft haar aan het eind van
het gesprek een zakje met geld. ‘Berg dat goed weg onder je kleren,’ zegt hij. ‘Gebruik
het alleen als je het echt hard nodig hebt. Praat er met niemand over en kom gauw
terug met je vader.’
De volgende dag stapt Neeltje al vroeg de deur uit. Het afscheid valt de oude Stijn
moeilijk, ze is Neeltje als haar eigen kind gaan zien. Ook Neeltje heeft moeite om
niet te huilen. Ze roept zo opgewekt mogelijk: ‘Ik ga hoor Stijn, ik kom weer gauw
terug.’ Dan holt ze de gracht op, in haar hand een tas met haar weinige bezittingen
en onder haar rokken het geldzakje. Stijn staat nog op de stoep te wuiven als Neeltje
allang de hoek om is.
Die vindt tante Anna bij de trekschuit naar Rotterdam, zoals afgesproken was. Het
meisje is nog nooit op reis geweest. Ze kent alleen haar dorp en het stadje waar ze
werkte. Nu begint de echte reis, de grote reis.
Voorzichtig stapt ze aan boord, tante Anna kiest een plaatsje bovenop. In de roef
is het met dit warme weer veel te benauwd, daar zitten mannen te roken uit lange
stenen pijpen, dat stinkt.
Precies op tijd vaart de trekschuit weg. Een kleine jongen zit
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op het paard aan de kant. Hij zingt een vrolijk liedje en laat het paard flink
doorstappen. Langzaam glijden ze langs de oever. Overal op het schip zijn de mensen
druk in gesprek. Neeltje kijkt alleen maar, er is zoveel te zien. Kon ze zo maar door
glijden naar Engeland, dat zou nog eens gemakkelijk zijn. Ze zou nu heel goed in
het Engels kunnen vragen: ‘Where is my father, where is Dirk Nooten?’
Tante Anna laat Neeltje rustig genieten van de reis, in Rotterdam begint het
eigenlijke werk.
Wat dat inhoudt merkt Neeltje de volgende dag.
Ze heeft goed geslapen op het zoldertje boven het specerijenpakhuis en ze kijkt
nieuwsgierig door het kleine raampje aan de achterkant van het grote gebouw naar
de rivier. Wat een breed water en wat veel schepen! Ze heeft nog nooit zoiets gezien.
Tante Anna kijkt ook naar buiten.
‘Het is extra druk in de stad en op de rivier,’ zegt ze. ‘Alle voorraden voor het
landingsleger worden hierheen gebracht en gaan hier in de schepen. Als je een beetje
als een jongen kunt lopen, gaan we kijken.’
Dan begint de eerste les. Neeltje trekt haar jongenspak aan en moet lopen. Dat
lijkt nogal eenvoudig: gewoon lopen. Maar tante Anna is niet tevreden.
‘Je loopt als een meid, maak grotere passen, loop alsof je wilt zeggen: “Opzij, de
hele wereld is van mij”.’ Ze doet het voor.
‘Valentijn loopt zo niet,’ zegt Neeltje.
‘Nee, maar Valentijn is ook anders. Jij moet lijken op een jongen die wil gaan
varen, dat is er een die niet opzij gaat voor een knokpartijtje, dat is een echt mannetje.’
Of dat beledigend is voor haar broer weet Neeltje niet. Ze doet haar best te lopen
zoals tante Anna wil. Het duurt lang voor het helemaal goed is.
Tante Anna knipt Neeltjes lange blonde haren af. Dat is jammer, maar het hoort
bij haar nieuwe rol.
Aan het eind van de ochtend gaan ze samen de straat op.
Op de kade liggen grote stapels kisten en vaten, wat zou daar allemaal in zitten?
Neeltje loopt er nieuwsgierig naar toe, ze gaat op haar tenen staan om meer te zien.
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‘Hé opzij, loop me niet voor mijn poten,’ snauwt een man, die met een zware zak
op zijn nek langs moet. Neeltje springt verschrikt weg en gaat vlug naar tante Anna.
Die schudt haar hoofd: ‘Helemaal fout, als ze schelden moet je terugschelden, dat
doen alle jongens.’
Ze gaan verder. Over een smalle ophaalbrug komen ze bij een andere haven. Overal
is het druk, iedereen heeft haast. Op de ene plaats zijn ze kanonnen in een schip aan
het takelen, ergens anders gaan honderden musketten in het ruim van een vrachtschip.
Neeltje ziet op een dag meer wapens dan ze in haar hele leven te zien kreeg. Af en
toe krijgt ze een por van tante Anna, dan loopt ze niet goed.
Bij een heel brede haven zien ze een schip waar vreemde kisten ingeladen worden.
‘Wat is dat?’ vraagt Neeltje zo brutaal mogelijk. De man die ze het vraagt kijkt
op haar neer.
‘Dat gaat kleine jongetjes niks an.’
‘Ik mag het toch wel vragen, als je niks vraagt weet je ook niks, zegt mijn vader
altijd.’
‘Zo, zegt je vader dat. Nou, dan zal ik het je vertellen. Dit is de drukpers voor het
leger van de prins.’
‘Een drukpers, wat moeten ze nou met een drukpers, daar kan je toch niet mee
schieten?’
De man haalt zijn schouders op. ‘Ja dat weet ik ook niet hoor. Misschien wil de
prins wel de liefdesbriefies an z'n vrouw drukken. Wij motten het inlaaien en verder
bekijken ze het maar.’
Neeltje bedankt keurig en loopt door.
‘Dat gaat al beter,’ prijst tante Anna. ‘Alleen hoef je niet zo beleefd te bedanken.
Dat doen jongens die willen varen niet, die zijn niet beleefd.’
Terug op het zoldertje krijgt Neeltje nog meer te horen.
‘Je moet veel brutaler om je heen kijken. De hele wereld is van jou, jíj bent de
belangrijkste. Alleen meiden kijken bescheiden voor zich.’
Neeltje is die avond doodmoe. Wat heeft ze veel gezien en wat moet ze nog veel
leren!
De volgende dag kijken ze vooral naar schepen. Tante Anna weet er veel van. In een
van de havens liggen veel vissersschepen. Neel-
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tje ziet hoekers, buizen, doggers, slabberts en pinken. Tante Anna wijst op de
verschillen tussen al die scheepstypen. Neeltje probeert het te onthouden, maar na
een paar uur is ze alles weer vergeten. Ze vindt die bootjes alleen maar angstig klein.
Moet je daarin nu de grote zee opvaren?
‘En dit is een pinas,’ zegt tante Anna. Ze staan bij een schip met drie masten, het
is groter dan de vissersschepen, maar echt groot vindt Neeltje het nog niet.
Het is stil aan boord, ze zien slechts twee oudere mannen die een zeil repareren.
‘Mogen we uw schip eens bekijken?’ vraagt tante Anna. ‘Mijn neefje wil gaan
varen.’
‘Als hij een rustig leven wil hebben, kan hij beter aan de wal blijven,’ zegt een
van de mannen. ‘Op zee is het maar armoe.’
Tante Anna stapt de loopplank op. Neeltje volgt voorzichtig.
‘Niet naar het water kijken jongen,’ roept de zeeman. ‘Als je naar beneden kijkt,
val je. Denk daar maar aan als je later de mast in moet.’
Neeltje springt van de loopplank op een dek van een paar vierkante meter, met in
het midden de grote mast. Die is wel heel hoog. Naar voren toe is een klein laag
dakje boven het dek en daar steekt ook weer een mast doorheen. Het achterschip is
hoger, er zijn twee mooie houten trapjes om er op te komen. Neeltje klimt brutaalweg
naar boven en kijkt om zich heen. De mannen lachen. ‘Kijk zo'n snotneus eens, die
wil meteen maar schipper zijn. Kom naar beneden, joh! Als je voor de mast vaart
mag je daar helemaal niet komen.’
Ze kijkt geschrokken achterom. Wat jammer, hier heb je het mooiste uitzicht. Op
het achterschip ziet ze een derde mast, een stuurstok en een kleine hut. Die is zeker
voor de kapitein.
Tante Anna wenkt. ‘Kom maar naar beneden, ik zal je hier nog wat laten zien.’
Ze staat bij een luik voor de grote mast. ‘Mogen we even beneden kijken?’ vraagt
ze aan de mannen. Die halen hun schouders op. ‘Je gaat je gang maar, er is nu toch
niemand. We hebben onze vracht al, alleen weten we nog niet waar we heen moeten
varen.’
‘Wat hebben jullie voor vracht?’
‘Pistolen en musketten. Alles gloednieuw,’ zegt de ene man. De ander stoot hem
aan. ‘Dat mag je helemaal niet zeggen, dat is
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geheim.’ Ze lachen allebei. ‘Ja, ja, geheim, daarom weet iedereen het zeker,’ zegt
de eerste.
‘Wij zullen niets verraden,’ zegt Neeltje. ‘Wij zijn ook voor de prins. Ik vaar mee
naar Engeland.’
‘Wie zegt dat we naar Engeland gaan?’ zegt de oudste zeeman. ‘Op een schip weet
je pas waar je heen vaart als je aankomt.’ De ander knikt. ‘Zo is het. Aan ons wordt
niets gevraagd. Denk maar niet dat het zo leuk is om te varen.’
Neeltje volgt tante Anna over een smalle ladder. Beneden is het donker, het ligt
er vol rommel. Er hangt een doordringende stank van ijzer en vet, die komt van de
lading wapens in het ruim onder het dek waar zij nu op staan. Het is laag daar beneden,
zelfs Neeltje bukt zich als ze naar voren lopen. Toch kan zij nog wel rechtop lopen,
tante Anna niet.
Die kijkt genietend rond. ‘Ja kind, dit is nu een schip. Hier leef je pas echt. Als
het hard waait en alles is potdicht is het hier niet te harden van de stank. Je wordt
van links naar rechts gesmeten en hier in de kombuis moet het vuur gedoofd worden.’
Ze wijst naar een hokje dat op de vloer en langs de wanden bekleed is met
gemetselde baksteentjes. ‘Daar kook je het eten voor zo'n honderd man, als het een
groter schip is. Niet als het stormt natuurlijk, maar als het goed weer is. Als je geluk
hebt trekt de rook weg door die schoorsteen, maar heel vaak sta je zelf in de rook.
Alles is vies, alles stinkt, een heerlijk leven!’
Neeltje is nog niet overtuigd. Ze houdt zich stil en kijkt goed rond. Tante Anna
beleeft haar jeugd opnieuw. Een uur lang bekijken ze alle hoekjes en gaatjes van het
schip, daarna bedanken ze de mannen en gaan terug naar de kade.
Op de terugweg door de stad ruiken ze bij alle bakkerijen een doordringende bakgeur.
Neeltje ziet een bakkersknecht die bij de deur staat. ‘Wat bakken jullie?’ vraagt ze.
‘Scheepsbeschuit,’ zegt de jongen verveeld. ‘We bakken al weken scheepsbeschuit,
weet je wat dat is?’
‘Beschuit om op een schip te eten,’ zegt Neeltje voorzichtig.
‘Zo kun je het noemen. Het is hard, het bederft niet en het is niet te vreten. Als je
zelf gaat varen, dan merk je het nog wel. Wij bakken het. Alles moet naar de vloot
van de prins. Met alle bak-
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kers van Rotterdam samen bakken we genoeg om een heel leger te vreten te geven
op een reis om de wereld.’
Iemand roept hem naar binnen. ‘Als je lekker wil eten kan je beter niet gaan varen,’
roept hij nog naar Neeltje; dan gaat hij verder met zijn werk. Bakken voor de vloot
en het leger van de prins.
Zo zijn op dat moment in Utrecht alle wapensmeden bezig pistolen en musketten
te maken, en werken in Amsterdam de zadelmakers dag en nacht aan honderden
zadels en paardetuigen. Overal in Nederland zijn mensen aan het werk om de landing
in Engeland voor te bereiden. De landing die nog steeds geheim is...
Als ze terugkomen op hun kamertje vertelt Anna over het leven op een schip.
Neeltje krijgt eindelijk te horen wat haar tante vroeger allemaal heeft beleefd. Ze
leert ook praktische dingen: hoe je in het leven van alledag kunt voorkomen dat
iemand merkt dat je een meisje bent, bijvoorbeeld.
Dag in dag uit gaan de lessen door. Neeltje doorkruist met tante Anna de hele stad;
ze ziet wat er allemaal nodig is voor een groot landingsleger. Telkens weer nieuwe
schepen komen in de havens om geladen te worden, dan varen ze weg, waarheen?
Neeltje weet het niet, tante Anna ook niet.
Neeltje loopt nu als een echt brutaal jochie overal op af, als iemand haar iets te
verwijten heeft scheldt ze terug. Dat gaat zo goed, dat tante Anna haar een beetje af
moet remmen: ‘Maak het niet te bont, dat valt te veel op en als het tegen zit krijg je
nog een pak op je bliksem.’
Ze gaan ook naar het huis waar je je voor het leger aan kunt melden.
‘Mijn man wil mee als kanonnier,’ zegt tante Anna op dat kantoor.
Een oude man kijkt haar vermoeid over zijn brilleglazen aan. ‘We hebben genoeg
kanonniers.’
‘Ja, maar hij is heel goed, hij is jaren in het leger geweest.’
‘Kanonniers genoeg,’ herhaalt de man.
‘Moeten jullie dan misschien nog een chirurgijn hebben?’
‘Is je man dan ook al chirurgijn?’
‘Nee, dat is een ander.’
‘Heb jij een winkeltje in soldaten?’
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‘Het zijn vrienden, die graag met de prins meegaan naar Engeland.’
‘Het is nog helemaal niet gezegd dat de vloot en het leger naar Engeland gaan,’
zegt de man.
‘Iedereen weet dat ze naar Engeland gaan,’ komt Neeltje er brutaal tussen.
De man kijkt over zijn bril op haar neer. ‘Er is nog geen officieel bevel, dus weten
we niet waar de vloot heengaat.’ En daarmee is de discussie gesloten.
‘Is er geen chirurgijn nodig?’ houdt tante Anna vol.
De man bladert in zijn boeken. ‘Nee, chirurgijns genoeg. Er is nog plaats voor een
hulp-chirurgijn, is dat misschien iets?’
‘Dat is ook goed, hou dat maar vast. Ik kom overmorgen met die jongen hier. Is
er verder nog iemand nodig op dat schip?’
‘Ja, ze zoeken een kok en een koksmaat.’
‘Uitstekend, daar heb ik twee heel goeie voor.’
Neeltje trekt tante Anna aan haar rokken. ‘Simon wil in het leger. Hij heeft nog
nooit gevaren.’
‘Dat leert vanzelf wel,’ zegt tante Anna kortaf. ‘Is het een flink schip?’ vraagt ze
de man.
‘Een oorlogsschip met dertig stukken. Ik denk dat het het vlaggeschip zal worden.’
‘Prima, net iets voor mijn vrienden,’ zegt tante Anna tevreden. ‘Geef die baantjes
niet weg, ik kom overmorgen terug.’
‘Wat is een vlaggeschip?’ vraagt Neeltje, als ze teruglopen naar hun kamertje bij
de haven. ‘Iets belangrijks, misschien vaart de prins er zelf wel op. Dat merk je wel.’
Tante Anna gaat de volgende dag met de trekschuit Simon en Valentijn halen. Neeltje
is een dag en een nacht alleen in Rotterdam. Eerst vindt ze het eng, maar als ze tante
Anna uitgewuifd heeft loopt ze de stad in alsof het de gewoonste zaak van de wereld
is. De jongenskleren zitten haar goed. Ze voelt zich al helemaal een jongen, een
koksmaat. Ze gaat varen, het lukt! Ze gaat naar Engeland...
Ondanks het druilerige weer is ze blij. Ze kijkt nu nog geïnteresseerder naar de
schepen. Straks is ze zelf zeeman! Ze bekijkt een vrachtschip; ze weet al dat je dat
type een fluit noemt. Het is een stevige schuit met een ronde achterkant en drie hoge
masten.
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Brutaalweg loopt ze het schip op en kijkt aandachtig rond. Dit fluitschip is nog nieuw,
het ruikt lekker naar touw en teer.
‘Wat mot jij hier?’ klinkt het opeens achter haar. Een grote zeeman komt dreigend
aanlopen.
‘Ik kijk alleen maar,’ zegt Neeltje brutaal. ‘Kijken kost niks, kijken mag, daar heb
jij toch zeker geen last van.’
De man gromt, pakt haar in de kraag en zet haar met één beweging op de loopplank.
‘Maak dat je weg komt, ga naar je moeder.’
Neeltje loopt door en komt in een smal steegje tussen de haven en een hoofdstraat.
Van de andere kant komt een jongen, iets groter dan zij. Hij draagt een kistje op zijn
schouder. Ruw duwt hij Neeltje opzij in het smalle steegje. Ze wordt boos en trapt
de jongen hard tegen zijn been. Hij kijkt woedend om en zet het kistje neer.
‘Zoek jij ruzie, klein rotjochie?’
‘Je mot kijken waar je loopt,’ zegt Neeltje flink.
‘En jij mot opzij gaan als ik eraan kom,’ zegt de jongen boos.
‘Waarom, ben jij zo belangrijk? De straat is net zo goed van mij als van jou.’
Neeltje is intussen doorgelopen. Ze wil liever niet vechten. De jongen pakt brommend
zijn kistje weer op en loopt verder.
Dat Neeltje een meisje is, heeft noch de zeeman, noch de jongen gemerkt.
De volgende dag komen Valentijn, Simon en tante Anna met de trekschuit aan.
Neeltje staat aan de kade.
Iedereen is opgewonden. Nu gaat het echt beginnen. Alleen Simon klaagt: ‘Wat
moet ik nou als kok, ik ben toch kanonnier?’
Tante Anna probeert hem te overtuigen dat hij het best zal redden als kok. ‘Ik heb
het ook gedaan,’ zegt ze, ‘het is niet moeilijk, en bovendien heb je Neeltje bij je.’
‘Ik dacht dat ik op haar moest passen. Nu is het ineens omgekeerd,’ bromt Simon.
‘Jullie passen op elkaar en je hebt Valentijn op hetzelfde schip. Zo'n mooie kans
kunnen we niet laten lopen.’
Zoals gewoonlijk krijgt tante Anna haar zin. Meteen dezelfde dag nog gaan ze naar
het kantoor en ze tekenen alle drie.
‘Hiermee zijn jullie ingedeeld bij de vloot van de prins,’ zegt de
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oude man. ‘Hier is je handgeld, zuip het niet allemaal achter elkaar op. Morgenochtend
moet je je melden bij de Leuvehaven. Jullie varen 's middags.’
‘Morgenmiddag varen?!’ roept Simon verschrikt uit.
‘Ja, wat zou dat?’ zegt de oude man. ‘Daar heb je toch voor getekend. Een zeeman
moet varen.’
Dat is een tegenvaller. Van het plannetje van tante Anna komt zo niets terecht. Zij
wilde Neeltje pas op het laatste moment aan boord hebben. Valentijn is ook
geschrokken en Simon loopt erbij alsof zijn doodvonnis is getekend. Zelfs tante Anna
is een beetje stil. Alleen Neeltje houdt de moed er in.
‘Wat kan het verdommen jongens - we varen, we hebben werk. Kom mee, drink
een pint met me, ik betaal. Morgen zitten we op dat rotschip, vandaag is het feest.
Kom mee.’
Tante Anna is sprakeloos. Simon lacht. ‘Je hebt haar heel wat geleerd Anna, zij
praat als een echte zeeman. Nelis, ik ga met je mee.’
Lachend stappen ze de kroeg binnen. Het avontuur kan beginnen.

Op zee
De volgende dag staan ze al veel te vroeg bij het grote gebouw van de admiraliteit
in Rotterdam. De drie nieuwe zeelieden hebben elk een schone plunjezak met kleren.
Ze zijn stil en gespannen. Nelis probeert nog wel vrolijk te praten, maar het klinkt
geforceerd. Ze is veel te zenuwachtig om blij te zijn.
Ook tante Anna is onrustig. Het gaat allemaal te snel... dat loopt fout zo. Simon
heeft alleen als soldaat een zeereis gemaakt, hij weet niets van het zeemanswerk.
Valentijn en Nelis hebben zelfs nog nooit de zee gezien. Wat moet ze doen, wat kan
ze nog doen?
Er komt een jonge man naar buiten, die hun namen van een papier afleest. ‘Present,’
zegt Simon op luide toon. Nelis reageert met ‘Ik ben er.’ De jonge man grinnikt maar
hij zegt er niets van. ‘Jullie varen met dat jacht daar naar Hellevoetsluis,’ zegt hij.
Hij
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wijst naar een mooi klein schip voor het admiraliteitsgebouw. ‘Eind van de middag
ben je er, morgenochtend zeilen jullie met het eerste tij.’
‘Waar gaan we heen?’ vraagt Nelis.
‘Dat weet je kapitein wel,’ zegt de jongeman.
‘Mag ik meevaren?’ vraagt tante Anna. ‘Ik wil ze morgen uitwuiven, ik heb familie
in Hellevoetsluis.’
De jongeman is verbaasd, hij aarzelt. Dan haalt hij zijn schouders op. ‘Als de
schipper van het jacht het goed vindt is het mij best.’ Hij gaat het grote gebouw in
en kijkt niet meer om.
Tante Anna stapt meteen naar de schipper van het jacht en regelt in enkele minuten
dat ze mee mag varen.
Als ze dicht bij elkaar op het schip zitten vraagt Simon: ‘Wat is dat voor familie in
Hellevoetsluis, daar heb ik nog nooit van gehoord.’
Tante Anna lacht. ‘Ik ook niet,’ fluistert ze, ‘maar het klonk wel goed en nu zit ik
hier, knappe jongen die me nog weg krijgt.’
Zo varen ze alle vier naar de oorlogshaven Hellevoetsluis. Het is een zeiltocht die
de hele middag duurt. Eerst gaan ze naar het westen, de Maas af, dan wendt het
scheepje bij een eiland naar het zuiden, gaat om een ander eiland heen en vaart
tenslotte over een heel breed water naar Hellevoetsluis.
Tante Anna geniet van het tochtje. Ze praat met de matrozen en laat duidelijk
blijken dat ze veel van varen afweet.
Nelis zit zwijgend bij haar broer, ze kijken over het brede water en voelen de
deining van het schip. Zou het op zee nog harder op en neer gaan? Simon komt bij
hen zitten.
‘Op een groot schip is het water niet zo dichtbij,’ zegt hij om zichzelf en de twee
‘broers’ moed in te spreken. ‘Grote schepen gaan ook niet zo op en neer.’ Het klinkt
alsof hij het zelf niet gelooft.
Tante Anna komt er ook bij. ‘Gaat lekker hè? En dit is nog niks. Als je straks op
zee bent en het waait een beetje, dan zul je nog wat beleven. Dan kun je niet op je
benen blijven staan.’
De drie onervaren zeelieden zwijgen, ze vinden het niet leuk.
In Hellevoetsluis moeten ze meteen aan boord van de Brielle, een flink oorlogsschip
met twee rijen kanonnen. Tante Anna blijft op de wal.
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‘Hoe moet jij nu naar huis?’ vraagt Simon bezorgd.
Anna lacht. ‘Maak je daar maar geen zorgen over, ik red me wel.’
Op de Brielle is het druk. Matrozen lopen door elkaar en de drie nieuwelingen
staan overal in de weg. Een van de mannen ziet hen en wenkt.
‘Ben jij de nieuwe kok?’
‘Ik ben Simon de kok en dat is mijn maat Nelis.’
‘Ik ben Jan Vermaat, de bottelier, kom maar mee naar beneden. We slapen bij
elkaar en in het werk kunnen we elkaar ook helpen.’
Ze gaan langs een smalle trap het schip in en komen op een dek dat vol staat met
kanonnen. De geschutsluiken zijn nu dicht. Het is er schemerig. Ze gaan nog dieper
en komen dan in een donkere ruimte waar Vermaat zonder moeite zijn weg vindt.
Hij ziet dat Valentijn meegelopen is. ‘Hoor jij ook bij de kok?’
‘Nee, ik ben chirurgijnsleerling, maar ik weet niet waar ik heen moet.’
‘Ik zal je zo de weg wijzen, eerst Simon en Nelis even op hun plek brengen. Heb
je al vaker als kok gevaren?’ vraagt Jan Vermaat aan Simon.
‘Nee...’ zegt deze aarzelend. ‘Het is voor het eerst, ik ben eigenlijk kanonnier bij
het leger.’
Jan Vermaat fluit tussen zijn tanden. ‘Heb je dan nog nooit gevaren? En je maat,
is die ook zo groen als gras?’
‘Ik ben met een boot uit Engeland gekomen, Nelis vaart voor het eerst en Valentijn
ook.’
‘Mooie boel,’ mompelt Jan, ‘daar kunnen we nog lol mee beleven. Weet je wat je
klaar moet maken? Kun je koken?’
Simon aarzelt. Nelis komt er tussen. ‘Oom Simon kan heel goed koken, als we
eerst maar even de weg weten en als ze ons zeggen wat we klaar moeten maken.’
‘Zolang er geen kok was heb ik het er bij gedaan. Voor vanavond staat alles klaar.
We moeten maar zien hoe we hier samen uit komen.’ Het is duidelijk dat Jan Vermaat
er niet veel vertrouwen in heeft.
Hij wijst Simon en Nelis de kombuis en zet ze aan het werk. Ze moeten stokvis
in water weken en gort klaarmaken. Dan brengt hij Valentijn bij de chirurgijn. Die
kijkt boos.
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‘Een hulp-chirurgijn? Wat moet ik daar mee? Als we in gevecht komen is het nog
vroeg genoeg zo'n sta-in-de-weg erbij te hebben.’
‘Ik heb een hulpje nodig,’ zegt Jan Vermaat. ‘Vindt u het goed als hij mij de eerste
tijd helpt?’
Dat lijkt de chirurgijn een prima idee.
Nelis is blij dat Valentijn bij hen komt werken. Jan Vermaat zegt hun precies wat ze
doen moeten en zo komt die avond voor de hele bemanning een redelijk maal klaar.
Het is vreselijk warm daar beneden in het schip, vooral tijdens het koken. De hitte
van het vuur in de kleine kombuis blijft onder de dekken hangen, de stank van
gekookte stokvis ook.
Valentijn is een goede hulp in de kombuis. Hij is sterk en handig. De grote potten
tilt hij met Simon van het vuur en samen dragen ze die naar de plek waar de
bemanning rond grote houten bakken zit. Daar gooien ze het mengsel van gekookte
gort en vis in, met een saus erover heen van boter met azijn. Dat sausje is door
Valentijn met zorg gemaakt, hij mengde er kruiden door waardoor het veel lekkerder
is geworden.
‘We hebben een nieuwe kok,’ zeggen de mannen. ‘Die kan er wat van.’ Ze slaan
Simon goedkeurend op de schouder. Die neemt de lof bescheiden in ontvangst en
vertelt maar niet dat het Valentijns werk is. Hij weet uit het leger dat een kok met
een goede reputatie een gemakkelijker leven heeft dan een die door iedereen gehaat
wordt. Jan Vermaat grinnikt en houdt het werk in de gaten.
Nelis moet met een schaal vol eten naar de hut van de kapitein. Ze loopt voorzichtig
de smalle trappen op en bereikt zonder ongelukken het dek. Frisse lucht, heerlijk!
Helemaal achteraan op het hoge kampanjedek is de hut van de kapitein. Toch wel
handig dat ze in haar vorig leven als dienstmeisje met volle dienbladen trappen open afgelopen is. Die ervaring komt nu goed van pas.
In de kapiteinshut zitten vier mannen. Nelis zet het blad neer en wordt dan weer
weggestuurd. De mannen praten over de reis die morgen begint. Ze krijgt niet de tijd
om goed rond te kijken, maar ze merkt wel meteen dat je beter als kapitein kan varen
dan als koksmaat. Het is daar achter allemaal veel ruimer en lichter dan voor de mast.
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Toch hebben de kok en de bottelier met hun hulpjes het beter dan de gewone matrozen.
Ze eten apart - en niet het slechtste wat er uit de kombuis komt - en ze slapen in een
afgezonderd hokje. De gewone matrozen hebben hun hangmatten tussendeks
uitgespannen of ze slapen op de houten planken naast de kanonnen.
Van slapen komt die nacht niet veel; er zijn zoveel vreemde geluiden. Diep uit het
schip komt een slurpend zuchtend geluid, van Jan Vermaat hoort Nelis dat het de
pompen zijn die dag en nacht door matrozen in beweging worden gehouden om het
schip droog te pompen. Elk half uur luidt een matroos een bel. ‘Glazen slaan’ noemen
ze dat. Er is ergens een zandloper die in een half uur leeg loopt. Zodra dat halve uur
om is slaat men op de bel, eerst eenmaal, dan tweemaal en zo tot ‘acht glazen’, dan
is er een periode van vier uur om en begint een andere ‘wacht’. Nelis kan niet zo
snel al die nieuwe woorden onthouden: er is een hondewacht, een platvoetwacht elke periode van vier uur heeft een eigen naam. Telkens een andere groep matrozen
heeft wacht en moet dan aan dek klaar staan voor het werk aan de zeilen en wat er
verder allemaal moet gebeuren.
Nelis ligt in de smalle kooi en probeert te slapen. Op zo'n schip heeft haar vader
al die jaren gevaren. Wat een vreselijk leven. Laat in de avond slaapt ze in, Simon
snurkt in de benedenkooi, Valentijn luistert met wijd open ogen naar de voetstappen
op het dek boven zijn hoofd. Het wordt toch iets stiller op de Brielle, dan slaapt hij
ook.
Al heel vroeg wekt Jan Vermaat de drie zeelieden. Ze gaan aan het werk, het ontbijt
moet klaar gemaakt worden. Dat ontbijt bestaat uit warme gort en zoute haring.
Nelis moet heel nodig naar de wc en nu komt het probleem: hoe doet ze dat? Ze
stoot Simon aan. ‘Ik moet zo nodig.’
Simon grijnst. ‘Daar heb ik al iets op bedacht.’ Hij wijst Nelis een smal plekje
naast de kombuis, daar staat een tonnetje. ‘Voor mijn kleine neefje,’ zegt Simon.
‘Dat heb ik gisteren al voor je klaar gezet. Ga je gang maar.’
Zo heeft Nelis op de Brielle een privé-toilet, ver van al die mannen. Dat de ton
vlak naast de voorraad eten staat vindt niemand erg. Het is een geheimpje van de
kok en zijn maats.
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Al heel vroeg komt het schip in beweging. Nu ziet Nelis pas hoeveel mannen er aan
boord zijn, overal krioelt het van de matrozen. Toch schijnt iedereen te weten wat
hij doen moet. Bootslieden en officieren schreeuwen onbegrijpelijke bevelen en dat
verduidelijken ze af en toe met geschreeuw in het Duits of Engels. Nelis en Valentijn
merken dat er heel veel buitenlanders aan boord zijn. Ze horen Engels, maar ook
Duits en Zweeds, er is op zo'n Nederlands oorlogsschip een bemanning uit allerlei
landen. Jan Vermaat zegt dat dat heel gewoon is, als er geen buitenlanders meevoeren
kregen ze de schepen nooit bemand.
Ze glijden langs de hoge kaden van Hellevoetsluis. Tante Anna staat bij het
havenhoofd, ze wuift met tranen in haar ogen naar Nelis, Valentijn en Simon. Die
moeten alweer naar beneden. Op het dek lopen ze in de weg en beneden is werk
genoeg.
Dank zij Jan Vermaat lukt het steeds op tijd het eten klaar te hebben. Het is wel de
hele dag hollen en hard werken.
Ze hebben daar beneden geen idee waar ze heen varen. Ze voelen wel de beweging
van het schip, maar dat is nog niet erg. Met een matige bries zeilt de Brielle de
Noordzee op en stuift met volle zeilen over de golven.
Het is de hele dag mooi weer. Nelis komt een paar maal aan dek en ziet dan alleen
maar water. Het land is al achter de horizon. Ze brengt eten in de hut van de kapitein,
maar hoort daar geen nieuwtjes.
Ze koken die dag groene erwten en daar komt geweekte stokvis met een sausje
bij. Valentijn doet weer zijn best op de saus en Simon krijgt er de eer van. 's Avonds
geven ze hetzelfde en ze schenken er bier bij; daarvan mogen de matrozen op deze
korte reis zoveel drinken als ze willen, het is zuiverder dan het drinkwater uit de
grote vaten bij de bottelarij. Brood krijgen de matrozen ook zoveel ze maar lusten.
Na een dag hard werken slapen ze alle drie goed. De eerste nacht op zee. Nelis
moet midden in de nacht naar het tonnetje naast de kombuis en besluit even boven
te gaan kijken. Ze klimt in het donker de ladder op en komt aan dek. Het is daar
rustig. Alleen de matrozen van de wacht zijn aan dek. Het schip glijdt met halfgereefde
zeilen over de eindeloze zee. De lucht is zwart-
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blauw met een oneindig aantal sterren en een halve maan. Het maanlicht tekent een
streep op de zee, het is prachtig.
Nelis kijkt naar de nieuwe wereld waar ze in terecht gekomen is. Waar is Engeland?
Hoe vind je je weg op zo'n zee? Ze weet het niet en gaat weer slapen.
De volgende dag wakkert de wind aan. Het werk wordt moeilijker. Toch laat de
kapitein allerlei oefeningen houden. Het zijn vooral de kanonniers die moeten oefenen,
Simon vindt dat heel interessant.
Jan Vermaat is niet zo dol op die oefeningen, het geeft maar hinder bij het gewone
werk. Hij haast zich juist over het geschutsdek naar voren, als er ineens iets gebeurt.
De kanonnen staan op kleine karretjes met vier zware houten wielen, de kanonniers
moeten op het schuin overhellende schip het kanon op dat karretje naar de
geschutspoort slepen en dan afvuren. Ze doen dat bij deze oefening met los kruit.
Dan sjorren ze het karretje naar achter, herladen het en herhalen de hele exercitie.
Net op het moment dat Jan Vermaat achter zo'n kanon langs loopt maakt het schip
een onverwachte beweging. Het zware kanon op het logge karretje rolt snel achteruit.
Vermaat kan niet wegspringen, het kanon op de zware, logge affuit rolt over zijn
been en met een gil valt de bottelier op het dek.
Valentijn hoort het. Hij holt naar boven, ziet wat er gebeurd is en rent naar de
gewonde. Nog voor de chirurgijn gewaarschuwd is heeft hij de kreunende Vermaat
al deskundig verbonden.
De chirurgijn kijkt grimmig. ‘De stommelingen,’ mompelt hij, ‘dat kost die vent
zijn poot.’
‘We kunnen het bot toch nog wel zetten, meester,’ stamelt Valentijn. De chirurgijn
kijkt de jongen aan. ‘Ah, de leerling. Wou jij het beter weten, jongen?’
‘Nee meester, maar amputeren is zo erg.’
‘We zijn op zee jongen, de flauwe kunstjes van de wal gaan hier niet op. Die poot
moet eraf.’
En zo gebeurt het. Valentijn is ineens hulpchirurgijn. Hij helpt bij de amputatie
van het gewonde been. Ze gieten Jan Vermaat een halve liter jenever in de keel en
zagen het gewonde been af. De wondstomp wordt dichtgeschroeid en dan is de
operatie klaar. Na deze reis kan Jan Vermaat als invalide zijn uitkering van de
admiraliteit gaan halen.
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In de kombuis komt het bericht hard aan. Nu moeten ze het verder zien te redden
zonder de adviezen en de hulp van de hartelijke bottelier. Die ligt jankend van de
pijn in de kleine ziekenboeg.
Ook Valentijn wordt weggeroepen, er zijn meer gewonden en de chirurgijn is niet
van plan het allemaal alleen te doen.
Nelis en Simon doen hun best samen de bemanning een goed maal voor te zetten,
maar ze maken fouten. Er wordt meteen al gemopperd. Simon haast zich, wordt
zenuwachtig en maakt daardoor meer fouten. Het gemopper neemt toe.
In de dagen daarna wordt het alleen maar erger. Nu gaat ook alles mis. Het waait
te hard om nog vuur in de kombuis te stoken en Nelis moet ‘propmolder’ maken. Ze
sluipt naar de ziekenboeg om Jan Vermaat te vragen wat dat is. Hij zegt: ‘Vul je bak
met vers water en week daar scheepsbeschuit in, als de beschuit zacht is stamp je er
olie en azijn doorheen, dan heb je propmolder.’ De bottelier knapt snel op, maar zijn
been krijgt hij nooit meer terug.
Nelis gaat terug naar de kombuis en begint het gerecht klaar te maken. Voor een
paar honderd mannen is dat een vervelende bezigheid, het duurt uren. Als dank
krijgen Nelis en Simon alleen maar gemopper. Toch kunnen zij het ook niet helpen
dat het te hard waait om vuur te maken voor een warme maaltijd.
Als de storm bedaart kunnen ze het vuur weer opstoken, maar dan is Simon
vergeten de erwten in de week te zetten en iedereen scheldt hem uit. De erwten zijn
inderdaad na vele uren koken nog steenhard, de mopperaars hebben gelijk. Terwijl
ze al terugvaren naar de Hollandse kust moet Simon bij de kapitein komen. Wat daar
besproken wordt vertelt hij niet aan Nelis. Hij zegt alleen maar: ‘Als we in
Hellevoetsluis terug zijn, komen we bij de reserve.’
Nelis begrijpt niet wat dat betekent maar ze merkt het als ze terug zijn in de smalle
haven van Hellevoetsluis. Simon en zij moeten van boord. Ze komen in een soort
kazerne, waar tientallen matrozen wachten op een schip. Dat is de reserve. Op de
Brielle komt een Franse kok, een hugenoot, gevlucht uit Frankrijk en nu kok op een
Hollands oorlogsschip.
Simon is moe en ontevreden. ‘Ze geven je niet eens een eerlijke kans. We leerden
het al aardig, als we een paar weken de tijd hadden gekregen hadden we het beter
gedaan dan die opgeblazen Franse kikker.’
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Nelis vindt het ook een rotstreek. Voor het eerst in haar leven zal ze haar broer
Valentijn missen. Die moet aan boord blijven.
Vier matrozen dragen de gewonde Jan Vermaat van boord. Hij gaat naar een
ziekenhuis in Rotterdam tot hij beter is, dan mag hij als invalide verder voor zichzelf
zorgen.
In de kazerne weet Simon al snel een rustig hoekje voor Nelis en zichzelf te vinden.
Hier voelt hij zich meer op zijn plaats, in een dag heeft hij hun leven comfortabel
ingericht; ze rusten uit van de vermoeienis van de eerste zeereis. Rust is de
voornaamste bezigheid in deze kazerne en daar heeft Simon geen moeite mee.
Twee dagen later staan Simon en Nelis bij de stadspoort. Ze zien een kar, volgeladen
met huisraad, aankomen. Wie zit er op die kar? Een vrouw, ze wuift vrolijk: tante
Anna!
Simon rent naar de kar en roept: ‘Anna, wat kom jij hier doen?’ Anna lacht. ‘Ik
ga hier wonen. De winkel is dicht, ik begin hier een herberg.’ Er volgt een verwarde
begroeting waarbij iedereen door elkaar heen praat. Uiteindelijk wordt duidelijk dat
Anna in hun stadje de winkel tijdelijk gesloten heeft en dat ze in Hellevoetsluis een
huis gehuurd heeft om er een herberg te beginnen.
‘In een plaats als deze zijn er altijd klanten voor een goed glas bier of jenever,’
zegt tante Anna lachend. Ze rijdt door en laat haar meubels afladen bij een klein
huisje naast de haven, Simon en Nelis helpen.
Die avond vertellen ze in de verlaten herberg over hun zeeavontuur. ‘Als Jan dat
ongeluk niet had gehad, was alles nog wel goed gekomen,’ zegt Simon spijtig.
Tante Anna is het met hem eens. ‘Maar goed,’ zegt ze, ‘jullie zijn behouden
teruggekomen en je hebt wat ervaring opgedaan. Volgende keer gaat het beter.’
Dat hopen ze allemaal. ‘Als we de volgende keer maar echt naar Engeland gaan,’
zegt Nelis.
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Paarden in de storm
Er volgen saaie weken. Tante Anna is in haar zaak, Simon en Nelis blijven in de
kazerne. Valentijn vaart op de Brielle nog twee keer uit voor nutteloze oefentochtjes.
Elke keer zijn er gewonden en amputeren wordt voor de hulp-chirurgijn al een
routine-karwei.
In de kazerne gebeurt niets. De mensen hier hebben getekend voor de marine,
maar niemand kan ze gebruiken. In Hellevoetsluis wordt niets van ze verwacht. Ze
krijgen te eten en ze verschijnen tweemaal per dag op het appel, dat is genoeg.
Simon biedt zich aan als kok en krijgt zodoende meer ervaring. Nelis helpt hem
graag. Samen hebben ze een goed leven, want de beste stukken zijn voor de kok en
zijn maat.
Elke avond zitten ze bij tante Anna in de herberg, waar steeds meer matrozen en
soldaten naar toe komen. Het gaat goed, het wachten is alleen op de reis naar Engeland
want daar is Nelis voor gekomen.
Op een dag komt tante Anna naar de kazerne. Ze kan zo doorlopen, iedereen kent
haar. Nelis is in de keuken aan het werk.
‘Er is bezoek voor je,’ zegt tante Anna.
Nelis kijkt verbaasd. Bezoek? Wie kan dat zijn?
‘Ik ben een tijdje geleden bij je moeder geweest, zoals we afgesproken hadden.
Dat was toen jullie de eerste keer wegvoeren. Ik heb haar verteld dat je je vader gaat
zoeken. Laatst was hier een man uit Gouda, die heeft haar verteld dat je weer aan de
wal bent en nu komt ze je bezoeken.’
Nelis gaat met tante Anna mee. Ze praten niet. Nelis denkt na. Wat wil moeder?
Komt ze me terughalen? Dat doe ik niet. Ik ga door, ik heb getekend, ze kan me niet
naar het dorp of naar Gouda meenemen. Ik vertik het gewoon, ik doe het niet.
Maar deze vechtlustige stemming slaat helemaal om als ze moeder in de lege
herberg ziet zitten. Klein, angstig, bezorgd, zo ziet ze er uit. Nelis vergeet alles wat
ze onderweg dacht en omhelst haar moeder onstuimig. Ze huilen allebei. Tante Anna
gaat naar haar keukentje, hier hoort ze niet bij te blijven.
‘Moeder, hoe kom je hier?’
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Moeder lacht door haar tranen. ‘Ik miste je, meisje, wat is er met je gebeurd? Waarom
ben je als jongen verkleed?’
‘Ik wil hem zoeken. Jij wilt toch zeker ook dat hij terugkomt?’
Moeder zucht en veegt haar tranen af. ‘Natuurlijk wil ik dat. Ik bid voor zijn
thuiskomst al vanaf de dag dat hij wegvoer, maar wat kunnen wij doen? Ze zeggen
dat hij verdronken is. Alleen God kent de waarheid.’
Nelis laat haar los, ze heeft moeite om niet boos uit te vallen. ‘We kunnen wel iets
doen. We kunnen gaan zoeken en dat doe ik. Je mag God af en toe best een handje
helpen.’
Moeder glimlacht en trekt Nelis tegen zich aan alsof ze nog een heel klein meisje
is. ‘Kind, je bent nog zo jong. Er is zoveel gevaar. Ik ben bang dat ik je kwijtraak en
nu heb je Valentijn ook nog meegenomen. Wat moet hiervan komen? Ik ben zo
bang.’
‘Dat is jouw fout, moeder,’ zegt Nelis hard. ‘Je bent te bang. Je zoekt al
bescherming bij een of andere ouwe weduwnaar nog voor het nodig is.’
‘Het moet wel kind, de kleintjes hebben eten nodig.’
‘Wij halen vader terug, dan wordt alles weer normaal.’
‘Valentijn kan niet meer terugkomen bij zijn baas, dat geld zijn we kwijt. Jij bracht
af en toe nog wat mee, dat is ook weg.’
Nelis krijgt medelijden met haar moeder. In haar boosheid is ze een paar meter
weggelopen, nu komt ze terug, gaat bij moeder zitten en zegt zacht: ‘Valentijn leerde
daar niets, het is weggegooid geld geweest. Samen zullen we deze reis volbrengen
en we komen met ons drieën terug.’
‘Dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit gekregen heb,’ fluistert moeder.
‘Dat doen we dan,’ zegt Nelis beslist. Ze pakt het geld van onder haar kleren, geeft
moeder de helft en zegt: ‘Dat is voor de kinderen.’
Moeder blijft één nacht in Hellevoetsluis, dan loopt ze het hele eind terug naar huis.
‘Hoe moet je nu over het water?’ vraagt Nelis.
‘Daar kan ik niet lopen,’ lacht moeder. ‘Maar er is een pont om over te varen. Ik
kom er wel. Pas goed op jezelf en laat Valentijn voorzichtig zijn.’
Moeder en dochter omhelzen elkaar, dan gaan ze weg. Moeder loopt de poort uit,
het wijde land in. Nelis gaat naar de kazerne.
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Intussen weet iedereen in Nederland waar de vloot heengaat. In september geven de
Staten van Holland de prins toestemming voor een tocht naar Engeland en in oktober
bevestigen de Staten Generaal dat. Op 27 oktober is er in het hele land een dag van
gebed en vasten om de hemelse zegen af te smeken voor de gevaarlijke onderneming.
Meteen de volgende dag komt er een bevel voor het groepje in de kazerne. Ze
moeten allemaal zo snel mogelijk naar Den Briel om zich daar in te schepen op het
schip De Hinde. Tijd voor afscheid is er niet. Een uur nadat het bevel is
binnengekomen sloft de rij al de poort uit. Ieder draagt zijn eigen plunjezak. Een
oude sergeant moet het groepje naar Den Briel brengen.
Nelis en Simon lopen vooraan, anderen blijven achter en nog voor de mars naar
Den Briel voltooid is, zijn er al een man of vijf verdwenen in de wijde polder, die
zien ze nooit meer terug. In Den Briel moeten ze meteen aan boord.
De Hinde is een oud fluitschip met een overwegend Engelse bemanning. Eerste
stuurman Eagles is blij als hij merkt dat zijn kok een Engelsman is. ‘Oh good, you
can serve me a good breakfast!’ roept hij verheugd uit. Simon lacht en belooft zijn
best te doen. Van de kapitein zien ze niets. Pas veel later merken ze dat die laveloos
in zijn kooi ligt. Hij laat al het werk over aan stuurman Eagles.
Voor Simon en Nelis is er meteen volop werk, maar nu zijn ze er op voorbereid.
De kombuis is hier onder het bakdek geplaatst, dichter bij de frisse lucht. Binnen
twee uur maken ze een goede maaltijd voor de tamelijk kleine bemanning van De
Hinde.
De volgende dag is het heel druk, ze krijgen hun lading aan boord: honderd paarden.
De dieren worden met een takel aan boord gehesen en in het ruim tussen houten
balken vastgezet. Ook als het slecht weer wordt kunnen ze elkaar zo niet verwonden.
Er komt een enorme hoeveelheid hooi, stro en drinkwater aan boord. Nelis hoort de
hele nacht het droevige gehinnik en gestamp van de opgesloten paarden.
Zodra het weer licht is varen ze naar een verzamelplaats buiten de haven van Den
Briel en wachten daar verdere bevelen af. Voor Simon en Nelis is er weinig rust. Ze
sjouwen de hele dag om het eten voor iedereen op tijd klaar te hebben. Op dit kleine
schip is
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Simon ook bottelier. Hij keurt langdurig de biervoorraad en krijgt het steeds beter
naar zijn zin.
Op 30 oktober komt vanuit alle havens de grote landingsvloot in beweging.
Honderden schepen varen uit, beladen met soldaten, wapens, paarden en voedsel.
Op De Hinde moeten ze lang wachten. Ze krijgen pas bevel uit te varen als alle
andere schepen al op zee zijn.
Nelis brengt stuurman Eagles een schaal warm eten op het achterdek. Ze fluit een
vrolijk wijsje. De matrozen schrikken.
‘Hou op met dat stomme gefluit,’ roepen ze. ‘Daar komt storm van.’
Nelis begrijpt het niet. Eagles lacht. ‘Zo bijgelovig zijn nu grote mannen. Ze denken
dat jouw gefluit een storm oproept en ik ben bang dat die oude wijsheid vannacht
nog uitkomt ook. Wat denk jij Geoffrey?’
De oude zeeman naast hem knikt. ‘It may be a rough night Sir.’
Nelis loopt stilletjes terug naar de kombuis.
Helemaal achteraan de grote vloot vaart De Hinde het zeegat uit. Het oude schip
kraakt en steunt. Eagles moet steeds een dubbele ploeg matrozen aan de pompen
houden. Daar zijn de mannen uit Hellevoetsluis goed voor. Zijn Engelse matrozen
houdt hij liever vrij voor het werk waar ervaren zeelieden voor nodig zijn.
Zo gaan ze de nacht in. Simon en Nelis hebben het avondeten nog normaal kunnen
klaarmaken. Ze ruimen op en dekken het vuur af. Het schip stampt en slingert steeds
heviger. Het gaat harder waaien, de lucht is inktzwart. Van de andere schepen zien
ze alleen kleine lichtjes.
Stuurman Eagles laat zijn kapitein waarschuwen, maar die is te dronken om iets
verstandigs te doen. Daarom neemt Eagles zelfstandig besluiten. Hij laat de luiken
sluiten en alle openingen stevig dichtmaken. Beneden bij de paarden wordt het
benauwd. De stuurman beseft dat en hij probeert te schatten hoelang de paarden het
zo uit kunnen houden. Hij is opgegroeid op het platteland, hij weet wat paarden nodig
hebben. In deze storm is er geen keus. Alles moet dicht, als ze dit lekke, oude schip
boven water willen houden.
Het wordt een helse nacht. Het oude fluitschip wordt heen en weer geslingerd in
de hevige najaarsstorm. Benedendeks is het bij
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de paarden een angstige toestand. In het donker hinniken de dieren, ze trappen wild
in hun smalle hokken.
Nog voor middernacht besluit Eagles naar de kust terug te gaan. Krakend en
steunend keert De Hinde. Dan gaat het in vliegende vaart voor de wind op de
Hollandse kust af. Er is één man aan boord die dit water goed kent, een visser uit
Vlaardingen. Eagles geeft hem als loods de volledige verantwoordelijkheid voor hun
behouden terugkeer.
De visser verstaat zijn vak. Bij het aanbreken van de dag stuiven ze voorbij Goeree
en varen naar Hellevoetsluis.
Daar zijn ze het eerste schip dat behouden binnenkomt. Eagles laat meteen de
luiken openen en redt zo de paarden, die geen uur meer in het benauwde ruim hadden
kunnen leven.
Voor het schip is het ook net op tijd. Hoe hard de matrozen ook werken, het water
stroomt sneller naar binnen dan zij het eruit kunnen pompen. Als zij de haven van
Hellevoetsluis binnenvaren, staat er een laag water in het ruim.
Behendig meren Eagles en zijn mannen De Hinde af aan de kade. De stuurman
laat meteen de paarden van het schip halen.
Simon en Nelis zorgen voor een prima ontbijt. Er zijn echter weinig eters over.
Vrijwel alle Hollanders hebben in de haven van Hellevoetsluis meteen de benen
genomen. Alleen Eagles, zijn Engelse matrozen, nog enkele Hollanders en de kok
en zijn maat blijven.
De kapitein heeft in zijn dronkenschap van de storm niets gemerkt.
In de loop van de dag komen steeds meer schepen binnen. Nelis vraagt zich angstig
af waar de Brielle is. Zou dat schip nog steeds op zee zijn? Of is het naar een andere
haven gevlucht?
Het duurt uren eer daar duidelijkheid over kan komen. Intussen zijn Nelis en Simon
al bij tante Anna in de herberg. Veilig thuis... en nog even ver van Engeland als
gisteren.
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Chaos in Hellevoetsluis
Aan de kade zinkt De Hinde langzaam. Eagles laat de kapitein van boord halen, hij
wordt binnengedragen in het huis van tante Anna. Nelis ziet hem voor het eerst. Het
is een oude man, hij heeft er geen benul van wat er met hem gebeurt.
Tante Anna maakt snel een bed klaar in het schuurtje achter het huis. Vier matrozen
laten hun baas daar in rollen en haasten zich terug naar hun schip. Stuurman Eagles
staat nog op de drempel als tante Anna vraagt: ‘Wie betaalt er voor hem? Hij moet
eten en drinken hebben, dat kost geld.’
Eagles grijnst. ‘Bij ons had hij genoeg aan drinken. In zijn tas zit geld. Neem
daarvan wat je nodig hebt en zorg dat hij niets tekort komt. We halen hem later wel
weer op.’ Hij kijkt Simon en Nelis aan. ‘Jullie zorgen voor de kapitein tot je van mij
nader orders ontvangt, begrepen?’ Hij wacht het antwoord niet af, hij holt terug naar
De Hinde.
Even later ziet Nelis het oude schip langs komen. De herberg van tante Anna staat
dicht bij het havenhoofd. Je ziet er alles wat er in het kleine stadje gebeurt. Aan lange
touwen laat stuurman Eagles het zinkende schip de haven uitslepen. Tientallen
mannen trekken De Hinde voort. Nelis begrijpt niet waar hun stuurman die zo vlug
gevonden heeft, het is niet hun eigen bemanning.
Zodra wind en stroom het toelaten vaart het schip op eigen kracht verder. Nelis
loopt naar buiten. Op de kade en het havenhoofd kijken de mannen wat Eagles gaat
doen. Ze zien hem met het diepliggende schip langzaam voor de wind wegdrijven
naar een ondiepte, een eind stroomopwaarts. ‘Hij heeft geluk dat het vloed is,’ zegt
iemand. Anderen knikken. ‘Zonder vloed en deze harde wind kwam hij niet ver
meer.’
Simon komt ook naar buiten. Ze zien De Hinde wegvaren, heel ver weg blijft het
oude schip liggen.
‘Die zit op een zandbank,’ zegt een van de mannen. ‘Dat heeft die Engelsman
netjes gedaan. Hij heeft zijn schuit weggelegd nog voor het echt druk wordt.’
Iedereen is het er over eens dat stuurman Eagles knap werk heeft geleverd. Het
oude schip is gelost, de paarden leven nog en nu heeft niemand last van de gezonken
Hinde.
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Nelis en Simon zien sloepen op de woeste golven naar de wal varen, maar waar
Eagles met zijn bemanning blijft is onduidelijk. Ze komen niet meteen naar
Hellevoetsluis.
Daar is intussen genoeg te doen. De hele dag na de storm komen er schepen terug.
Sommige zwaar beschadigd.
Nelis is de hele dag buiten, ze wil alles zien. Simon blijft liever bij Anna. ‘Ik pas
wel op de kapitein,’ zegt hij lachend. ‘Kijk jij maar naar de bootjes.’
De eerste schepen die binnenkomen varen nog de haven in; later is het daar zo vol
dat men alleen nog maar op de rede van Hellevoetsluis voor anker kan gaan. Op de
woeste golven deinen de schepen wild op en neer. Het zal niet prettig zijn daar. Na
de vreselijke storm waait het nog steeds hard. De volgepakte schepen kunnen de
haven niet in, iedereen moet aan boord blijven. Nelis is blij dat ze op de wal staat.
Ze loopt naar een schip waar de luiken opengaan. Er komt een vreselijke stank uit
het ruim. In hun hokken hangen en liggen honderdvijftig dode paarden. Het is een
vreselijk gezicht. De dode dieren worden van boord getakeld en op karren de stad
uitgebracht. Daar gooit men ze op een hoop op het land. Er liggen nòg drie schepen
waar dezelfde doordringende stank uitkomt.
Het leeghalen van het eerste schip duurt uren. Officieren van de marine en van
het leger lopen door elkaar en geven allerlei bevelen. Iedereen is aan het regelen,
niemand heeft overzicht. Dan verschijnt er een man op een paard. Hij is zeker heel
belangrijk, want zelfs de zee-officieren doen wat hij zegt.
‘Het lege schip moet naar buiten,’ roept de officier op het paard. Tot de kapitein
van het onfortuinlijke paardentransport zegt hij: ‘U vaart de haven uit en u gaat voor
anker. U maakt uw schip gereed om uit te varen zodra de wind weer gunstig is.’
Even later is die plaats aan de kade leeg. Men wil het volgende schip met dode
paarden lossen, maar de officier heeft andere ideeën. Hij wijst de stinkende
transportschepen aan en roept: ‘De haven uit met die troep. Gooi de dode beesten
op zee overboord en kom daarna terug. U blijft ook voor de kust voor anker liggen.’
Vier schepen die soldaten vervoerden mogen de mannen aan de wal zetten, met
alleen hun persoonlijke bagage. Verder blijft
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alle vracht aan boord. Zodra de wind draait moet de vloot weer uit kunnen varen.
Nelis ziet de soldaten van de schepen komen. Ze zijn bleek en moe, de meesten
zijn nog zeeziek. Dat gaat over zodra ze vaste grond onder hun voeten hebben en
velen ontdekken al snel de herberg van Anna, waar het de hele dag druk is. Samen
met Simon doet ze haar best alle gasten te helpen. De prijzen zijn verdubbeld, maar
dat maakt geen verschil. Nelis moet ook helpen. Zij kan tante Anna vertellen dat
overal in de stad extra hoge prijzen gerekend worden en nog voor het avond is, zijn
ook bij Anna en Simon de tarieven al drie keer verhoogd.
Nelis moet voor de zieke kapitein zorgen. Dat is niet zo moeilijk, de man slaapt de
hele dag, hij merkt niets van de drukte in het huis.
In alle drukte ontgaat het bijna iedereen dat het zondag is. Toch worden er
gebedsdiensten gehouden, om negen uur en om twee uur in het Nederlands, op andere
uren in het Engels en Frans.
De Staten van Holland sturen ervaren loodsen de zee op om de schepen terug te
brengen in veilige havens.
In de herberg van tante Anna is geen tijd voor gebedsdiensten, daar moet geld
verdiend worden. Het enige gebed dat daar gehoord wordt is het geschreeuw om bier
en jenever.
Anna is blij dat ze op tijd een flinke voorraad heeft ingeslagen, maar het is niet
genoeg. In de middag laat ze Simon en Nelis op de zaak passen. Zelf gaat ze met een
gehuurde kar naar Den Briel en koopt daar voor veel geld twintig vaten bier, tien
tonnen met wijn en dertig kleine vaatjes jenever. Ze betaalt er een flinke prijs voor,
maar ze weet dat ze het de komende dagen voor vier of vijf keer zoveel kan
doorverkopen.
Nelis en Simon hebben het zo druk dat ze helemaal niet merken dat de Brielle met
de prins aan boord is teruggekomen. Het oorlogsschip ligt met de rest van de vloot
voor anker dicht bij Hellevoetsluis. Prins Willem vaart met een sloep over de nog
steeds hoge golven naar de wal. Er komen nog twee sloepen met officieren en
ambtenaren naar de veilige haven. De bemanning van de Brielle blijft aan boord. Bij
die bemanning is ook Valentijn Nooten, de hulp-chirurgijn.
De prins en zijn gevolg slapen in het admiraliteitsgebouw, een
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groot huis recht tegenover het huis van tante Anna, aan de andere kant van de haven.
Zodra de prins de leiding neemt komt er meer duidelijkheid. Er is een bevel dat
niemand meer van de schepen af mag. Er zijn al veel te veel mannen weggelopen.
Iedereen moet voor de kust op de volgepakte, deinende schepen wachten op beter
weer. De kapiteins krijgen opdracht de schade op te nemen en bij de prins te melden
hoe erg het is. Verder moet men meteen beginnen de schade te herstellen en alles
klaar te maken om weer uit te varen zodra het beter weer wordt.
Zo eindigt die zondag, 31 oktober 1688. Nog steeds zijn er schepen op zee, nog
steeds is het onduidelijk of de hele onderneming mislukt is of dat het alleen maar
om een tijdelijke tegenslag gaat. Prins Willem blijft onvermoeibaar doorwerken. De
tocht moet slagen. In het admiraliteitshuis brandt nog licht tot ver in de nacht.
Tante Anna sluit haar herberg tegen middernacht. Simon duwt een groepje zingende
soldaten de kade op en doet de deur dicht. Hij zucht. ‘Eindelijk rust. Dit is nog erger
dan die storm, wat een herrie.’
Anna lacht. ‘Dit geluid hoor je liever, denk ik.’ Ze rammelt met het geld dat die
dag in grote hoeveelheden ontvangen is. ‘We hebben in één dag meer verdiend dan
anders in een maand en als het meezit hebben we zo nog een paar dagen.’
Iemand bonst op de buitendeur. Simon gaat kijken. Hij doet de deur wijd open.
‘Stuurman Eagles,’ roept hij verheugd. ‘Kom binnen, hier is het warm. Let niet op
de rommel, we hadden bezoek. Gewoon een paar vrienden en zo.’
Eagles lacht. Hij ziet er moe uit. ‘Ik heb niet veel tijd. De prins heeft me kapitein
gemaakt van een ander schip. Ik ga er vannacht nog heen. Ik wil alleen maar weten
hoe het met mijn oude kapitein gaat.’
De zieke man in het hokje achter het huis, dat is waar ook! Zelfs Nelis is hem
vergeten. Eagles stapt er naar toe en roept verbaasd: ‘Hij is weg!’
Ze komen alle drie kijken. Het bed is leeg. Hoe kan dat nu?
De oplossing van het raadsel volgt snel. De oude man stapt uit het kleine tuintje
het huis binnen. Hij lacht als hij de verbaasde
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gezichten ziet. ‘Ik moest even naar het huisje achter in de tuin,’ zegt hij. ‘Ik weet
niet waar ik ben en ik weet niet hoe ik hier kom, maar als de nood hoog is vind je
altijd je weg.’
‘Kapitein, bent u weer helemaal beter,’ roept Eagles verheugd uit. ‘Ga zitten, u
bent nog zwak.’
‘Ik ben helemaal niet zwak,’ bromt de oude man. ‘Ik ben bezopen.’
Tante Anna wenkt Simon en Nelis. Ze laten de twee mannen alleen. Die praten
lang met elkaar. Dan komen ze samen naar voren.
‘De kapitein blijft hier nog een paar dagen, dan wil hij naar huis. Hij stopt met
varen,’ zegt Eagles.
De oude man knikt. ‘Zo is het. Ik ben net zo lek als De Hinde, ik moet op het droge
blijven.’
‘Ook wat dat betreft,’ lacht tante Anna. Ze maakt een drinkbeweging en houdt
uitnodigend een fles klaar.
‘Júist wat dat betreft,’ zegt de oude kapitein ernstig. ‘Nadat mijn vrouw gestorven
is ben ik steeds meer gaan drinken. Als ik niet zo'n goede stuurman had gehad was
het nog veel slechter met me afgelopen. Ik stop ermee, ik drink niet meer. Ik ga bij
mijn dochter wonen in Delft. Ik weet nu dat ik zonder drank kan. Overmorgen ga ik
naar Delft.’
‘En ik moet nu weg,’ zegt Eagles. ‘Simon en Nelis, ik had jullie graag weer op
mijn schip gehad, maar er is daar al een kok. Jullie gaan terug naar de reserve in de
kazerne.’
Simon vindt dat niet zo erg. ‘We kunnen het aan wal ook wel uithouden,’ zegt hij
lachend. ‘Dit moet voorlopig maar onze kazerne zijn.’
‘Daar bemoei ik mij niet mee,’ zegt Eagles. ‘Dat regel je maar met je commandant
hier.’
In het huisje aan de haven wordt het stil. Buiten loeit de wind, hagel klettert op het
dak. Op de schepen wachten honderden mensen en dieren op beter weer.
Nelis ligt op een laag zoldertje. Ze hoort de wind en denkt aan haar broer Valentijn,
daar ergens op het wijde water in een groot schip dat rukt aan de ankerkettingen.
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Wachten op oostenwind
Op maandag 1 november zijn er al 200 schepen terug bij Hellevoetsluis. De prins
geeft opdracht de paarden die de reis overleefd hebben uit te laden. De hele dag door
komen er vrachtschepen met gewonde en zieke paarden de haven in. Nelis is weer
zoveel mogelijk buiten. Ze kijkt liever naar het werk bij de haven dan zelf te werken
in de overvolle herberg.
Ze hoort de mannen bij de haven mopperen. Als ze hun paarden hebben uitgeladen
moeten zij weer het water op. Daar gaan de golven nog steeds hoog. Het waait hard
en af en toe regent het, soms zelfs met hagelbuien.
‘Een paard krijgt een warme stal, een mens kan kreperen op een lekke schuit,’
moppert een matroos. ‘Welke idioot gaat er nu in november naar Engeland?’ Hij
wijst in de richting van het admiraliteitshuis, waar de prins verblijft. ‘Zeelui zitten
daar niet, dat merk je aan alles.’
Ondanks alle gemopper gaat het werk wel door. Nog voor de avond zijn alle
levende paarden van de schepen. Hoeveel er in de storm omgekomen zijn weet
niemand, de een zegt vierhonderd, de ander denkt dat het er meer dan duizend zijn.
Als Nelis in de wind op het havenhoofd staat, ziet ze op de brede zeearm voor
Hellevoetsluis die honderden schepen. In lange rijen liggen ze te stampen en te
slingeren aan hun ankers. Niemand heeft ooit zoveel schepen bij elkaar gezien.
Nelis voelt zich prettig in haar jongenskleren. Het zwarte mutsje staat stevig op
haar hoofd, de broek en het wambuis zijn dicht en warm. Dit is heel wat beter dan
met al die rokken in een vorig leven, lang geleden.
Toch wordt ze die dag aan dat vorige leven herinnerd. Ze loopt in de buurt van het
admiraliteitshuis als iemand haar op de schouder tikt. Ze kijkt om en ziet... Reinier
van Swaenswijck.
‘Als ik het niet dacht,’ zegt hij triomfantelijk. ‘Neeltje Nooten! Wat doe jij hier
in dat bespottelijke pak?’
‘Een gek pak? Kijk naar je eigen. Ik heet Nelis en ik werk hier.’
‘Nog net zo brutaal als altijd,’ zegt Reinier uit de hoogte. ‘Hoor je bij een van de
schepen of ben je weggelopen, zoals al die anderen?’
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‘Ze hebben me bij de reserve gezet, ik vaar straks mee naar Engeland. Ik ga mijn
vader zoeken.’
Reinier lacht aanstellerig. ‘Nee maar, deze onderneming wordt ook voor van alles
en nog wat gebruikt. Dat zal de prins interessant vinden.’
‘Je vader weet er van. Ik heb vrij gekregen. Om aan boord beter te kunnen werken,
draag ik deze kleren, ik werk bij Simon.’
Reinier is niet onder de indruk. ‘Het blijft bedrog,’ zegt hij koeltjes. ‘Je hebt
aangemonsterd onder een valse naam. Je gaat je gang maar, hoor. Als het straks fout
loopt merk je het zelf wel.’ Hij wil weglopen.
Nelis trekt hem aan zijn deftige jas en zegt: ‘Je verraadt me niet hè?’
Reinier duwt de hand weg, slaat onzichtbaar vuil van de jas en zegt uit de hoogte:
‘We hebben in het hoofdkwartier wel belangrijker dingen te doen. Ik zal jouw
onbeduidende geheimpjes heus niet aan de grote klok hangen, maar als het fout gaat
hoef je niet bij mij om hulp te komen, dan ken ik je gewoonweg niet.’ Verwaand
stapt hij weg.
‘Aangeklede aap,’ mompelt Nelis. ‘Ik heb net zo lief dat je me helemaal niet kent,
ik red mezelf wel.’
Op dinsdag en woensdag komen er nog steeds schepen terug. Het herstelwerk is
volop aan de gang. Er zijn nieuwe paarden gekocht voor de volgende reis, er zijn
nog meer soldaten en schepen gevraagd. De prins krijgt alles wat hij hebben wil.
Nelis ziet Reinier af en toe uit de verte en een keer staan ze vlak bij elkaar. De
jongen kijkt nadrukkelijk een andere kant op, hij houdt zich aan de afspraak.
In de overvolle stad komen nu ook nog allerlei mensen van buiten. Ze willen weten
of vrienden en familieleden behouden zijn teruggekomen. Nelis ziet op woensdag
de deftige koets van de familie Van Swaenswijck. Ze blijft voorzichtig uit de buurt,
ze heeft geen zin nog eens herkend te worden.
Het is een chaotische toestand in het kleine stadje. De prijzen worden steeds hoger,
alles is vier of vijf keer zo duur als anders. Tante Anna doet vrolijk mee en ze verkoopt
alles wat ze heeft. Het wordt met de prijzen zo gek dat de prins ingrijpt. Voortaan is
het verboden dingen te duur te verkopen. Tante Anna sluit te-
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vreden haar herberg, ze is uitverkocht. Met Simon telt ze haar geld.
Nelis is ook op donderdag weer aan de waterkant. Het waait nog steeds hard en het
regent voortdurend. Nelis staat op het havenhoofd en kijkt uit over het water. Het
slechte weer hindert haar niet, ze is er al aan gewend. De schepen die nog steeds
voor de kust voor anker liggen verdwijnen af en toe in de dichte regenbuien die vanuit
zee het land indrijven. Dan ziet Nelis van een van de grote schepen een sloep komen.
Ze blijft nieuwsgierig kijken. Wat een raar transport. Tussen de roeiers in liggen
mensen languit in de boot. Iemand buigt zich af en toe over die mensen heen. Dat
lijkt wel, dat is... dat is Valentijn!
Nelis schreeuwt luid de naam van haar broer, maar het geluid verwaait in de wind.
Toch ziet Valentijn in de sloep het druk springende figuurtje op de kant. De sloep
vaart naar binnen, hij herkent Nelis en wuift vrolijk terug. Dan let hij weer op de
twee gewonden in de boot.
Nelis holt op de kant mee. In de beschutting van de haven draagt men de gewonde
matrozen aan de wal. Valentijn loopt gewichtig mee, hij is nu de dokter. Nelis volgt
hem de kazerne in. Daar worden de gewonden goed verzorgd, beter dan op het
benauwde, deinende schip.
Valentijn wil met Nelis mee naar buiten gaan, maar hij wordt teruggeroepen. Hij
moet bij de dokter komen die de zorg voor het hele stadje heeft. Nelis wacht. Na een
kwartier komt Valentijn vrolijk naar buiten.
‘Morgenochtend breng ik die twee naar Rotterdam. Ik heb tijd tot maandag, dan
moet ik terug zijn. Kan ik mooi nog even thuis gaan kijken.’
‘Moeder is al hier geweest. Ze weet nu alles en ze wil ook dat we vader vinden.’
Nelis vertelt over het korte bezoek van hun moeder.
Valentijn knikt tevreden. ‘Dan is dat ook weer in orde, hebben jullie tenminste
geen ruzie meer, zo komt alles nog goed.’
‘Het belangrijkste komt nog,’ zegt Nelis pinnig.
‘Alles op zijn tijd, zusje... ik bedoel, broer.’
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Valentijn blijft die nacht bij Anna en Simon. De herberg is dicht. Het is stil in het
huisje. Je hoort alleen nog het loeien van de wind. Simon kookt een heerlijke
stamppot. Anna kijkt tevreden toe. ‘Jij had veel eerder kok moeten worden,’ zegt ze.
Die avond vertelt Valentijn hoe het hem is vergaan.
‘Het is een saai verhaal. We zijn nog twee keer de zee opgegaan en hebben een
tijdje rondgevaren. Niemand wist waarom we dat deden, het werd elke keer zulk
slecht weer dat we terug moesten.’
‘Waren er veel zieken?’ vraagt Nelis.
‘Zieken niet, wel allerlei verwondingen. Er gebeurt zoveel op zo'n schip. Er knapt
een touw en dan vallen er van die zware blokken naar beneden, nou, als je zoiets op
je hoofd krijgt vertel je het niet na. Zo heb ik Henri de la Court leren kennen. Dat is
een hugenoot; hij is ongeveer net 20 oud als ik. Hij had zijn arm gekneusd toen er
zo'n zwaar blok naar beneden kwam. Dat zal hij niet gauw vergeten, want bij die
gelegenheid heeft hij de prins gered. Dat zeggen ze tenminste, ik was er niet bij.
We waren in Den Briel toen de hele vloot zich daar verzamelde. Ik ben nog naar
de kerk geweest, dat was heel plechtig zo vlak voor de grote reis. Daarna zijn wij
uitgevaren met de voorhoede van de vloot, de prins was ook bij ons aan boord. Eerst
ging het allemaal wel goed. Dat weet je zelf ook, Nelis, je was erbij. Op zee hebben
we uren liggen dobberen om te wachten tot iedereen uit allerlei havens bij ons
gekomen was. Toen zijn we gaan varen en toen kwam de storm die jullie ook
meegemaakt hebben. Jullie hadden het geluk dat je helemaal achteraan voer, je was
gauw thuis en je had meteen een dak boven je hoofd. Wij hebben meer dan
vierentwintig uur in de storm gevaren. Dat was vreselijk. Het is wel een groot schip,
maar in zo'n storm is het net een sloepje, je wordt van de ene kant naar de andere
geslingerd.’
Tante Anna knikt. ‘Je hoeft mij niks te vertellen, ik weet precies wat het is.’
‘Tegen de ochtend schijnt dat geval met Henri gebeurd te zijn. Ik heb het verhaal
van een stuurman gehoord. De prins stond op het achterdek en Henri was daar ook.
Er brak ergens een touw en Henri zag zo'n zwaar blok naar beneden suizen, zo naar
de prins toe. Hij trok hem met een ruk opzij en zei meteen in keurig Frans:

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

86
“Het spijt me dat ik Uwe Hoogheid zo ruw moest verplaatsen. Het leek me echter
beter in verband met de gezondheid van Uwe Hoogheid.”’
‘Dat geloof ik niet,’ roept tante Anna uit. ‘Dat hebben ze gefantaseerd.’
‘Het is echt waar, ze hebben het me zo verteld. Dat blok viel vlak naast de prins
op het dek en hij zei even kalm: “Ik waardeer uw goede zorg voor mijn gezondheid,
jonge man. Ik zal dit niet vergeten.”
Zo is het echt gebeurd en het klopt ook, want Henri zit nu bij de persoonlijke
lijfwacht van de prins hier aan de overkant. Hij is uit dat hugenotenregiment
overgeplaatst.’
‘Als die hoge heren iets willen, is het altijd mogelijk,’ zegt Simon. ‘Onze prins
kan alles gedaan krijgen. Die jongen kan bij zo'n man geen kwaad meer doen.’
‘Verder is mijn verhaal heel kort,’ vervolgt Valentijn. ‘We zijn hier aangekomen.
De prins is van boord gegaan. Henri mocht ook mee en wij moesten blijven. Het is
op dat schip een vreselijke bende. Die Franse kok kan er niets van. Ja hij kan wel
lekker koken, maar dan moet hij ook alles precies zo hebben als aan de wal. Er is
nog maar weinig eten op de schepen en nu maakt hij er niets van. Ze lopen allemaal
op hem te mopperen. Ik had het geluk dat ik met twee zieken naar de wal mocht en
dat ik ze morgen naar Rotterdam kan brengen.’
‘Wat hebben ze?’ vraagt Nelis.
‘Oh, botbreuk met complicaties.’
De volgende dag vertrekt Valentijn in een hotsende kar met zijn gewonden. Nelis
kijkt hem na. Iedereen kan begrijpen dat dit vervoer zinloos is, de zieken zullen er
alleen maar beroerder van worden. Maar in Hellevoetsluis is ook geen plaats meer
voor hen. Valentijn voelt zich al helemaal thuis in de krijgsmacht. Hij doet gewoon
wat hem wordt opgedragen, zinvol of zinloos, dat is allemaal hetzelfde.
Nelis gaat naar tante Anna, die wil haar haren knippen.
Tot maandag 8 november blijft de westenwind hard waaien. Op de schepen is de
toestand kritiek. Toch ziet men kans de schade te herstellen. Nog steeds komen er
schepen terug. Sommige wa-
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ren tot bij Noord-Engeland afgedreven. Er gaat voedsel en vers water naar de schepen,
dat verbetert de stemming.
Valentijn is op maandag terug. ‘Hoe is het met moeder?’ vraagt Nelis.
‘Ongerust, ze wil het liefst dat we vlug terugkomen... met z'n drieën.’
Nelis knikt en zegt: ‘Dat moet, dat zal gebeuren.’
Valentijn moet aan de wal blijven; hij komt op dinsdagavond met Henri de la
Court naar de herberg van tante Anna. Als grote kerels komen ze binnen en gaan
breeduit zitten. ‘We komen eens gezellig praten,’ zegt Valentijn.
‘Dat kan,’ zegt tante Anna. ‘Gezellig bezoek is altijd welkom.’
Henri lacht. ‘Zolang ik in Holland ben hoor ik steeds over gezelligheid. Dat vinden
jullie het allerbelangrijkste.’
‘Gezelligheid is alles voor een Hollander,’ zegt Simon lachend. ‘Als het zou kunnen
gingen ze hier zelfs gezellig dood.’
Er komt een goede fles wijn op tafel en het wordt inderdaad een gezellige avond
met drie Hollanders, een Engelsman en de Franse jongen.
‘Je spreekt zo goed Nederlands, Henri, ben je al lang in ons land?’ vraagt tante
Anna.
‘Wij zijn twee jaar geleden gevlucht. Ik zal het u vertellen, maar heel kort, want
ik heb dit verhaal al zo vaak moeten doen.’
Tante Anna schenkt nog eens in en Henri begint.
‘Jullie weten dat in Frankrijk de protestanten al jaren vervolgd worden door de
koning. Ze hebben op allerlei manieren geprobeerd ons rooms te maken. Al in mijn
jeugd kregen wij telkens de kans ons geloof te verlaten en rooms te worden. Dat
deden we natuurlijk niet. Toen bedachten ze wat anders. Ze stuurden soldaten, die
moest je in huis nemen en die deden precies waar ze zin in hadden.
Wij woonden in Cloué, dicht bij Poitiers. We hebben in een paar jaar wel honderd
van die kerels in huis gehad, de een nog onbeschofter dan de ander. Opeens was dat
voorbij - wij waren al blij, maar het duurde niet lang of er kwamen weer andere
maatregelen. Lang geleden waren aan ons, hugenoten, garanties gegeven voor onze
vrijheid van godsdienst, dat is het edict van Nantes. Dat heeft de koning drie jaar
geleden herroepen. Wij mochten het land niet meer uit; wie wilde vluchten moest
dat in het geheim
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doen, anders werd je opgehangen. Twee jaar geleden zijn we in de nacht uit Cloué
weggegaan. Mijn vader bracht ons naar la Rochelle, daar zou een schip klaarliggen.
Dat liep op het laatste moment nog mis, de schipper is gevangen genomen. Ze hebben
hem op zijn eigen schip opgehangen. Wij hebben drie weken verstopt gezeten op
een zoldertje. Toen konden we, midden in de nacht, weg. Bij de haven lagen drie
vissersschepen. We zouden net aan boord gaan toen er ineens soldaten aankwamen.
We zijn in paniek aan boord gerend en weggevaren. Pas de volgende dag merkte ik
dat mijn vader, mijn moeder en mijn twee zusjes niet op het schip zaten. Ik ben naar
Nederland gebracht; die andere schepen heb ik niet meer gezien. Ik weet niet waar
mijn ouders zijn. Sommigen zeggen dat ze in Engeland zijn, maar ik heb nooit iets
van hen gehoord.’
Henri kijkt stil voor zich uit.
Tante Anna schenkt hem nog eens in. ‘Jij bent in ieder geval in veiligheid, hier
ben je vrij.’
Henri knikt. ‘Dat is waar. Wij zijn in dit land heel goed ontvangen. In Nederland
zijn we veilig. Hier zijn we welkom. Toch wil ik terug, als in Frankrijk alles weer
normaal is.’
Buiten klinken voetstappen. Iemand gooit de deur open en roept: ‘Henri de la Court,
Simon Hopkins, Valentijn en Nelis Nooten! Meteen melden bij de haven. Over tien
minuten vertrekt een sloep naar de Brielle. Daar zijn jullie ingedeeld. De wind zit in
het oosten. We varen!’
Verbaasd kijken ze elkaar aan. Nelis springt verheugd op. ‘We varen! We gaan
vader zoeken!’
Snel pakken ze hun spullen en laten Anna achter. Buiten zien ze in het schaarse
maanlicht dat alle vaantjes en vlaggen naar zee wijzen. ‘Die kant uit,’ roept Nelis
opgewonden.
Een uur later zijn ze terug op de Brielle. Simon is hulpkok en bottelier, hij zal met
de Fransman moeten samenwerken. Deze ‘monsieur Jean’ is een humeurig heer. Hij
is maar matig ingenomen met zijn twee nieuwe hulpjes.
Overal worden op de schepen koortsachtig voorbereidingen getroffen voor het
vertrek. Een koorts die op woensdag 10 november wat afneemt. De wind is nog
steeds gunstig, maar er gebeurt niets. De vloot is nog niet klaar voor vertrek. Er moet
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nog van alles gebeuren. De prins gaat zelfs nog naar Den Briel om er zijn vrouw te
ontmoeten.
Aan de wal houdt men weer gebedsdiensten om de hemelse zegen af te smeken
voor de grote reis. Prinses Mary gaat daar heen, maar ook tante Anna en de moeder
van Nelis en Valentijn. Vanuit alle kerken klinken opnieuw de gebeden en de plechtige
liederen. Zal het dit keer wel goed gaan?
Op het oorlogsschip Brielle passen Nelis en Simon zich weer snel aan aan het
werkritme van de zee. Het is alsof ze niet weg geweest zijn.
Op donderdag 11 november is het koud. Er staat een felle oostenwind. De prins
komt met zijn gevolg aan boord. Nelis ziet ook Reinier uit het jacht van de prins
overstappen. Het is een verward en verwarrend schouwspel. Op de kade is het vol
mensen, op het water liggen de honderden schepen. Alles is klaar, ze kunnen gaan.
Tegen de middag komt de vloot langzaam in beweging. De tocht naar Engeland
is begonnen.
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Deel II De reis
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Naar Engeland!
Het is prachtig weer, nu kan het niet meer mislukken. Nelis vaart naar Engeland!
Zingend gaat ze aan haar werk in de benauwde ruimte onder in het schip. Daar is
de stemming verder niet zo zonnig. De Franse kok en zijn Engelse hulp Simon hebben
ruzie. De Fransman vindt dat hij de baas is en Simon heeft geen behoefte aan bevelen
van die ‘opgeblazen kikker’.
‘Ik ben de enige die voor de prins kan koken,’ zegt monsieur Jean. ‘De prins moet
het beste hebben.’
‘De prins vaart niet alleen,’ bromt Simon. ‘We moeten voor een paar honderd man
eten klaar maken en die jongens lusten geen liflafjes, die moeten goed eten hebben,
stevige stamppot, zoute vis, spek. Dat is kost voor werkende mensen.’
De Fransman walgt alleen al bij het horen noemen van zulke gerechten. ‘Ik heb
getracht zulk voedsel klaar te maken en ik heb het zelfs aanzienlijk verbeterd, maar
het enige wat ze doen is klagen en mopperen, het is affreus.’
Nelis lacht. ‘Misschien was het wel te lekker. Wat een boer niet kent dat vreet-ie
niet en dat zal met matrozen en soldaten wel net zo zijn.’ Dan lost ze het probleem
heel eenvoudig op: ‘We kunnen het werk verdelen. U maakt de maaltijden voor het
achterdek en Simon en ik zorgen voor de mannen voor de mast.’
De Franse kok en de Engelse kanonnier kijken elkaar aan. Monsieur Jean is de
eerste die begint te lachen.
‘Een uitstekend idee, een diplomatieke oplossing, de prins zelf zou het er mee
eens zijn,’ zegt hij.
Simon bromt eerst nog wat. ‘Leuke oplossing, hoor,’ moppert hij. ‘Hij de leuke
dingen en een gemakkelijk leventje en wij het werk.’
‘Laat die man maar aanmodderen met zijn floddermaaltijden,’ zegt Nelis, ‘wij
koken voor echte mannen. We weten nu hoe dat moet.’ Simon lacht alweer. ‘Je hebt
gelijk, laat die vent maar knoeien, wij doen het echte werk.’
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Simon en Nelis staan er samen voor. Valentijn moet nu bij de scheepschirurgijn
blijven, er is niemand om de kok en de koksmaat te helpen. Monsieur Jean werkt in
een klein hoekje en stoort Simon zo weinig mogelijk. Bij het vuur staat Nelis. Ze
roert in de grote pannen en laat de Franse kok genadig een plaatsje voor zijn pannetjes.
Zij is de kleinste, maar zij is nu de belangrijkste.
‘Monsieur Jean! Moet uw soep niet van het vuur? Hij brandt aan. De prins lust
geen aangebrande soep, hoor.’
‘Je stookt het vuur veel te hoog, jongen,’ zucht de Franse kok. Hij neemt de pan
van het vuur en proeft de soep. Zijn gezicht klaart op. ‘Delicieux, heerlijk, zo moet
een goede soep zijn.’
Nelis proeft ook en ze moet toegeven dat het erg lekker is. ‘Heel goed,’ zegt ze.
‘Maar dit is beter voor onze klanten.’ En ze roert stevig in een grote pan met gort.
De doordringende stank van stokvis hindert haar niet meer, ze werkt en ze gaat naar
Engeland.
Pas vele uren later merkt Nelis dat het schip helemaal niet opschiet. Ze komt na het
werk aan dek en voelt de koude oostenwind. Het land is nog te zien, het is bijna
donker. Op hun schip gaan drie lantaarns aan, op andere oorlogsschepen ziet ze twee
lampen en bij de transportschepen hebben ze één lamp. Maar al die schepen dobberen
maar zo'n beetje, een vervelend gevoel. Golven bonken tegen het achterschip en
geven de Brielle elke keer een harde stoot. Nelis had dit beneden al gevoeld, maar
toen wist ze niet waar het vandaan kwam en ze had het ook te druk om er op te letten.
‘Waarom varen we niet?’ vraagt ze aan een matroos.
‘Er moeten er nog een heleboel bij komen,’ zegt de man. ‘Kijk maar achter ons,
er komen nog steeds schepen met volle zeilen achter ons aan. Dat duurt nog wel tot
morgenochtend. Je hebt zo'n grote vloot niet in een paar uur op zee.’
Nelis begrijpt dat ze nog geduld moet hebben. Ze zijn wel op zee, maar de reis
naar Engeland begint morgen pas.
Simon komt ook aan dek. Samen kijken ze naar al die schepen. Het is al helemaal
donker, de zee is vol met lichtjes: honderden schepen dobberen zachtjes voor de
wind weg. Weg van Holland, een heel landingsleger, met paarden, wapens, grote
voorraden voedsel en duizenden mannen.
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‘Er zijn net zoveel lichtjes op zee als sterren aan de hemel,’ zegt Simon. ‘Kom maatje,
we gaan slapen, morgen is er weer een heleboel werk.’ Hij ziet de Franse kok bedrijvig
langs lopen met flessen wijn en een afgedekte schaal. ‘Onze jongens hebben al
gegegeten,’ spot Simon. ‘Die hebben hun buikje rond. Mijn maat en ik kunnen gaan
slapen, maar daar achter is altijd nog wel iemand die een hapje van het een of ander
lust.’
Monsieur Jean kijkt hem nijdig aan en loopt door. Simon gaat lachend naar
beneden. Nelis rolt zo in haar kooi, dat is heel normaal op schepen. Je wast je alleen
als het echt nodig is. Ondanks de stoten die door het schip gaan slaapt ze snel in. Ze
droomt van Engeland, dat onbekende land waar haar vader is. Ze ziet hem op een
rots, hij wuift en roept maar ze kan hem niet verstaan, er is teveel water tussen hen
in.
Op vrijdag 12 november komt de hele vloot in beweging. Nelis ziet er niet veel van
want ze is steeds hard aan het werk onderin het schip bij de kombuis. Als de ene
maaltijd net op is, moeten ze alweer aan de volgende beginnen. Dat houdt nooit op.
Nelis merkt wel dat het rustig weer is, het schip beweegt heel normaal, ze is al
helemaal gewend aan die regelmatige deining. Als je in de pan roert kun je dat lekker
met het ritme van het schip mee doen. De geluiden zijn nu ook meer vertrouwd. Ook
hier het geluid van pompen, het kraken van hout en als je boven komt het gieren van
de wind in het want. De hele dag door is er het gebonk boven je hoofd van mannen
die haastig op het dek boven de kombuis heen en weer lopen. Dat is allemaal al heel
gewoon geworden.
Pas in de middag komt Nelis in de frisse lucht. Het is koud, maar daar heeft ze
geen last van. Ze staat aan de reling en ziet dat de Brielle vooraan in de grote vloot
vaart. De hele zee is vol schepen, zou er ooit zo'n grote vloot onderweg geweest zijn?
‘Zo broertje, hoe gaat het ermee?’ Valentijn slaat zijn arm om Nelis heen. Ze had
nooit gedacht dat ze dat zo fijn zou vinden, maar ze laat het haar broer niet merken.
‘Druk,’ zegt ze. ‘We hebben veel werk. En jij?’
‘Ik ben iets aan het uitvinden,’ zegt Valentijn geheimzinnig. ‘Je weet dat de prins
vaak verkouden is, hij hoest dan en heeft het benauwd. Ik maak nu een drank die
hem helemaal beter zal maken.’
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‘Kijk maar uit met je drankjes, straks gaat hij er nog dood van,’ spot Nelis.
‘Geen gevaar zus... eh, broertje, het is heel zuiver.’ Hij buigt zich naar Nelis over
en fluistert: ‘het is bijna allemaal honing, wat werkzame kruiden er bij en je bent van
je hoest af.’
Om hen heen wordt geroepen. De matrozen zien een schip met een Engelse vlag
naderen. Op het achterdek komt de prins met een heel gevolg. Iedereen kijkt naar
dat ene schip daar voor hen uit. De Engelse schipper vaart schuin voor de vloot langs
en verdwijnt dan met volle zeilen richting Engeland.
‘Die gaat vertellen dat we er aan komen,’ zegt Valentijn.
Ze kijken over de zee tot het kleine scheepje niet meer te zien is. De grote vloot
is al die tijd naar het noorden gevaren, maar met het veranderen van de wind wijzigt
ook de koers: ze gaan naar het zuid-westen.
Pas tegen de avond beseft Nelis hoe belangrijk dat is. Ze zullen niet in
Noord-Engeland landen, maar ergens op de zuidkust; dat is dus dichter bij haar vader.
Ze moet met monsieur Jean een uitgebreide maaltijd naar het achterdek brengen;
dat is moeilijk op zo'n bewegend schip. Voorzichtig zet ze de schalen op de tafel
waar de prins met een aantal deftige heren zit. Ze is blij dat ze bij Van Swaenswijck
geleerd heeft dat handig en stil te doen. Dan hoort ze een wat oudere man zeggen:
‘In Londen zullen ze nu wel denken dat we op weg zijn naar het noorden.’
‘Inderdaad, mijnheer Huygens,’ zegt een zeeofficier lachend. ‘Zulke berichten
gaan snel, dat is ons voordeel. Verrassing is een belangrijk wapen in elke oorlog.’
‘Heren, dit is geen oorlog, wij gaan alleen om de Engelse protestanten te helpen
en om de wetten van het land te herstellen,’ zegt de prins vermanend. Hij krijgt een
hoestbui en wendt zich af.
‘Valentijn moet maar gauw met die wonderdrank komen,’ denkt Nelis. Ze moet
alweer weg. Net als bij Van Swaenswijck hoort ze maar af en toe iets bij haar werk.
Valentijn ziet al de volgende dag kans zijn drank aan de prins aan te bieden. Hij heeft
er niet meteen succes mee. Hij mag het flesje
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neerzetten, maar de prins drinkt er niet van. De jonge chirurgijn kan weggaan,
teleurgesteld.
Het is zaterdag 13 november, een mooie dag. Met een stevige wind achter vaart
de hele vloot op het Nauw van Calais af.
Nelis en Valentijn zien elkaar aan dek. In de verte zijn de krijtrotsen van Dover
al in zicht.
‘Vond hij het lekker?’ vraagt Nelis.
‘Hij heeft het niet eens geproefd, zelfs dankjewel kon er niet af,’ moppert Valentijn.
‘Die man zit daar maar zuur te kijken. Die krijgt nog last van zijn maag op die manier.
Hij is veel te chagrijnig.’
‘Hij zal het straks wel innemen,’ troost Nelis haar broer. ‘En als het dan helpt word
je wereldberoemd. Valentijn Nooten, lijfarts van prins Willem van Oranje!’
Valentijn gelooft het maar half.
Hun aandacht is verder bij het prachtige schouwspel hier op het water. De
hoestende, humeurige prins vergeten ze. Er varen drie oorlogsschepen in de buurt
van de Brielle, een vooruit, een aan stuurboord en aan bakboord ook een. Achter de
Brielle volgt de hele transportvloot, omringd door oorlogsschepen die als honden bij
de kudde waken.
Aan bakboord is de Franse kust, aan stuurboord de Engelse. Nelis ziet de Engelse
kust heel duidelijk, de kant van Calais is wat vager. Er klinken saluutschoten. Dover
zwijgt. Muzikanten blazen op trompetten en fluiten, er is getrommel. De Brielle zeilt
majesteitelijk verder. Meeuwen volgen het schip, Nelis kijkt vol bewondering naar
zo'n vogel die moeiteloos door de lucht meezeilt met het oorlogsschip.
In Engeland weten ze nu dat het leger ergens in het zuiden zal landen, maar waar?
Dat weet niemand. Ook op de schepen weten ze het niet. De landingsplaats is het
geheim van de prins en van zijn naaste medewerkers. Het is ten dele ook het geheim
van de wind, de vloot is afhankelijk van een gunstige wind.
Nelis moet weer aan het werk, ze ziet die dag niets meer van Engeland. Ze slaapt
weer goed en merkt op zondagochtend 14 november dat op de hele vloot de zeilen
gestreken zijn. Volgens de matrozen liggen ze in de buurt van het eiland Wight, maar
in de lichte nevel ziet Nelis helemaal geen eiland.
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Het is een bijzondere zondag. Iedereen weet dat de prins die dag jarig is, hij wordt
achtendertig en op deze zelfde dag is hij ook nog elf jaar getrouwd. De prins is geliefd
bij de matrozen en soldaten. Op alle schepen komt men bij de grote mast samen voor
een eenvoudige zondagsdienst in de open lucht. Op de Brielle is een echte dominee.
Hij houdt de preek; de mannen zingen traag, met zware stem, een psalm. Nelis is
met een paar scheepsjongens een eindje de mast ingeklommen en kijkt nu van boven
af op de mannen neer. Ze geniet van de mooie dag, het gezicht op al die schepen, de
muziek, het zingen en juichen van de mannen. Het is een mooi feest, echt Hollands,
plechtig, statig en toch hartelijk.
Na afloop van de dienst haast Nelis zich naar Simon. Ze moeten de mannen een
extra ‘oorlam’, een glas jenever, geven ter ere van het feest.
In de middag worden op de hele vloot de zeilen gehesen. Ze varen verder - hoe lang
nog? De bemanning verwacht de landing nog deze zelfde nacht of anders
morgenochtend. Simon begrijpt dat hij nu iets moet doen. Hij komt met de Franse
kok op het achterdek om er eten te brengen en als ze weggaan ziet hij de kapitein bij
de reling staan. Hoewel dat heel ongebruikelijk is, spreekt Simon toch zijn kapitein
aan.
‘Mag ik u iets vragen, kapitein?’
De kapitein kijkt verbaasd, maar knikt toch.
‘Ik was al eerder kok bij u en toen was u niet tevreden over mij. Er is een andere
kok gekomen.’
‘Ik hoor nu geen klachten,’ zegt de kapitein kortaf.
‘Ik heb wel iets geleerd, maar echt goed wordt het nooit. U kunt straks beter een
andere kok kiezen. Bij de soldaten is er een die mijn plaats wil innemen en nu komt
het toevallig zo uit dat ik van mijn vak kanonnier ben, dus nu wil ik u vragen... ik
bedoel, het zou wel...’
‘Je wilt ruilen met die man,’ zegt de kapitein.
‘Ja, dat bedoel ik, als dat mogelijk is.’
‘Regel het maar met de bootsman; als hij die ander een goede kok vindt is het mij
best.’ De kapitein wil zich afwenden, maar Simon is nog niet klaar.
‘Mag mijn neefje dan met me mee?’ vraagt hij. ‘Ik heb zijn moeder beloofd op
hem te passen...’
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De kapitein wordt ongeduldig. ‘Ik wacht wel af wat de bootsman rapporteert.’
Daarmee is het gesprek afgelopen.
Simon verlaat het hoge achterdek en begint meteen de overplaatsing verder te
regelen. Nog voor de ochtend is de zaak rond. De soldaat die graag kok wil worden
heeft zelf uit een van de jongens die bij het regiment horen al een koksmaat gekozen.
De bootsman is blij dat er een andere kok komt, want hij heeft al op de eerste dag
gezien dat Simon nooit een zeeman wordt.
Nelis begrijpt niet meteen wat het voordeel is van die overplaatsing. ‘Het gaat nu
toch goed,’ zegt ze.
Simon stoot haar aan. ‘Het gaat prachtig, wij gaan naar de wal, jij en ik, kunnen
we beter zoeken, niet meer op de zee, gewoon als een echt mens op het land!’
Het begint Nelis te dagen en even later is ze net zo enthousiast als Simon. Dan
betrekt haar gezicht. ‘En Valentijn, moet die hier blijven?’ Ja, Valentijn, daar had
Simon niet aan gedacht. Hoe moet hij dat oplossen?
Het blijkt eenvoudiger dan ze gedacht hadden. In de ochtend is het mistig rond de
schepen. Ze dobberen zachtjes voor de wind en eigenlijk weet niemand precies waar
de vloot is. Nelis en Simon zijn te opgewonden om te slapen. Ze hebben de nieuwe
kok en zijn maat al de weg gewezen en nu is het veel minder druk. ‘Tot de landing
helpen we je wel,’ heeft Simon grootmoedig aangeboden. Maar hij is nu het liefst
aan dek, hij wil het land zien.
Ze turen in de mist en zien niets. Ineens duikt Valentijn uit het donker op. Hij lijkt
heel blij. ‘Ik kom net van het achterdek,’ zegt hij. ‘Het werkt, hij wordt beter door
mijn drank.’
Nelis omhelst haar broer spontaan. ‘Wat leuk voor je. Hoest de prins niet meer?’
‘Nee, ik werd vannacht naar achter geroepen en hij heeft me persoonlijk bedankt.
Ik mag nu met de prins mee aan de wal. Ik ben ingedeeld bij zijn eigen lijfwacht, net
als Henri.’
‘Dan gaan we allemaal aan de wal,’ juicht Nelis. Ze vertelt wat Simon gedaan
heeft. Ze zijn alle drie blij.
Minder vreugde is er op het commandodek van de Brielle. Als de mist optrekt blijkt
dat de hele vloot te ver doorgevaren is. Ze hadden kunnen landen in de Torbay en
nu zijn ze al ver daar voorbij gedreven. Net op het moment dat dit op het hele schip
bekend
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wordt, verandert de wind. De schepen wenden hun koers en met een echte
‘protestantse wind’ vaart de enorme vloot terug naar de Torbay.
Valentijn wordt bij de prins geroepen. Hij heeft al een volle fles hoestdrank bij
zich, maar daar gaat het nu niet om. De prins wil geschoren worden. Nooit eerder is
Valentijn zo blij geweest dat hij zo vaak mannen heeft moeten scheren. Hij doet zijn
werk snel en zonder de prins pijn te doen. Het is heel lastig, want er lopen steeds
mensen in en uit en de prins blijft praten en bevelen geven. Toch krijgt Valentijn de
weerbarstige baard eraf en de prins haast zich aan dek. Valentijn gaat mee. Hij houdt
zich wat op de achtergrond, hij wil zo lang mogelijk hier blijven, want hier is veel
meer te zien dan op het benedendek. Henri is er ook en Reinier van Swaenswijck
staat in zijn mooiste pak bij de reling. Hij moet opzij, de prins kiest die plaats. Daar
ziet Valentijn zijn zusje met een schaal eten naar boven komen. Simon komt achter
haar aan.
Statig zeilen de schepen de wijde baai in. Nelis ziet de hoge rotskust. Ze weet al
van Simon dat dit precies de plek is waar haar vader verdwenen is. Ze ziet de mensen
op het land, kleine figuurtjes op die hoge rotswand. Zo stond haar vader daar ook
toen hij voor het laatst gezien werd. Bijna laat ze de schaal van het dienblad glijden.
Simon neemt het blad nog net op tijd over.
Dit is het beeld dat George Cary in zijn kijker ziet. De prins op het achterdek, met
daarbij Nelis, Simon, Valentijn, de soldaat Henri en de hoveling Reinier.
Terwijl ver weg op de wal George Cary zich klaarmaakt om te paard het bericht van
de landing naar Londen te brengen, glijden de schepen met tromgeroffel en muziek
van trompetten en fluiten verder de baai in. Het klokgelui vermengt zich met de
muziek die over het water aanwaait. Kanonschoten vormen het zware slagwerk:
saluutschoten, geen oorlog. Boven alles de vlag met FOR LIBERTY AND PROTESTANT
RELIGION JE MAINTIENDRAI. De landing bij Brixham kan beginnen.
Reinier zegt hardop: ‘Wat prachtig, we maken geschiedenis. Dit moet iedereen
weten.’
Simon hoort hem, hij zegt: ‘Het is pas geschiedenis als je het
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kan navertellen, mijnheer Van Swaenswijck. Een landing is gevaarlijk.’
‘We hebben de sterkste vloot en het beste leger,’ antwoordt Reinier verontwaardigd.
Simon glimlacht. ‘Toch is het pas geschiedenis als je het kan navertellen, voor
een dode soldaat is er geen geschiedenis meer.’
Een hoge officier vaart met twaalf soldaten naar de wal. Hij seint naar de schepen
dat alles veilig is. Dan gaat ook de prins van boord. Hij is moe, hij hoest weer erg.
Hij kijkt somber en gespannen. Valentijn durft zijn wonderdrankje niet aan te bieden.
Ze zijn dicht bij de kust voor anker gegaan.
Nelis ziet overal de vrolijk vlaggende schepen, er is nog steeds muziek. De mensen
op de wal juichen, ze lopen zelfs het koude water in om te helpen. Een man draagt
de prins op zijn rug naar de wal. Even later ziet Nelis de prins boven op de rots.
Simon komt bij haar. ‘Dáár moeten we wezen,’ zegt hij. ‘Pak je spullen maatje,
we gaan naar de wal. Eindelijk weer thuis.’
Zonder spijt verlaat Nelis de muffe, sombere kombuis. Laat een ander daar maar
werken - zij gaat naar de wal, vader zoeken.

Vaste grond
Op de Brielle en op de andere schepen is het een enorme drukte. Iedereen wil zo snel
mogelijk naar de wal. De meeste soldaten zitten al vanaf oktober op die benauwde
schepen. Na de grote storm mochten ze er niet af. Ze hebben meer dan genoeg van
het zeemansleven, ze willen ruimte, ze willen iets doen, lopen, schieten, vechten,
alles is beter dan stilzitten op zo'n schip.
Toch verloopt de landing heel ordelijk. De kleine vissersschepen komen in actie.
Ze varen af en aan tussen de kust en de grote schepen. Nelis begrijpt nu waarom er
zoveel kleine bootjes de lange, gevaarlijke reis mee gemaakt hebben. Ook de sloepen
worden gebruikt. Volgeladen met soldaten varen ze af en aan. Het is een groot geluk
dat het zulk goed weer is, bij een ruwe zee hadden die volle roeiboten de kust niet
gehaald.
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Nelis en Simon zijn nog lang niet aan de beurt. Ze wachten geduldig aan de reling,
dicht bij het hoge achterdek. In de kombuis werkt de nieuwe kok al, daar hoeven ze
zich geen zorgen meer om te maken. Nelis kijkt naar de vloot achter hen, alle schepen
zijn nu in de baai, denkt ze. Van Brixham tot bij Berry Head is de zee vol Hollandse
vlaggen. Dan ziet ze iets vreemds. Ze stoot Simon aan. ‘De wind is gedraaid, zie je
dat?’
Simon kijkt ook naar de vlaggen. ‘Je hebt gelijk, we zijn met zuidwestenwind
binnen gekomen, west-zuidwest misschien zelfs wel, en nu zit hij weer in de
oosthoek.’
‘Dat is Gods hand,’ horen ze boven zich zeggen. Ze kijken op. De dominee staat
op het achterdek boven hen. Hij lacht. ‘God helpt de prins: toen we door het ontbreken
van bakens op de kust te ver voeren, stuurde Hij de wind die nodig was om veilig in
deze baai aan te komen. Nu we hier zijn draait de wind weer.’
De twee beneden hem knikken ernstig, maar als de dominee doorloopt zegt Simon
zachtjes: ‘Dat is dan een hele uitzoekerij daarboven. Ze kunnen beter de loodsen wat
beter op laten letten, dan steeds met die wind te husselen.’
Na een uur mogen ze in een wiebelende roeiboot naar de wal. Valentijn is nog aan
boord; een van de soldaten is ziek en hij moet bij hem blijven. De zieke met de
hulp-chirurgijn gaan later in een andere sloep.
Als de boot vlakbij de kust is springen ongeduldige soldaten al overboord en waden
door het koude water naar de vaste wal. Simon wacht tot de boot vlakbij de kant is,
dan trekt hij zijn kousen en schoenen uit, geeft ze aan Nelis en stapt overboord. Hij
neemt Nelis op zijn schouders en zo komt ze droog in Engeland.
Ze staan op een smal strand, met weinig zand en veel stenen. De heuvel begint vlakbij
de zee, ze klimmen meteen naar boven. Dat doet iedereen, de rotsen zijn bedekt met
klimmende, lachende en juichende mannen. Het is van een afstand net een leger
mieren dat omhoog kruipt. Daartussendoor lopen mensen uit het kleine vissersdorp
die de soldaten hartelijk begroeten.
Nelis weet dat het niet kan, toch kijkt ze of haar vader tussen die Engelse mensen
loopt. Veel tijd om te kijken heeft ze echter niet. Zodra Simon en zij boven zijn stuurt
een norse onderofficier hen door naar een verzamelpunt, een eindje van de kust af.
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Simon schijnt dat heel gewoon te vinden, hij is het leven in een leger gewend. Hij
meldt hen beiden aan bij de officier die de leiding heeft en daarna is het weer wachten.
Ze zitten op een stuk geploegd land, met rondom hoge heggen. Bij de toegang en
bij de heggen zijn gewapende soldaten. Iedereen moet paraat zijn voor het geval het
leger van koning Jacobus komt, dan is het oorlog. Dat gebeurt gelukkig niet.
Er is geen vijand te zien. Voor het landingsleger is dat maar goed ook. Na het
wekenlang heen en weer en op en neer deinen op de schepen staan veel soldaten nog
onvast op hun benen. Ze vallen soms zomaar om.
Als de eerste paarden van de schepen komen, blijkt dat die er nog slechter aan toe
te zijn. De arme dieren zijn geschaafd en gewond op de lange reis, verzwakt en ziek.
Moeizaam lopen ze de heuvel op. Het is geen leger om bang van te zijn, die eerste
dag.
Nelis moet een vuurtje gaan stoken aan de rand van het veld. Iedereen om haar
heen praat Engels: het regiment waarbij ze is ingedeeld bestaat uit Engelse soldaten.
Nelis heeft wel wat geleerd van Simon, maar het is toch moeilijk. Ze doet goed haar
best en een vriendelijke officier roept haar opgewekt toe: ‘Well done, my boy, carry
on.’ Nelis weet dat ‘carry’ dragen betekent, ze denkt dat ze nog meer hout moet
aanslepen, ze weet niet dat de man bedoelt ‘ga zo door’. Als ze opnieuw met armen
vol dode takken aan komt lopen, maakt de officier haar duidelijk dat er nu genoeg
hout is. Langzaam pratend zegt hij: ‘You go to the farms, ask for food. Jij eten vragen,
daar en daar.’ Hij wijst naar kleine huisjes bij hun kamp. Nelis begrijpt hem. Ze krijgt
geld en gaat van de akker af. Simon ziet haar gaan. ‘Waar ga je heen?’
‘Eten kopen voor die mijnheer daar.’
Simon schudt zijn hoofd. ‘Dat is geen mijnheer, dat is je kapitein. Moet je dat
helemaal alleen doen?’
‘Ja hoor, dat lukt best,’ lacht Nelis overmoedig.
Buiten de heg ziet ze pas hoe druk het is. Ze zitten hier dichtbij het dorpje, twee
rijen huisjes tegen de helling opgebouwd. Een vreemd gezicht voor het Hollandse
meisje: de huizen staan niet alleen naast elkaar maar sommige ook boven elkaar.
Daar bij die huisjes is het heel druk, daar gaat ze niet heen. Ze loopt een eindje van
het dorp af. Bij een kleine boerderij vraagt ze naar ‘fresh food’. Tot haar verbazing
begrijpen die mensen haar, ze zeggen
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een heleboel in een onverstaanbaar dialect, ze lachen vriendelijk en ze geven haar
een mooie, grote ham mee. Hoeveel ze ervoor betaalt weet ze niet. De vriendelijke
boerin pakt twee van de munten die de kapitein gaf en zegt dat het zo wel goed is.
Nelis loopt door, verder van het dorp af. Ze bemachtigt nog wat groente en een
mand eieren. Bij de laatste boerderij vraagt ze in haar beste Engels of de mensen
daar haar vader, Dirk Nooten, gezien hebben. Het duurt even voor de mensen haar
begrijpen. Dan zegt de boer: ‘Je bedoelt die Hollandse zeeman. Dat is alweer een
jaar geleden. Hij was bij John en Sarah daar helemaal op het eind van Berry Head.
Dat is een eind lopen hoor. Zij weten wel meer over die man.’
Nelis moet terug naar het kamp. Ze heeft een spoor van haar vader! Het liefst zou
ze dansend de heuvel afgekomen zijn, maar dat kan niet, de eieren moeten heel
aankomen.
De kapitein is zeer tevreden met haar inkopen. Simon krijgt de opdracht iets lekkers
klaar te maken; zo is de ongelukkige kanonnier weer kok. Nelis mag een mondeling
bericht naar het hoofdkwartier van de prins brengen. Ze kan weer het modderige
kamp uit. Gekke modder hier, alle grond is roodbruin. Alles is anders in dit land.
Nelis moet bij een schildwacht aan het begin van het straatje wachten. Ze ziet
Valentijn, hij ziet er niet vrolijk uit.
‘Valentijn!’ roept Nelis. Hij kijkt op, ze holt naar hem toe en omhelst hem midden
tussen de mensen. ‘Hij is hier, Valentijn, vader is hier gezien!’
Haar broer duwt haar weg. ‘Meid, stel je niet zo aan.’
Gelukkig let niemand op hen.
‘Wat bedoel je, waar heb je het over? Je wilt me toch niet wijsmaken, dat je nu al
een spoor van vader hebt gevonden?’ vraagt Valentijn dan.
Opgewonden vertelt Nelis wat ze te weten is gekomen. ‘Kom met me mee, dan
gaan we naar dat huis daar op Berry Head.’
‘Dat gaat zomaar niet. We zijn hier in een leger, je kunt niet gaan en staan waar
je wilt, daar heb je toestemming voor nodig van je kapitein.’
‘Jij bedenkt wel wat,’ zegt Nelis vol vertrouwen. ‘Hoe is het met je patiënt?’
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‘Die wordt morgen begraven,’ zegt Valentijn somber. ‘Hij was nog maar een uur
aan de wal en ineens was hij dood, ik begrijp er niets van, ik heb alles goed gedaan
en toch is hij dood.’
Ze worden in hun gesprek gestoord door Reinier van Swaenswijck. ‘Je moet meteen
bij mijnheer Huygens komen,’ zegt hij tegen Nelis. Hij draait zich om en zij moet
hem maar volgen. Ongevraagd loopt Valentijn mee.
Bij de secretaris van de prins is het enorm druk. Overal staan vaten vol papieren,
allerlei drukwerk in het Engels. Mensen lopen af en aan. Toch is mijnheer Huygens
heel vriendelijk tegen Nelis. Hij prijst haar dat ze het Engelse bericht van haar kapitein
zo goed onthouden heeft.
Valentijn wacht bij de deur. Reinier wil weglopen. Huygens roept hem. ‘Mijnheer
Van Swaenswijck, geef aan alle schrijvers door dat vanaf heden alle data in Engelse
stijl worden genoteerd. Het is vandaag dus 5 november.’
‘Dat kan niet, het is 15 november,’ roept Nelis uit.
Huygens lacht. ‘In de meeste landen is het 15 november, maar hier hebben ze een
andere kalender, hier is het 5 november, daar passen wij ons bij aan.’
Nelis snapt er niets van. ‘Dus dan is de prins straks weer jarig! Dan heeft hij twee
keer feest.’
De secretaris van de prins vindt dat een goed idee. ‘Ik zal het onze prins
voorstellen,’ zegt hij lachend.
Nelis en Valentijn verlaten het smalle, overvolle straatje. Zij vertelt haar broer over
die andere datum. ‘Dat is toch gek,’ zegt Nelis. ‘Morgen begraven ze die man op 6
november, en als zijn vrouw later hier komt, leest ze op zijn grafsteen dat hij doodging
op een dag dat zij hem nog zag in Holland.’
Valentijn zegt opeens: ‘Als we naar dat huisje willen, moeten we het maar meteen
proberen. Het is nu overal nog rommelig, nu is er meer mogelijk dan morgen.’
Dat laat Nelis zich geen twee keer zeggen.
Ze laten het rumoer van Brixham achter zich. Het is hier stil. Stil en zelfs warm,
de zon staat nog net boven de bomen, uit de wind is het lekker warm. Ze lopen
halverwege tussen de zee en de top van de rotspunt die ver in zee steekt.
Pas helemaal aan het eind van Berry Head ontdekken ze een
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klein huisje. Er staat een man buiten het vissershutje, hij ziet Nelis en Valentijn
aankomen.
‘Is dit het huis van de visser John Moore?’ vraagt Nelis in keurig Engels.
De man knikt zwijgend.
‘Is hier een Hollandse zeeman in huis?’
‘Niet meer.’
‘Was dat Dirk Nooten?’ Nelis voelt haar hart in haar keel kloppen. De man kijkt
haar wat aandachtiger aan. Hij zegt eerst niets, dan vraagt hij: ‘Waarom wil je dat
weten?’
‘Ik ben zijn... zoon, ik zoek hem.’
‘Durk was hier een jaar geleden, hij is weggegaan.’
Nelis heeft moeite de visser te verstaan, hij praat heel raar. Hij zegt Durk als hij
Dirk bedoelt en alle klanken zijn anders dan Simon haar leerde. Toch begrijpt Nelis
hem wel.
‘Waar is Dirk heengegaan?’
‘Weet ik niet,’ zegt de visser en hij draait zich om.
Nelis weet niet wat ze doen moet. De norse visser loopt gewoon zijn huisje in.
Dan wordt ze razend. Die vent weet meer en hij wil het niet zeggen. Ze rent het huis
in en roept in het Nederlands: ‘Je weet heus wel meer! Is hij gezond, is hij ziek?
Waar is mijn vader?’ Ze schreeuwt het uit in het bedompte vissershutje. Niemand
begrijpt haar. Bij het haardvuur zitten twee vrouwen, een oudere vrouw en een jong
meisje; ze kijken gespannen toe, maar zeggen niets.
Valentijn komt ook binnen. Hij neemt Nelis bij de arm en zegt zachtjes: ‘Laten
we weg gaan, hier worden we niets wijzer.’ Maar Nelis peinst er niet over nu al op
te geven. Met grote moeite beheerst ze zich, dan zegt ze in het Engels:
‘Dirk Nooten is mijn vader, ik zoek hem. Als u weet waar hij is, zeg het me dan.
Wij zoeken hem al een jaar.’
De visser haalt zijn schouders op. ‘Durk is weggegaan, meer weet ik niet.’
Het jonge meisje staat op. Langs Valentijn loopt ze naar buiten. Ze wenkt hem,
hij ziet het. De visser en zijn vrouw zien het niet. Valentijn volgt het meisje in het
kleine tuintje voor het huis. ‘Kom vanavond naar de grote boom boven op de heuvel,’
zegt het meisje. Valentijn begrijpt haar niet, hij verstaat geen Engels. ‘Tonight, tree
there,’ herhaalt het meisje, ze wijst naar een opval-
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lende boom op de hoge heuvel, die helemaal alleen staat tussen rotsblokken. De zon
schijnt er op dat moment net doorheen. Nu weet Valentijn wat ze bedoelt.
‘Alice! Come here!’ De stem van de visser klinkt boos als hij dat roept.
Gehoorzaam loopt het meisje het huis in.
Valentijn gaat naar zijn zusje en fluistert: ‘Kom maar mee, ik weet al iets.’ Onwillig
laat Nelis zich wegleiden. Als ze buiten zijn kijkt ze om. De visser staat in de
deuropening, hij kijkt hen boos na. Wat is er met die man? Waarom wil hij niets
zeggen?
Valentijn vertelt Nelis wat het meisje Alice van plan is. ‘Wat weet die griet nou?’
zegt zijn zusje boos.
‘Ze is er natuurlijk bij geweest,’ zegt Valentijn. ‘Van haar kunnen we meer horen.
We kunnen het beste hier in de buurt blijven tot het donker is.’
‘Wat moeten we dan in het kamp zeggen?’
‘Dat maak ik wel in orde. Ik zeg gewoon dat we verdwaald zijn.’
‘Simon wordt natuurlijk ongerust.’
‘Dat gaat wel weer over, we moeten nu meer te weten komen.’
Zo blijven broer en zus wachten tot het avond is. Ze lopen naar de andere kant van
de grote boom en zien daar een prachtige zonsondergang achter de rode heuvels. De
zee heeft allerlei kleuren; ver weg is het nog lichtrood, dichtbij is het al donker in de
schaduw van de hoge rotswand. Nelis heeft bij haar tocht langs de boerderijen
gelukkig ook nog wat brood gekregen, dat heeft ze in haar broekzak.
Valentijn zoekt wat kruiden die hij nodig heeft en ze wachten...

Alice Hobbes
Ze lopen rond op de verlaten rotsen. Links en rechts is de zee, ergens achter hen is
in Brixham de grootste landing van de eeuw nog in volle gang, hier merk je er niets
van. Ze staan op het uiterste puntje van Berry Head. Wat is het hier hoog en steil.
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‘Hier kan hij nooit tegenop geklommen zijn,’ zegt Nelis.
Valentijn begrijpt dat ze het weer over vader heeft.
‘Je moet niet verbaasd zijn als het straks tegenvalt, Neeltje,’ zegt hij voorzichtig.
In de schemering kijkt ze hem verbaasd aan. ‘Ik bedoel... het kan zijn dat we achter
een schim aanjagen... de kans dat we vader echt vinden is heel klein.’
Nelis is verontwaardigd. ‘Natuurlijk vinden we hem. We moeten hem vinden, jij
wilt hem toch ook terugbrengen?’
‘Dat wil ik net zo graag als jij, je moet alleen je verstand gebruiken. Als je in een
storm hier overboord slaat, hoeveel kans heb je dan dat je de kant bereikt? En als je
aan land komt is het nog gevaarlijk. Denk eens aan al die harde rotsen. En zoals jezelf
al zegt: zo'n wand als deze, daar klim je niet tegen op.’
‘Hij is verderop aangespoeld, daar waar wij geland zijn, dat is een goede plek.’
Het vertrouwen van Nelis blijft groot.
Valentijn zucht: ‘Ik hoop dat je gelijk krijgt.’
‘Ik krijg gelijk, ik weet het altijd beter dan jij.’
Het wordt snel donker. Ze lopen een stukje naar beneden aan de donkere kant van
de rots en gaan in de richting van de grote boom. Plotseling blijven ze allebei staan.
Ze zien ver weg de schepen en de landingsplaats, de zee en de schepen zijn toverachtig
verlicht met fakkels en toortsen.
‘Ze werken vannacht door,’ zegt Valentijn verbaasd.
‘Het lijkt net een sprookje,’ fluistert Nelis.
Voorzichtig lopen ze verder. Daar is de boom en daar staat ook het meisje uit de
vissershut. Ze kijkt angstig rond. Is ze bang voor iets?
Alice schrikt als Valentijn en Nelis ineens naast haar staan. ‘O gelukkig, zijn jullie
het, ik dacht dat er een geest langskwam.’
‘Spoken bestaan niet,’ zegt Nelis rustig. Ze vertaalt de woorden van Alice voor
Valentijn, die lacht ook. Wat een idee: geesten, spoken, allemaal onzin.
‘Jullie moeten daar niet mee spotten,’ zegt Alice ernstig. ‘Ik heb je gevraagd hier
te komen omdat niemand hier in het donker durft te lopen, deze plaats is gevaarlijk...’
Ze fluistert die laatste woorden en ze krimpt angstig in elkaar als er in de verte een
uil roept. ‘De geest van een dode,’ zegt ze benauwd. ‘Hier is honderd jaar geleden
een Spanjaard opgehangen. Hij kwam hier met
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de Armada, zijn geest waart hier nog rond. Vóór middernacht moeten we weg zijn.’
Ze ziet dat Nelis en Valentijn haar niet geloven.
‘Aan de andere kant van de baai is een schuur, daar zaten een heleboel Spanjaarden,
die hebben ze laten verhongeren. Nu spookt het er.’
Nelis is niet gekomen voor spookverhalen. ‘Heb jij mijn vader gezien?’ vraagt ze.
Alice knikt. Onder de grote boom is het nu aardedonker. Ver weg roepen klaaglijk
de uilen, er is overal geritsel van dorre bladeren. Ook als je nooit in spoken geloofd
had zou je er nu aan gaan denken.
‘Wat weet je van mijn vader?’ herhaalt Nelis.
‘Een jaar geleden was er een hevige storm. We waren bang dat het dak van het
huis zou waaien, zo vreselijk ging de wind tekeer. Midden in de nacht werd er aan
de deur gemorreld. Het leek wel of de doden opgestaan waren om ons te halen. Mijn
oom deed de deur open en er kwam een witte, natte man binnen. Hij zag er vreselijk
uit. Hij moet heel lang in het ijskoude water gelegen hebben. Ik moest meteen een
vuur aanmaken en bij het licht van dat vuur heb ik die zeeman beter kunnen bekijken.
Eerst leek hij heel oud, later viel dat wel mee. Hij sprak geen Engels en hij wist niets
meer. “Hoe heet je?” vroeg mijn oom. “Dirk,” zei die man. Dat was alles, meer wist
hij niet. Hij kreeg droge kleren, eten en een warm bed en hij knapte snel op. Maar
zijn geheugen kwam niet terug. Wij wisten niet hoe hij heette, waar hij vandaan
kwam, waar hij heen wilde. Mijn oom kent een paar woordjes Nederlands, dat begreep
hij wel. Hij leerde ook wel wat Engels, maar hij wist niet meer wie hij was en hoe
hij hier kwam.’
Alice ziet niet dat Nelis huilt. Het is zo donker dat ze alleen elkaars schim zien,
gezichten zijn niet te onderscheiden.
‘Waarom is hij hier niet meer?’ vraagt Nelis met moeite. Valentijn heeft het verhaal
van Alice ook zonder vertaling wel zo'n beetje begrepen.
‘Ze hebben ruzie gehad,’ antwoordt Alice. ‘Mijn oom is een lastige man. Hij wilde
al na een week van die extra kostganger af. Wat er precies gebeurd is weet ik niet.
Mijn tante weet het ook niet. Mijn oom kwam thuis en zei alleen maar “Dirk is naar
Exeter, hij wil naar Londen lopen om daar een schip te zoeken.”
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Daarna mochten wij niet meer over die Hollandse zeeman praten. Dat is alles wat ik
weet.’
Het is een tijdje stil. Van verre is het lawaai bij de landing te horen, nog verder
weg klinkt vuurwerk. In de dorpen viert men Guy Fawkesday, met het traditionele
lawaai.
‘Dan gaan we in Exeter zoeken,’ zegt Nelis vastberaden.
Valentijn bewondert zijn zusje. In het donker trekt hij haar tegen zich aan. ‘We
gaan samen, Neeltje, tot we hem gevonden hebben.’
‘Jullie zijn broer en zus hè,’ zegt Alice. ‘Jij bent geen jongen, je bent een verkleed
meisje.’
‘Hoe weet jij dat?’ vraagt Nelis verbaasd.
‘Dat voel je,’ zegt Alice eenvoudig. ‘Ik wist het zodra je bij ons binnenkwam. Jij
wilt je vader zoeken. Ik wil weg bij mijn oom en tante. Ik ga met jullie mee.’
Valentijn schijnt dat wel leuk te vinden. Nelis weet niet wat ze er van denken moet.
‘Heb je het dan niet naar je zin hier?’ vraagt ze.
‘Dit is een gevangenis,’ zegt Alice verontwaardigd. ‘Ik hoor hier helemaal niet.
Ik kom uit Bristol, dat is een grote stad. Mijn vader heeft daar een herberg, ik kon
er helpen, maar mijn moeder wilde dat niet. Zij vond dat de mannen teveel naar mij
keken, dat was niet goed voor me, zei ze. Alsof ik niet op mezelf kan passen! Ze
hebben me op deze plek gezet bij mijn oom en tante. Ik heb het een jaar uitgehouden,
nu loop ik weg. Dit is een goede kans, bij een leger zijn altijd veel mensen nodig.
Zo'n kans krijg ik nooit meer. We kunnen elkaar helpen, ik vlucht en ik help jullie
je vader te vinden.’
‘Geloof je dat hij nog in de buurt is?’ vraagt Nelis.
‘Dirk? Die vinden we beslist.’
In het kamp is het rustig.
Simon staat bij het hek en kijkt uit over de weg.
‘Waar hebben jullie al die tijd gezeten?’ zegt hij boos.
‘We waren de weg kwijtgeraakt,’ zegt Valentijn, ‘maar Alice hier heeft ons
geholpen. Nu zijn we toch nog op tijd terug.’
‘Niks op tijd terug,’ moppert Simon. ‘Het is allang appel geweest. Dat ze je niet
gemist hebben is puur toeval,’ zegt hij tegen Nelis. ‘Dat lap je me niet weer, zoiets
kan niet in een leger.’
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Valentijn loopt door. Alice gaat met hem mee.
‘Wat moet die meid hier?’ vraagt Simon.
‘Ze heeft mijn vader gezien, vorig jaar. Ze helpt ons om hem terug te vinden. Ze
gaat met ons mee.’
Simon bromt: ‘Ja, zulke types vind je bij elk leger.’ Nelis gaat er niet op in. Ze is
doodmoe. De zorgzame Simon heeft nog wat eten voor haar bewaard en in een
beschut hoekje bij de heg is een slaapplaats ingericht. Daar ligt Nelis, in dekens
gewikkeld, zo op de harde grond. Ze slaapt alsof ze in een veren bed ligt. Het is een
koude nacht, de mannen huiveren in hun dekens. Nelis merkt niets, Nelis slaapt.

Modder en regen
De volgende morgen wordt Nelis uitgerust wakker. Ze wil wel meteen verder zoeken
naar haar vader, maar daar komt die dag niets van. Het militaire leven begint nu in
alle ernst.
Ze moet met de mannen in rijen aantreden, ze worden geteld en korporaals roepen
luid antwoorden op voor haar onbegrijpelijke vragen van officieren. Meteen na het
appel pakken ze hun dekens in en maken ze zich klaar voor de tocht naar Exeter. Er
komen drie zware karren, elk getrokken door zes paarden. Daar gaat de meeste bagage
in, toch draagt elke soldaat persoonlijk nog zo'n dertig kilo aan wapens, dekens en
reservekleding. Ook Nelis krijgt van Simon een flinke vracht op haar rug gebonden.
Ze klaagt niet, maar het is wel zwaar. Ze weet niet dat Simon nog de helft van haar
vrachtje bij zijn eigen spullen draagt.
Tegen tien uur begint hun opmars. De karren komen heel langzaam in beweging.
Nelis en Simon lopen vlak achter de bagagewagens. Ze gaan een stukje naar
beneden en dan begint de eerste echte heuvel. Een smalle weg tussen muurtjes of
hoge heggen. De karren lopen vast in de modder, zelfs de sterke paarden krijgen er
geen beweging in. Het pad is niet meer dan een diep uitgesleten karrespoor vol
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modder en water. Stenen die er lang geleden op gegooid zijn om de weg te verharden
zijn nu alleen maar hinderlijk, je kunt er je benen aan bezeren. De doorgang is zo
smal dat de brede karren er nauwelijks door kunnen. Soldaten moeten struiken,
heggen en hele bomen omhakken om ruimte te maken. Iedereen moet duwen en
trekken aan de karren.
Ook Nelis moet hard werken. Ze is van onder tot boven bedekt met rode modder,
zo vies is ze nog nooit geweest. Het regent voortdurend en al dat regenwater stroomt
ook nog weer eens vrolijk langs hun weg als een modderbeek de heuvel af.
Ze komen boven op de heuvel. Even is er een prachtig uitzicht. Wat zou het mooi
zijn als ze nu Exeter al konden zien! Maar Exeter is nog heel ver weg, vele tientallen
heuvels ver. Nelis en Simon zien een wijd land, bomen, heggen, verspreide
boerderijtjes en heuvels, heel veel heuvels. Ze drijven met de modder naar beneden
en beginnen dan aan de tweede klim. Daarna een derde, een vierde, een vijfde. Nelis
voelt geen kou, geen regen, geen vuil meer. Net als alle soldaten loopt ze, ploetert
ze zwijgend, hijgend van het ene plekje taaie bagger naar het volgende.
Op een kruispunt staat een boer met een kar appelen. Die deelt hij uit aan de
soldaten, dat is een mooi moment.
De kapitein laat eten uit de karren halen en ze krijgen scheepsbeschuit met harde
plakken spek. Nelis heeft nog nooit zo lekker gegeten. Simon leunt zittend tegen een
boom. Hij lacht ondanks zijn vermoeidheid. ‘De beschuit wordt vanzelf zacht,’ roept
hij in het Engels. Hij houdt zijn harde brok in de regen. Nelis hoort alleen maar
Engels om zich heen, ze kan het nu steeds beter begrijpen. Ze sluit haar ogen, het
eten is op. Naast Simon leunend tegen die harde boom, zou ze zo kunnen slapen.
Om haar heen lachen en praten de mannen, niemand klaagt of moppert. Ze genieten
van dit ogenblik rust en maken zich geen zorgen over de rest van de dag.
Nelis doezelt een beetje weg als luid gevloek in het Hollands om haar heen klinkt.
Ze kijkt en ziet een grote groep vervuilde soldaten de heuvel opkomen. Ze schelden
op die ‘gore Engelse wegen’, ‘die smerige rotmodder’ en op de officieren die deze
tocht voor hen bedacht hebben. De kar met appelen is leeg, wat een nieuwe stortvloed
grove vloeken en scheldwoorden losmaakt. Met on-
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miskenbaar vaderlandse geluiden zakt de troep de heuvel af op weg naar de volgende
klim.
De Engelse eenheid van Nelis en Simon volgt op flinke afstand. Tot de avond
zwoegen ze verder, dan zijn ze nog nergens. Ze hebben alleen maar heuvels
beklommen, ze zijn doodmoe geworden en ze hebben er geen idee van of ze
opgeschoten zijn. Ze horen zeggen dat de prins aan het eten was in een aardig landhuis
met laag rieten dak waar ze in Yalberton langs liepen. Het kan waar zijn, er waren
daar veel rijpaarden. De soldaten hebben niet zulke lekkere etentjes, die zakken aan
het eind van de dag uitgeput in de modder op het omgeploegde stuk grond waar ze
de nacht moeten door brengen.
Ze stoken vuren en hakken daarvoor struiken om, vernielen landhekken en alles
wat maar branden wil. Uit de meegezeulde bagage komt goed Hollands rundvlees.
Dat braden ze zo goed en zo kwaad als het gaat boven hun vuur.
Niemand verbaast zich erover dat al die voorraden er zomaar zijn, dat men al
maanden tevoren voor die vijftienduizend man voedsel, kleding, wapens heeft
ingeladen en dat al die spullen hierheen vervoerd zijn. Dit leger plundert niet, het
leeft niet ten koste van het land waar het doortrekt. Alles wat de soldaten nodig
hebben is er, willen ze meer, dan kopen ze het. Nelis vindt dat heel gewoon. Simon
en de andere beroepssoldaten weten wel beter, die hebben ‘normale’ oorlogen en
veldtochten meegemaakt.
Nog voor het helemaal donker is zoeken de mannen min of meer beschutte plekjes
op en gaan slapen. Gehuld in hun dikke soldatenjas en als ze geluk hebben in een of
twee dekens liggen ze op de rode modder. Hun hoofd op een wat hoger stukje grond,
terwijl het regenwater modderig over hun benen stroomt. Ze merken het niet eens
meer.
In de nacht van dinsdag op woensdag valt er veel regen. Stijf en koud komen ze
op woensdagochtend 7 november overeind. Er is weer genoeg te eten, verder wacht
hen opnieuw een dag zwoegen, heuvel op, heuvel af. Het waait hard en dat is gemeen
koud als je al zo nat bent. Simon houdt de moed er in. ‘Als het hard waait zijn we
eerder droog,’ zegt hij. Hij probeert er bij te lachen, maar dat lukt niet meer.
Onderweg zijn de mensen heel vriendelijk: ondanks het slech-
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te weer staan ze voor hun huizen en roepen ‘God bless you’ naar de langstrekkende
soldaten. De dag lijkt precies op de voorafgaande, alleen zijn ze nu veel vermoeider.
Iedereen is blij als ze in het begin van de middag een stadje zien. Het is Newton
Abbot, drie straten bij een riviertje.
Ze lopen naar een groot landhuis ten oosten van de stad en horen daar dat ze de
prins mogen bewaken die in dat huis zal overnachten. Dat bericht hoort iedereen
onbewogen aan. Wat de soldaten blij maakt is de plek waar ze zullen slapen: twee
stallen zijn voor hen leeggemaakt, er ligt vers stro, het regent er niet, de wind komt
er alleen door enkele kieren. Slapen in zo'n stal is als slapen in een paleis.
Er is die avond ook heel veel te eten, vanuit het grote huis brengt men de soldaten
ketels vol dampende stamppot en soep. Dat er meteen wacht gelopen moet worden
vinden deze beroepssoldaten heel gewoon. Simon ziet kans Nelis buiten de
wachtdienst te houden, zij zal de hele nacht kunnen slapen. Simon dekt haar
zorgvuldig toe met een droge deken en slaapt zelf ook. Hij wordt pas weer wakker
als het zijn beurt is om wacht te lopen. Het is dan bijna twaalf uur.
Hij loopt met twee andere mannen rustig heen en weer voor het grote landhuis.
Echt gevaar is er niet, toch moeten ze goed opletten. Niemand mag bij het huis komen.
De drie soldaten reageren dan ook meteen als ze tussen de bomen in het park voor
het huis iemand zien. Het is een man, die daar zomaar wat rond loopt. Wat moet die
kerel daar? Simon trekt zijn pistool en gaat er op af, de beide andere soldaten houden
hun wapens ook gereed.
‘Wat moet dat daar,’ roept Simon in het Engels.
‘Ik wandel in de tuin,’ klinkt het in deftig Nederlands.
Simon schakelt ook meteen op die taal over. ‘Hoort u bij het huis mijnheer?’
‘Dat zou ik denken, ik ben de secretaris van de prins.’
‘Wilt u dan naar binnen gaan, het huis wordt bewaakt en het zou vervelend zijn
als iemand u per ongeluk een kogel door het hoofd schiet.’
De secretaris is dichterbij gekomen. Simon herkent hem. ‘O, bent u het, mijnheer
Huygens.’
‘Ik denk dat wij elkaar al eerder ontmoet hebben,’ zegt de se-
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cretaris. ‘U was toch kok op de Brielle? Een Engelsman die voortreffelijk Nederlands
spreekt en goed kan koken. Hoe komt u hier ineens als soldaat? Een zeeman op de
vaste wal?’
‘Ik ben helemaal geen zeeman, mijnheer Huygens, ik ben kanonnier. Nu moet ik
als gewoon soldaat meelopen, want geschut is er niet.’
‘We hebben wel geschut, maar dat is nog op de schepen. Dat krijgen we pas in
Exeter aan land,’ zegt de secretaris van de prins. ‘Het is echter de vraag of we er ver
mee komen op deze wegen.’
‘Dat wordt heel moeilijk mijnheer,’ geeft Simon toe.
‘Is dat aardige koksmaatje nog bij u?’ vraagt Huygens.
‘Mijn neefje, ja mijnheer, die wil dit avontuur van het begin tot het eind meemaken.
Die kleine man slaapt nu.’
‘Kan hij lezen en schrijven?’
‘Nelis? Mijnheer, die is zo slim, die kan alles.’
Huygens knikt nadenkend, rustig pratend loopt hij met Simon naar het grote huis.
Vlak bij de deur zegt hij: ‘Hebt u zin bij mijn kleine staf te komen met uw neefje?
Hij kan helpen bij het secretariaatswerk en u zie ik graag in mijn keuken, zodra we
een wat vaster adres hebben gevonden.’
Simon begrijpt dat dit voor Nelis een unieke kans is op een veiliger en rustiger
leven; dat hij weer de keuken in moet aanvaardt hij als een onafwendbaar noodlot.
‘Wij zullen u heel graag helpen mijnheer.’
‘Goed. Ik zal met uw commandant spreken, ik zie hem daar in de grote zaal. Meld
u morgenochtend met uw neefje bij de achterdeur, dan heb ik de zaak wel geregeld.’
De secretaris stapt het huis in en Simon hervat zijn wacht. Nog één nachtje soldaat,
dan zal hij weer kok zijn. Nelis weet nog niet welke verrassing haar wacht, zij slaapt.

Intocht in Exeter
Op donderdag 8 november komen Simon en Nelis bij het kleine groepje medewerkers
van Huygens. Ze zien zonder spijt de andere soldaten vertrekken. Die mannen moeten
vandaag zelfs nog
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meer dragen, omdat de wegen te slecht zijn voor de bagagekarren. Iedereen moppert.
Simon en Nelis krijgen hun nieuwe plaats toegewezen. Simon helpt de koks van
het huis in een bijkeuken en Nelis krijgt werk op het secretariaat. Daar heeft Huygens
al twee klerken, saaie stille mannen, bleek en mager. Ze zien Nelis binnenkomen
maar zeggen niets. Pas na een tijdje geeft de jongste van de twee haar een stapeltje
papieren en een aantal schone vellen. Ze krijgt inkt en moet zelf een ganzeveer tot
pen snijden. Het valt de man duidelijk mee dat ze daar zo handig in is.
Ook als Nelis begint te schrijven heeft hij niets te mopperen. Staande bij een hoge
lessenaar schrijft ze die ochtend de papieren over die de klerk haar gaf. Ze hoeft zich
niet te haasten.
Buiten is het rumoerig. In het aangrenzende deel van het huis lopen mensen af en
aan naar de prins. Er zijn tientallen soldaten bij het huis. Overal klinken commando's,
je hoort paarden en je ruikt ze ook. Maar op het kantoor van secretaris Huygens is
het rustig.
De papieren die Nelis overschrijft bevatten lange lijsten met namen, achter elke
naam staat wat de betreffende persoon doet en welk salaris hij verdient. Zonder er
al te veel over na te denken schrijft Nelis alles keurig onder elkaar. Opeens ziet ze
een bekende naam: Valentijn Nooten, hulpchirurgijn, kleding en voeding, geen salaris.
Nelis schrijft het rustig op. Zo, dus Valentijn mag meelopen zonder er een cent voor
te ontvangen! Nelis lacht, dan is zij nog beter af. Zij krijgt een stuiver per dag en ze
heeft nog altijd de helft van het geld dat Van Swaenswijck haar meegaf. Een paar
namen verder is er onderaan de lijst bij gekrabbeld: Alice Hobbes, verpleegster,
ingedeeld bij de hoofdchirurgijn, geen salaris.
Nelis is klaar. Ze brengt haar werk bij de jongste klerk, die knikt goedkeurend en
geeft haar een pak brieven. ‘Breng die in de stad bij de burgemeester,’ zegt hij.
‘Waar is die burgemeester?’ vraagt Nelis.
‘Dat weet ik niet. Spreek je Engels?’
‘Ja.’
‘Vraag het dan zelf maar, het is niet zo'n grote stad.’
Nelis gaat op pad. Ze moet wel drie keer bij wachtposten een officieel papier laten
zien om van het terrein af te mogen en bij de
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stad zijn er zelfs vier controles. Toch komt ze tenslotte in het centrum van het stadje
Newton Abbot. Het regent nog steeds, maar het waait niet meer zo hard. Dat slechte
weer hindert Nelis nu niet meer, ze heeft het wel slechter meegemaakt.
Er staat een grote toren en daar ziet ze ineens haar broer.
‘Valentijn!’ roept ze en ze holt naar hem toe. De jonge chirurgijn omhelst zijn
‘broertje’ alsof ze elkaar in geen jaren gezien hebben. Voorbijgangers lachen en
roepen iets dat de twee Hollanders niet begrijpen.
‘Wat kraak jij raar,’ zegt Valentijn.
‘O, dat zijn de brieven, die moeten droog blijven. Ik ben nu bij het secretariaat.’
Vlug vertelt Nelis haar broer hoe ze uit het leger weg kon komen.
‘Je hebt alweer geluk,’ zegt Valentijn afgunstig. ‘Wij moeten de hele dag lopen.
Jij zit straks natuurlijk heel rustig op een kar. Wij zijn dat hele eind van Brixham
hierheen komen lopen en dat met al die modder. Afschuwelijk. We hebben maar
twee zieken, die zijn in het huis van de burgemeester. Alice is daar ook.’
Nelis lacht. ‘Dat komt goed uit. Ik moet naar die burgemeester toe. Ik heb brieven
voor hem.’
Ze lopen samen de paar honderd meter naar het huis waar ze allebei moeten zijn.
Nelis vertelt over de zware opmars met het leger. Broer en zus hebben allebei ervaren
wat een voettocht in dit modderige heuvelland betekent. Toch denkt Valentijn dat
hij het het zwaarst heeft. Nelis laat dat maar zo.
Ze geeft de brieven af. Valentijn staat met Alice bij de deur. Nelis ziet hoe de
mannen naar Alice kijken en ze merkt dat het meisje dat leuk vindt. Ze lacht schijnbaar
verlegen maar toch uitdagend terug als er opmerkingen gemaakt worden. Alice krijgt
die dag echter niet veel tijd meer om naar mannen te lachen. De burgemeester komt
uit zijn kamer.
‘Jullie moeten met je zieken meteen naar Chudley, morgen vroeg word je in Exeter
verwacht.’
Binnen een uur is de hele hospitaalgroep alweer klaar voor vertrek. Het lijkt wel
dagelijkse routine, dat reizen over modderige heuvels. Nelis wacht tot haar broer de
stad uit gaat. Hij loopt met Alice achter de kar met de zieken. Nelis heeft medelijden
met die mannen. Je kunt nog beter lopen dan op zo'n kar over deze slechte wegen
door elkaar geschud te worden.
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Zelf ervaart ze dat 's middags. Ze gaan ook naar Chudley en Nelis mag op de kar
zitten waarin alle papieren en de kisten vol pamfletten vervoerd worden. Het is een
grote wagen met twee wielen. De voerman is iemand uit de streek. Huygens heeft
hem met zijn kar gehuurd voor dit transport. De zwaardere Hollandse wagens zijn
op deze wegen helemaal niet te gebruiken.
Simon loopt achteraan. Hij koopt onderweg verse kippen en daar maakt hij 's
avonds een heerlijke maaltijd mee. Huygens is best tevreden met zijn kok. Simon
merkt dat de bevolking het leger van de prins goed gezind is. De soldaten kopen veel
en alles wordt contant betaald. Het is eerst wel even wennen aan het Hollandse geld,
maar binnen een paar dagen is de hele bevolking van de streek graag bereid dat
vreemde geld te ontvangen.
De nachtrust in Chudley is kort. Ze moeten zelfs nog schrijfwerk doen bij kaarslicht.
Van Huygens krijgt Nelis een compliment.
‘Je schrijft heel netjes,’ zegt hij. ‘Van wie heb je dat geleerd?’
‘Van de meester, bij ons op het dorp.’
‘Waar is dat?’
‘In Gouderak. Ik had wel langer naar school willen gaan, maar ik moest gaan
werken.’ Nelis voelt zich op haar gemak bij de vriendelijke secretaris. Bijna had ze
gezegd: ‘Ik wil vroedvrouw worden’. Gelukkig bedenkt ze net op tijd dat je als jongen
geen vroedvrouw kan zijn.
Huygens moet alweer verder, hij heeft het altijd druk. De oudste klerk doet hem
dat na. Die is ook de hele dag bezig en kijkt alsof hij geen minuut kan missen.
Vrijdag 9 november gaan ze vroeg op weg naar Exeter. Het regent weer, dat is
langzamerhand al heel gewoon. Het is eigenlijk een wonder dat het zulk mooi weer
was bij de landing. Wat lijkt dat lang geleden - en toch is het nog maar vijf dagen.
Ze ploeteren naar de grote stad Exeter en zijn daar nog voor de middag. Nelis loopt
nu met Simon achteraan, dat is prettiger dan op de kar.
In Exeter is al een huis beschikbaar voor Huygens; daar richten ze hun kantoor
in. Ze horen dat het leger nu ook dicht bij de stad is.
De feestelijke intocht van de prins gaat beginnen. Soldaten die
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gisteren al hier aankwamen, sturen de mensen naar de kant van de weg. De klerken
mogen hun werk laten liggen en bij het raam kijken naar het leger, want zoiets zie
je niet iedere dag.
De prins heeft voor zijn komst in de hoofdstad van Devon een bijzonder schouwspel
georganiseerd.
Vooraan rijden Engelse edelen, fier te paard. Ze zien er prachtig uit in hun
glimmende kurassen. Hun kleren zijn kleurig en op hun helmen hebben ze mooie
pluimen.
Daarachter lopen tweehonderd zwarte mensen, paardenverzorgers uit het verre
Suriname. De prins heeft dit exotische legeronderdeel een ereplaats in de stoet
gegeven. Voor veel mensen in Exeter is het voor het eerst in hun leven dat ze negers
zien. Breed lachend en naar alle kanten wuivend komen de vrolijke stalknechten de
stad in. Sommigen maken een dansje, maar dat mag niet van de officieren, het is een
plechtige intocht, ze moeten er geen lolletje van maken.
De mensen kijken hun ogen uit naar deze vrolijke mannen in hun geborduurde
capes, afgezet met bont, en met witte veren op hun hoofd.
Achter de Surinamers komen mensen uit Finland en Lapland. Zij dragen zwarte
borstkurassen en vellen van rendieren en beren. De mensen langs de kant van de weg
juichen het leger van de prins toe. Dat gejuich wordt luider als vijftig edellieden met
hun pages langs trekken. Zij voeren een grote vlag mee waarop staat GOD AND THE
PROTESTANT RELIGION.
Nog harder roepen, juichen, schreeuwen de mensen als de prins zelf langskomt
op een prachtig wit paard. Op zijn hoofd een hoed met witte veren; verder is hij haast
sober gekleed temidden van al die pracht en praal.
Achter de prins komen weer prachtig geklede ruiters. Er lopen Zwitsers in de stoet,
Nelis ziet de in blauwe uniformen gestoken lijfwacht van de prins en dan komen in
eindeloos lange rijen de vermoeide, bleke soldaten. Een legermacht van tienduizenden
trekt op vreedzame wijze de stad in.
De bevolking heeft nog nooit zo'n groots schouwspel gezien. Nog diezelfde dag
wordt er voor al die mannen in en rond Exeter plaats gevonden waar ze de komende
dagen of weken kunnen blijven.
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De prins rijdt door naar de grote kathedraal. Daar vindt een plechtige dienst plaats
waarbij ook het manifest nog eens wordt voorgelezen, het nu al beroemde stuk waarin
Willem III uitvoerig uitlegt waarom hij naar Engeland gekomen is. Het is helemaal
de schuld van koning Jacobus, door zijn slechte regering moeten de protestanten wel
de hulp inroepen van een buitenlander, die uitsluitend komt om de wetten te herstellen.
Nelis hoort die verklaring niet, ze is niet in de kerk, zij moet schrijven. Allerlei
brieven en stukken schrijft ze over tot het te donker wordt, dan mag ze bij Simon in
de keuken gaan eten.
Valentijn ziet ook niet veel die dag. In een heel ander deel van de stad helpt hij het
hospitaal in te richten. Alice werkt hard mee, iedereen vindt haar aardig. Dat vrolijke,
hardwerkende Engelse meisje wordt populair in het leger.

Dagelijks werk
De twee klerken van secretaris Huygens klagen steen en been als hun baas niet in de
buurt is. Ze hebben veel te veel werk, ze krijgen nooit een vrije dag en iedereen wil
alles meteen klaar hebben.
‘Zaterdag 10 november,’ zucht de oudste klerk. ‘Of we maar even willen gaan
opschrijven wat er in de haven van Exeter binnenkomt. Zaterdag 10 november, terwijl
het eigenlijk al de twintigste is - wie betaalt me die tien dagen die zomaar wegvallen?
Ik heb wel gewerkt.’
De andere klerk zucht dramatisch, hij is ook ontevreden. Hij wijst naar de stapel
papieren: ‘Dat moet vandaag ook nog allemaal verwerkt worden. Kan Nelis dat
karwei bij de haven niet doen?’
Dat lijkt de oudere klerk een uitstekend idee. ‘De baas vindt toch dat hij alles zo
goed doet, laat dat maar eens blijken.’
Zo krijgt Nelis de opdracht naar de haven te gaan. Ze hoort het zodra ze uit de
keuken van Simon naar het kantoor komt. Ze is een beetje laat, want Simon wil dat
ze goed eet. Nadat de oudste klerk een kwartier gezeurd heeft over het feit dat Nelis
vijf minu-
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ten te laat is, wordt ze met een kistje schrijfmateriaal naar de haven gestuurd.
Niemand zegt haar waar ze in de vreemde stad de haven vindt, maar als je in het
Engels de weg kunt vragen kom je een heel eind. Het is wel leuk buiten. Door de
drukte van de intocht is de vrijdagse markt naar zaterdag verschoven. Er is een groot
marktgebouw, een mooi huis met daaronder een open ruimte waar kooplieden hun
waren uitstallen. Dat is niet voldoende, zelfs de straten eromheen staan vol met
kramen en stalletjes. Vlees, vis, kippen, kalkoenen, fazanten, allerlei groenten, kaas,
melk, boter, alles is op de markt van Exeter te koop.
Met zoveel soldaten in de stad doen de kooplieden goede zaken. Er gaat meer
Hollands geld van hand tot hand dan Engels. Ook Simon is al op de markt, bij
Huygens zullen ze die dag goed eten.
Nelis ziet veel kerken, de stad lijkt wel vol te staan met grote en kleine kerken.
Ze wil wel eens even daarbinnen kijken, maar daar heeft ze nu geen tijd voor. Mensen
wijzen haar de weg naar de haven. Het is hier eigenlijk nogal gemakkelijk: als je
straten kiest die naar beneden gaan heb je grote kans bij de rivier te komen en daar
is het haventje.
In alle huizen waar ze langs komt zijn mensen aan het werk. Ze wassen en verven
de wollen stoffen waar de stad zo beroemd om is.
Bij het haventje is het nog rustig. Ze krijgt een plaats in een klein huisje waar ze bij
het raam mag zitten. Daar pakt ze het kistje uit. Er zit genoeg papier in voor een
week schrijfwerk, ze vindt zes ganzeveren en een goed gesloten fles inkt. Ze kijkt
naar de haven en wacht af wat er verder moet gebeuren. Dat is voorlopig niets. De
schepen zijn door ongunstige wind en door de vele ondiepten in de rivier de Exe
vertraagd.
Pas na twee uur komt er een klein scheepje binnen, dat wordt snel gelost. Het bevat
persoonlijke bagage van officieren, dat hoeft Nelis niet allemaal op te schrijven. Als
er drie scheepjes aankomen met wapens wordt het wat lastiger. Toch valt ook dat
mee. Bij elke vracht is een duidelijke lijst. Bij het lossen controleert een officier of
alles er is en dan schrijft Nelis die lijst over.
Zo is het een rustig ochtendje. Ze mag zelfs bij Simon gaan eten
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als het twaalf uur is. De klerken ziet ze niet. Simon is vrolijk. Hij vindt het
keukenwerk nu leuk, vooral omdat de heer Huygens zoveel waardering voor zijn
kookkunst heeft.
Iets nieuws voor hem is, dat je hier in Exeter zo gemakkelijk aan water komt.
Enthousiast legt hij Nelis uit dat er onder en door de hele stad een systeem van buizen
is, waardoor rivierwater zo in de huizen komt. ‘En dat in een stad zo groot als
Rotterdam,’ roept Simon uit. ‘Wij Engelsen kunnen toch wel wat.’
Nelis lacht. ‘Dat zal best, maar van schilderen of schoonmaken hebben ze hier
geen verstand.’
‘Je bedoelt dat het hier en daar een beetje vies is.’
‘Een beetje vies? Het is de grootste smeerboel die ik ooit gezien heb. En dan al
die smerige pijpen, ze roken hier allemaal geloof ik, zelfs de vrouwen lopen met een
rokende pijp rond.’
‘Ja, dat zijn zo de gewoonten van het land,’ zegt Simon verontschuldigend. ‘Bij
jullie wordt ook veel gerookt.’
Nelis moet terug naar haar werk. Ze krijgt het toch nog druk die middag. Eerst komen
er kort na elkaar zeven schepen binnen en dan moet ze met spoed naar een schipbrug
die soldaten over de rivier gelegd hebben. Er staan heel veel mensen te kijken naar
dat technische wonder. Nelis mag zo doorlopen, zij is belangrijk, zij hoort erbij.
Met de Hollandse vloot is een groot aantal kleine bootjes meegekomen, die nu
naar Exeter gebracht zijn. Aan elkaar gebonden met over alle schepen heen lange
planken vormen die een brug. Geschut en karren die bij het diepere water van
Topsham uit de schepen geladen zijn, heeft men over land naar Exeter vervoerd en
die gaan nu via die schipbrug de stad in.
Gelukkig is het droog. Nelis moet buiten werken. Ze staat naast de brug bij een
soort lessenaar en schrijft op wat een officier zegt. Hij noemt van elke kar die langs
komt de inhoud en Nelis schrijft dat op lange lijsten.
Eindeloze rijen kanonnen en karren met wapens trekken voorbij. Er is zelfs een
complete smederij bij en de drukpers waar ze in Rotterdam al over hoorde praten.
Dan zegt de officier ineens: ‘Geldkisten twintig, kar één.’ Nelis kijkt verbaasd op.
‘Geldkisten of kisten met geld?’
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‘Ja, kisten met geld,’ zegt de man ongeduldig. ‘Schrijf het nu maar op, dit is onze
geldvoorraad. Daar moet alles van betaald worden.’
Zonder speciale bewaking rolt de kar met de twintig kisten vol geld de stad in. Er
volgen er meer, vijftig keer noteert Nelis het binnenrijden van zo'n kar. De hele
voorraad geld van de prins is veilig in Exeter aangekomen.
Na het werk mag Nelis met de mannen een glas cider drinken. Ze heeft die
appelwijn nog nooit geproefd. Hij is heerlijk fris en wordt hier in de buurt gemaakt.
Ze drinkt er twee grote glazen van en komt heel vrolijk bij Simon in de keuken.
Die schudt zijn hoofd: ‘Kleine kinderen moeten gewoon verdund bier drinken, dit
spul is veel te sterk voor jou.’ Nelis lacht er om, maar als ze moeite heeft de trap op
te komen moet ze Simon toch wel gelijk geven. Haar handschrift is aan het eind van
die zaterdag niet meer zo mooi, maar ze krijgt alle lijsten af en levert die bij de oudste
klerk in. Dan is ze vrij. Morgen is het zondag, de dag des Heren, dan ligt het werk
stil.
‘Behalve voor spoedbrieven, dan weten ze mij te vinden,’ klaagt de oudste klerk.
Zuchtend gaat hij naar de keuken om daar somber zwijgend de gebraden kalkoen
met verse groente en fruit op te eten die Simon met zoveel zorg heeft klaargemaakt.
Het wordt pas gezellig in de grote keuken als die zuurpruim weg is; ook de jongste
klerk blijft niet lang. Secretaris Huygens eet laat. Simon weet niet precies hoe laat,
de secretaris is heel lang bij de prins in het grote gebouw bij de kathedraal en niemand
weet wanneer hij thuis zal komen. Dan moet wel heel snel het eten op tafel komen
en het moet lekker zijn. Simon en Nelis staan er voor klaar. Nelis draait een grote
kalkoen aan het braadspit boven het vuurtje, ze giet er handig gesmolten boter
overheen, niet teveel, dat valt maar sissend in het vuur, net zoveel dat de kalkoen
mooi bruingebraden wordt. Simon bereidt in een kookpot de groenten en tussendoor
heeft hij een mooie schotel verse groenten en fruit klaargemaakt. Twee flessen goede
wijn komen op temperatuur.
Zodra de secretaris binnen is moet het eten opgediend worden. Nelis helpt daarbij,
ze doet dat handig, ze is het gewend. Huygens knikt goedkeurend. Nelis schenkt een
bodempje wijn in zijn glas en laat hem proeven, zo deed ze dat bij Van Swaenswijck
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ook altijd. De secretaris is verrast. ‘Kun jij ook al aan tafel bedienen?’ ‘Die jongen
kan alles, mijnheer Huygens,’ zegt Simon trots. De wijn is goed, Nelis kan inschenken.
‘Wat heb je vandaag gedaan, Nelis?’
‘Ik heb bij de haven gewerkt mijnheer. Alles wat aangekomen is staat op lijsten.
Er waren wel vijftig karren met geld.’
De secretaris glimlacht. ‘Dat vind je heel veel hè?’
‘Nou, als je zoveel geld hebt kun je de hele wereld wel kopen.’
‘Dat zou je haast denken,’ zegt Huygens.
Hij laat Simon en Nelis weggaan en denkt na over het gesprek dat hij met de prins
en zijn officieren had. Er is net genoeg geld voor het leger tot december. Over
ongeveer zes weken is alles op, dan moeten ze in London zijn en dan moeten de
Engelsen zelf hun opstand gaan betalen. De Engelsen en hun opstand, denkt Huygens
bitter. Er zijn prachtige brieven verstuurd voor de prins deze gevaarlijke tocht
ondernam, iedereen zou meteen helpen zodra de prins geland was. Maar waar blijven
ze nu? Wat komt er uit van alle mooie beloften? Mijnheer Seymour zal waarschijnlijk
volgende week kleur bekennen, er is al een belangrijk gesprek geweest een paar
dagen geleden. Maar dat gesprek was in het geheim en wat de prins nodig heeft zijn
openlijke steunverklaringen. Het volk is enthousiast genoeg, maar de adel blijft
voorzichtig. Iedereen is in deze streek toch nog bang dat het mis zal gaan, net als
drie jaar geleden met de rebellie van Monmouth. De wrede onderdrukking die toen
volgde is nog niemand vergeten.
Huygens zucht. Volgende week zal het wel goed komen.
Later die avond komen Valentijn en Alice ook bij Simon in de keuken. En zelfs Henri
de la Court weet de weg te vinden. Het is buiten al helemaal donker. Ze zijn met een
kaarslantaarn in de hand naar het huis van Huygens gekomen. Het gesprek verloopt
moeizaam. Alice verstaat geen Nederlands, Valentijn spreekt maar heel weinig Engels
en dus moet Simon vaak als tolk helpen.
Het dagelijks werk in het huis dat als hospitaal is ingericht is die dag meegevallen,
de zieken genezen snel. Alice vertelt dat ze veel ‘pret’ kan maken met iedereen.
Henri is nu bezig met het opleiden van vrijwilligers die in het
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leger van de prins dienst willen nemen. Simon geeft hem goede raad. Dertig jaar
ervaring in het leger komt boven in allerlei sterke verhalen.
Na een poosje zegt Nelis. ‘We zijn nu in Exeter, nu kunnen we vader zoeken.’ Het
wordt stil in de keuken. Niemand gelooft echt dat ze Dirk Nooten zullen vinden,
maar ze durven het niet te zeggen. ‘Hij is naar Exeter gegaan,’ zegt Nelis. ‘Iemand
moet hem hier gezien hebben. Laten we de komende dagen allemaal bij de mensen
hier gaan vragen. We zijn met zoveel, we vinden vast wel wat.’
‘Dat is een goed idee,’ zegt Simon. ‘Maar nu zullen we eerst maar eens gaan
slapen.’ Het is een verstandig voorstel, maar er komt niets van terecht: de deur wordt
opengegooid en daar staat Reinier van Swaenswijck op de drempel. Hij ziet er verhit
uit, zijn kleding is zelfs een beetje slordig.
‘Is mijnheer Huygens thuis?’
‘Mijnheer eet,’ zegt Simon. ‘Hij mag niet gestoord worden.’
‘Daar heb ik niets mee te maken. Dit is een zaak van leven of dood.’ Hij kijkt
Nelis aan. ‘Jij bent toch klerk geworden hier? Haal je pennen en inkt en kom naar
de eetzaal, er moeten belangrijke brieven weg.’
De gewichtig doende Reinier loopt zonder meer door naar de kamer waar Huygens
na het eten net een beetje zit te slapen.
‘Mijnheer Huygens, de prins is in gevaar. We moeten meteen ingrijpen. Er is een
complot tegen zijn leven. De roomsen willen hem vergiftigen.’
Huygens kijkt dat drukke mannetje misprijzend aan. ‘Zo, mijnheer Van
Swaenswijck, en zijn de roomsen u dat persoonlijk komen vertellen?’
‘Ik heb een gesprek afgeluisterd in een café, hier drie huizen vandaan. Er zaten
daar vier mannen bij elkaar. Ik kan toevallig nogal goed overweg met de Engelse
taal, net als met het Frans trouwens, en daardoor kon ik precies verstaan waar ze het
over hadden. Die ene man leek me een Franse priester. Hij gaf een van de Engelsen
een zakje met vergif. Die kerel schijnt in de keuken van de prins te werken. Morgen
moet het gebeuren. Ik heb meteen de wacht gewaarschuwd, maar die willen niets
doen, zolang ze geen orders gekregen hebben.’
Nelis komt binnen met papier, pennen en inkt.
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‘Geschreven orders,’ zegt Reinier. ‘Daarom heb ik uw klerk opdracht gegeven er bij
te komen.’
‘U doet alsof u thuis bent,’ merkt Huygens sarcastisch op.
‘Dit is een noodsituatie,’ zegt Reinier. ‘We moeten heel snel zijn, als die kerels
er de lucht van krijgen dat we ze op het spoor zijn kunnen ze ontsnappen.’
Huygens begrijpt dat hij iets moet doen. Hij dicteert aan Nelis een kort briefje
waarin hij de officier van de wacht vraagt de heer Reinier van Swaenswijck te
begeleiden en hem bij te staan bij de arrestatie van samenzweerders.
Met die brief gaat Reinier weg. Nelis moet met hem mee ‘om de bekentenissen
op te schrijven’. Valentijn sluit zich bij het arrestatieteam aan, Alice volgt en Henri
wil ook wel eens zien wat er gaat gebeuren. Simon vindt het onverantwoord ‘die
kinderen’ zomaar weg te laten gaan. Hij pakt zijn twee pistolen en loopt mee. Reinier
is niet zo blij met deze optocht, maar hij zegt er niets van.
Ze haasten zich door de donkere straten. Bij het café stopt Reinier. Hij wijst de
vier mannen aan die nog binnen zitten.
‘Blijf hier en houd ze in de gaten,’ zegt hij tegen Simon en Henri. Voor ze kunnen
protesteren is hij al verder en de twee soldaten blijven schouderophalend staan.
Reinier holt naar de wacht en krijgt vier man mee. Nelis, Valentijn en Alice kunnen
hem nauwelijks bijhouden. Binnen een half uur zijn ze weer bij het café.
‘Ze zijn er nog,’ fluistert Simon. Hij hoeft niet zo zacht te praten, er is daarbinnen
lawaai genoeg. De soldaten gaan met Reinier naar binnen, dan volgt een wilde en
verwarde scène. Een van de vier verdachten ziet de soldaten, ziet ook Reinier en
staat snel op. Hij roept zijn maats iets toe en ze hollen naar de achterdeur. Een soldaat
haalt hen in, maar de langste man pakt een stuk hout en slaat wild naar de soldaat.
Die deinst terug en zo ontsnappen drie van de vier verdachten.
De enige die wordt opgebracht is de man met het vergif. Ze slepen hem naar de
keuken van Simon en daar geeft hij na een paar vragen al toe dat hij gif in het eten
van de prins wilde doen en dat een katholieke priester uit Frankrijk hem dat vergif
gaf.
Nelis vindt het een raar verhoor. Ze moet alles opschrijven.
Reinier vraagt: ‘Wilde je de prins vergiftigen?’
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De angstige man zegt: ‘Ja.’
‘Kreeg je het gif van een Franse priester?’
‘Ja.’
‘Hebben de roomsen je daarvoor betaald?’
‘Ja.’
De arme man is zo geschrokken, hij zegt op alles ja. Toch wordt zijn bekentenis
serieus genomen.
Reinier laat hem in de gevangenis opsluiten en neemt het papier dat Nelis volschreef
mee. Het is intussen bijna middernacht. In de keuken bij Simon wordt het weer rustig.
Huygens is al gaan slapen, Valentijn, Alice en Henri vertrekken. In de keuken
ruimen Simon en Nelis de boel op en dan gaan ze ook slapen. Simon schudt zijn
hoofd. ‘Die man weet niet wat hij allemaal bekend heeft. Die komt zo onherroepelijk
aan de galg.’
Nelis huivert. Ze heeft bij hun opmars al heel wat galgen zien staan, in Holland
staan die ook buiten de steden, ze weet dat daar misdadigers aan opgehangen worden.
Maar ze heeft nog nooit meegemaakt hoe zo'n misdadiger veroordeeld wordt.
‘Reinier wordt er niet slechter van,’ bromt Simon. ‘Die zal bij de prins een goede
beurt maken, let maar op.’

De witte heks weet meer
Op zondag gaat Nelis met Simon, Valentijn en Alice naar een Engelse kerkdienst.
Alice heeft zich heel opvallend gekleed, ze denkt dat ze er zo mooi uitziet. Iedereen
kijkt naar haar, daar gaat het om.
Er is een klein kerkje dichtbij hun huis, daar gaan ze heen. Simon heeft vooraf al
wat verteld over de Engelse kerk. Hij kent de verschillen met de protestantse eredienst
in Holland. Toch vinden Nelis en Valentijn het maar een vreemde vertoning. De
dominee loopt in een lange witte jurk, je moet om de haverklap knielen en er gebeurt
van alles bij het altaar. De preek is maar heel kort, het lijkt net een roomse dienst,
vinden Nelis en Valentijn.
‘De sfeer is net als bij ons thuis,’ zegt Nelis, ‘maar het ziet er al-
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lemaal heel anders uit.’ Toch is ze er wel trots op dat ze de Engelse preek zo goed
kon begrijpen.
Simon legt uit hoe de Engelse kerk lang geleden ontstond. ‘Wij hebben alle goede
dingen van de roomsen behouden en de fouten weggewerkt, zo hebben wij de beste
protestantse kerk van de hele wereld.’ Alice is het helemaal met hem eens.
De rest van deze vrije dag gaan ze vragen naar Dirk Nooten. Alice en Valentijn gaan
samen, Nelis gaat met Simon. Henri zal zelfstandig op onderzoek uitgaan als hij daar
de kans voor krijgt. Alice en Valentijn beginnen heel praktisch bij de haven. Simon
en Nelis vragen het bij de grote markthal aan iedereen die ze zien. Het is daar nu niet
druk, alle koopwaar is opgeruimd, het is zondag.
Bij de haven worden Valentijn en Alice niet veel wijzer. Niemand heeft ooit
gehoord van Dirk Nooten, niemand kent een Hollandse zeeman die zijn geheugen
kwijt is. Ze lopen door een van de poorten de stad uit en zien een klein huisje een
eindje buiten de stad. Alice klopt aan, Valentijn blijft op de weg staan.
Er komt een slonzige oude vrouw naar buiten. Ze hoort de vraag en knikt: ‘Dirk,
ja, die ken ik wel, maar die is allang verder gereisd.’
Alice wenkt Valentijn. Samen gaan ze achter de oude vrouw aan het huisje binnen.
Er is daar maar één ruimte, dat is het hele huis. Een schoorsteen is er niet. Op de
vloer brandt een vuurtje, de rook kan wegtrekken door twee rookgaten in de nok van
het rieten dak. Het is er koud en vies, onbeschrijflijk vies.
De vrouw sabbelt op een uitgedoofde pijp. Valentijn heeft wat pijptabak bij zich,
hij geeft die aan de oude vrouw. Even licht haar gezicht op, ze kijkt hem dankbaar
aan, dan laat ze haar hoofd weer zakken en mompelt verder in een voor Valentijn
onverstaanbaar dialect. Alice kan haar wel verstaan. De vrouw stopt haar pijpje,
steekt het op en zegt dan wat duidelijker: ‘Dirk is hier maanden geleden gekomen.
Hij heeft hier gegeten en geslapen en na een week is hij weer weggegaan.’
‘Waarheen?’ vraagt Alice.
‘Dat weet ik niet, hij wilde naar Londen. Hij zal wel die kant uitgelopen zijn.’
‘Kende hij zijn naam, toen hij hier was? Herinnerde hij zich iets?’
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‘Nee, het was een domme man, hij wist alleen dat hij Dirk heette verder was hij alles
vergeten. Ik kan veel mensen beter maken, maar domme mensen blijven dom. Ik heb
hem nog wel een tovermiddel meegegeven om hem te beschermen tegen gevaren.’
‘Wat was dat voor tovermiddel?’
‘Het touw waarmee een slecht mens was opgehangen. Zolang hij dat bij zich heeft
zal hem niets gebeuren.’
Alice vertelt Valentijn wat ze gehoord heeft. Hij beschrijft zijn vader. De oude
vrouw knikt, zo zag die Dirk eruit.
Valentijn vraagt nog meer, maar de vrouw weet alleen dat Dirk Nooten doorgelopen
is naar Londen, nu al vele maanden geleden. Ze vertelt trots over de vele mensen die
ze beter gemaakt heeft, zij weet heel veel van kruiden. Dat interesseert Valentijn.
Jammer genoeg kent hij de Engelse namen van al die kruiden niet; zo blijft het een
wat schimmig gesprek.
Als ze weer buiten staan zegt Alice: ‘Dat is een heks, een witte heks, eentje die
goede dingen doet voor mensen. Zij kan boze geesten verdrijven. Het is heel aardig
van haar dat ze je vader dat tovermiddel meegaf.’
‘Geloof jij in die flauwe kul?’ lacht Valentijn.
‘Praat niet zo luid,’ sist Alice. ‘Alles wat je zegt wordt door de wind naar de fairies
en de pixies gebracht. Als die merken dat jij nergens in gelooft, krijg je daar last mee,
dan nemen ze wraak.’
Terwijl ze teruglopen naar Exeter vertelt Alice gruwelijke voorbeelden van wat
er gebeurde met mensen die boze geesten beledigden of die alleen maar blijk gaven
niet in fairies en pixies te geloven. Valentijn lacht er een beetje om, aardige verhaaltjes
voor kleine kinderen, denkt hij, maar hij zegt het niet meer hardop.
Ze leggen bij Simon in de keuken een briefje neer. ‘We hebben een spoor, vanavond
vertellen we meer.’ Dat briefje vinden Nelis en Simon na een lange en vergeefse
tocht door de stad.
Die avond is het weer druk in de keuken van Simon. Valentijn vertelt het weinige
nieuws dat zij hebben. Nelis had gehoopt dat ze vader zelf gevonden hadden, maar
dat is niet zo. Een enkel teken van leven, meer niet. Naar aanleiding van het
tovermiddel dat de witte heks hun vader meegaf, praten ze over geheime krachten
en tovenarij. Simon en Alice zijn er vast van overtuigd

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

130
dat er allerlei wezens om ons heen zijn, die ons leven goed of slecht kunnen
beïnvloeden. Henri, Valentijn en Nelis geloven daar niet zo in.
‘O ja,’ zegt Nelis, ‘die dienstmeiden bij Van Swaenswijck, die geloofden alles.
Als de spiegel brak of je morste zout, nou dan was het huis te klein, Maar dat is
stomme wijvenpraat.’
Alice wordt nu echt boos. ‘Die dingen zijn echt! Jullie weten niet wat je voor
gevaren loopt. Nog maar een paar maanden geleden is hier in de buurt iets gebeurd.
Een vrouw loopt over de hei naar haar huis in het dorp. Er komt een wit konijn langs
hollen en dat konijn springt in haar mantel. De vrouw verbergt het konijn, ze hoort
geluid van paardehoeven, blaffen van honden en ze ziet niets. Ze weet meteen dat
het de duivel is met zijn hellehonden. Ze gaat zitten en ze houdt het konijn verborgen.
De duivel wordt zichtbaar, hij kijkt haar woedend aan en vraagt:
“Heb jij een wit konijn gezien?”
“Nee,” zegt die vrouw. De duivel vloekt, lost op in een stinkende wolk en verdwijnt.
De vrouw hoort de geluiden van paarden en honden verdwijnen en op haar schoot
zit een prachtig jong meisje. Dat was door de duivel meegenomen, zij kon pas weer
uit de macht van de duivel bevrijd worden als ze achter hem zou staan. Door de moed
en de slimheid van de vrouw die haar verborg was de duivel doorgereden, de jonge
vrouw stond nu achter hem en de betovering was verbroken. Die jonge vrouw is
verdwenen en de vrouw die haar gered had vond thuis een hele zak met geld, daar
kan ze nog jaren van leven.’
Alice kijkt fier in het rond. ‘Zulke dingen gebeuren hier.’
Simon wrijft langs zijn kin.
‘Ja er is meer tussen hemel en aarde dan wij denken. Kennen jullie de pixies? Nee?
Nou dat zijn kleine wezentjes die niet erg gevaarlijk zijn, maar je kunt ze toch maar
beter te vriend houden. Als je een lange tocht maakt proberen ze je de verkeerde weg
te wijzen, ze zitten altijd vol grappen en ze plagen graag. Weet je wat we hier doen
als we gaan lopen in een gebied waar pixies zijn? Dan draaien we onze jas om, als
je je jas binnenstebuiten draagt kunnen de pixies je niks maken.’
‘De pixies hebben ook wel eens een man van het schavot gered,’ zegt Alice. ‘Dat
was een mijnwerker uit Cornwall. Hij raakte op een avond temidden van een groep
feestvierende pixies. Ze
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dansten om hem heen, hij danste mee en ineens riep er een: “Hup, daar gaan we naar
het strand.” Die mijnwerker riep dat ook, en ineens werd hij opgetild en twee tellen
later stond hij op het strand. Ze dansten daar verder en toen riep zo'npixie: “Hup,
daar gaan we naar de wijnkelder van de baron.” Die man riep dat ook en even later
was hij in die wijnkelder. Ze hebben daar veel gedronken, de pixies verdwenen toen
de haan kraaide en de mijnwerker bleef stomdronken liggen. Zo vond de butler van
de baron hem. De dronken man kwam voor de rechter en werd veroordeeld tot de
strop wegens diefstal. Hij stond al bij de galg, toen er opeens een klein vrouwtje naar
voren drong. Ze riep: “Hup, daar gaan we naar Frankrijk!” Meteen verdween die
man in de lucht en ze hebben hem nooit meer gezien.’
‘Dan kende die vent die we gisteren arresteerden zeker ook pixies,’ lacht Henri,
‘want die is ook zomaar spoorloos verdwenen.’
‘Wat zal Reinier dat erg vinden, hij was zo trots op zijn heldendaad,’ roept
Valentijn.
‘Reinier heeft niets te klagen,’ antwoordt Henri. ‘De prins heeft hem persoonlijk
bedankt, Reinier kan geen kwaad meer doen. Maar van een van de mannen van de
wacht heb ik gehoord dat er uit de onmiddellijke omgeving van de prins een bevel
is gekomen de gevangene te laten lopen.’
‘De prins zal het zaakje niet vertrouwd hebben,’ meent Simon. ‘Die bekentenis
was te gek en het komt de prins waarschijnlijk helemaal niet goed uit om nu een
Engelsman te moeten ophangen.’
Het gesprek wordt onderbroken. Nelis moet naar de klerken komen, er is extra
werk te doen.
De anderen gaan nu maar weg.
In het kantoor ligt een dik pak brieven. Pas na enige tijd begrijpt Nelis dat die
brieven zijn afgepakt van een koerier van de koning. Zij moeten alles overschrijven
en daarna kunnen de brieven alsnog bezorgd worden. Als er staatsgeheimen in staan
blijven de brieven bij het secretariaat van de prins.
De klerken doen heel geheimzinnig en gewichtig, maar Nelis ziet niet in wat er
zo geheimzinnig of belangrijk is. Zij krijgt een lange brief van ene George Cary aan
zijn grootmoeder in Torquay. Hij is kennelijk met een paard naar Londen gegaan
want hij schrijft:
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‘Meteen nadat we de vloot van die afschuwelijke protestanten hadden gezien ben ik
weggereden. De tocht was zwaarder dan ik gedacht had. Ik heb er drie dagen over
gedaan en toen ik in Londen kwam, wist de koning het al. Er was een boodschapper
gekomen vanuit Exeter, die man heeft het in ruim een dag gereden. Zo snel kan ik
het niet. Ze zeiden dat hij meteen na het overbrengen van het bericht dood was
neergevallen, maar dat is niet waar. Ik heb die man eergisteren zelf gesproken, hij
was helemaal niet dood. “Ik voelde me een beetje moe,” zei hij.
De koning is aardig, hij is heel vriendelijk voor me geweest en hij heeft alle
reiskosten betaald. Aan het hof is het niet zo leuk. Ze doen daar heel akelig tegen
elkaar en ze zijn allemaal bang voor het leger van die protestanten. Morgen mag ik
voor de koning een bijzondere opdracht vervullen in de buurtvan Salisbury. Het is
een geheim, dus mag ik u nog niet schrijven wat ik ga doen.’
Nelis schrijft die brief keurig over, maar afgezien van de geheime opdracht van
George Cary ziet ze niet veel dat voor de prins van belang kan zijn. Toch zit ze tot
ver na middernacht bij een kaarsje zulke brieven over te schrijven. Het is heel
vermoeiend en het lijkt volkomen nutteloos.
De volgende dag mag ze een uur later beginnen, dat is het enige voordeel van al
haar werk.
De eerste week in Exeter verloopt tamelijk rustig. Nelis merkt iets van de spanning
waarmee men uitkijkt naar de komst van Engelse edelen die zich voor de prins
verklaren. Die spanning is grotendeels gebroken op de volgende zaterdag. Dan komt
Sir Edward Seymour officieel bij de prins. Hij is in Devon een belangrijk man en
zijn besluit is voor velen het teken zich ook openlijk voor de prins te verklaren.
Valentijn heeft het druk die week. Onder de verzwakte soldaten breekt een
darmziekte uit. Het hospitaal is nu te klein. De hoofd-chirurgijn en zijn helpers hebben
het druk. Alice stelt voor de hulp in te roepen van de witte heks, maar daar lachen
de mannen om. Zij vinden Alice heel aardig, maar van hekserij moeten ze niets
hebben.
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Spion?
Er gebeurt in die eerste week in Exeter echter veel meer dan Nelis weet. Van alle
besprekingen en spanningen op het hoofdkwartier van de prins merkt ze op het stille
kantoor weinig; dat is niet zo vreemd. Ze krijgt per dag van de oudste klerk een stapel
papieren, die schrijft ze over. Daar kan van alles tussen zitten: lange lijsten namen,
overzichten van betalingen, brieven. Nelis schrijft het netjes over en is daarna vergeten
wat ze overgeschreven heeft. Ze piekert over haar vader. Die is waarschijnlijk al in
Londen, hij loopt daar rond in zo'n grote stad en hij herinnert zich niets meer. Was
ze maar in Londen... dáár denkt ze over terwijl ze schrijft.
Secretaris Huygens heeft het druk. Hij is uren bij de prins en komt dan gehaast
terug om zijn klerken snel hun werk op te geven. Tussen alles door moet hij ook nog
allerlei berichten laten drukken, pamfletten die overal verspreid worden. Huygens
is moe en snauwt de zeurende klerken af. Alleen voor Nelis heeft hij altijd een
vriendelijk woord. Dat kereltje mag hij graag. Zo'n klein jongetje, denkt Huygens,
altijd aan het werk, alles keurig in orde en hij is drie keer zo slim als die twee stomme
klerken. Dat hun baas er zo over denkt, ontgaat de twee klerken niet. Ze houden Nelis
in de gaten, ze fluisteren er samen over. Er is wat met dat joch, dat deugt niet. Nelis
merkt niets, zij werkt en peinst over haar vader.
Huygens laat haar steeds vaker vertrouwelijke stukken overschrijven. Na de brief
van George Cary krijgt Nelis rapporten te zien van Engelse spionnen, die koning
Jacobus berichten hoe het in het protestantse leger toegaat. Het zijn geen schokkende
dingen, het gaat om kleine spionnetjes die zich lieten oppakken door hun
onhandigheid. Eén schrijft: ‘De discipline in dit leger is heel streng. Gisteren zijn
twee soldaten opgehangen omdat ze een kip gestolen hadden. De mensen verbazen
zich hierover, sommigen zeggen dat het in Exeter nu veiliger is dan in vredestijd.
Steeds meer mensen kiezen de kant van de protestanten, men is niet meer bang voor
de legers van Uwe Majesteit.’ Dan volgt een lijst namen van mensen die voor de
prins kozen.

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

134
Een ander meldt dat de Hollanders veel paarden kopen en zelfs ossen om straks hun
karren te trekken bij de mars naar Londen. Deze spion vermeldt ook de dagelijkse
ritten van de prins in de omgeving van Exeter en hij geeft een opsomming van alle
Hollandse munten die in gebruik zijn.
Nelis snapt niet wat zo'n koning aan die berichten heeft. Hebben spionnen niets
belangrijkers te melden? Toch brengen de brief van George Cary en al die
spionnenverhalen Nelis op een idee. Ze is zo onhandig dit idee spontaan aan de heer
Huygens voor te leggen waar de klerken bij zijn.
Het gebeurt op een dinsdagochtend, ze heeft net een spionnenrapport
overgeschreven dat alle smerige bijzonderheden geeft over de buikloop-epidemie
waar haar broer het zo druk mee heeft. Huygens komt gehaast binnen, hij heeft wat
te lang aan tafel gezeten, Simon maakt zo'n voortreffelijk ontbijt. Hij geeft zijn
klerken kortaf zijn bevelen en blijft even bij de lessenaar van Nelis staan. ‘Lukt het
nogal, kleine man?’
‘Ja mijnheer, het is hier lekker warm en het is fijn werk.’
De klerken kijken elkaar over hun tafel aan. Zij hebben de vorige dag bitter
geklaagd dat het zo koud is in hun kantoor, waar het open haardvuur volgens hen
veel te zuinig gestookt wordt.
Nelis kijkt Huygens lachend aan. ‘Alleen dit stuk was niet zo leuk, bah wat een
viezigheid, en daar moet mijn broer de hele dag in werken.’
‘We doen allemaal onze plicht,’ zegt Huygens, ‘de een op kantoor, de ander in
het hospitaal en een derde met wapens te velde.’
Nelis knikt. ‘Hebben wij geen spionnen?’ zegt ze ernstig. ‘Wil de prins niet weten
wat er in Londen gezegd wordt?’
Huygens geeft daar liever geen rechtstreeks antwoord op. ‘We weten wel zo
ongeveer wat er daar gebeurt, we horen wel eens wat.’
‘Ik wil best wel voor de prins naar Londen gaan, dan luister ik goed en ik kom
terug om het te vertellen.’
Huygens lacht, de klerken lachen zuurzoet mee. ‘Daar ben je nog te jong voor,
Nelis, jongens kunnen nog niet spioneren.’
‘En die George Cary dan? Die is ook pas veertien en hij krijgt al een speciale
opdracht van zijn koning.’
‘We weten niet wat die speciale opdracht inhoudt en... jij bent nog geen veertien.’
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Huygens stapt lachend de kamer uit, op weg naar de volgende dag met lange, saaie
besprekingen.
Op het kantoor blijft de vraag van Nelis hangen. Dat nette jongetje wil dus spion
zijn... ja, ja...
Die middag zitten de twee klerken bij het eten ver van de anderen, zoals gewoonlijk.
‘Ik vertrouw die Nelis niet,’ zegt de jongste klerk.
‘Ssst, zachtjes praten en nooit namen noemen,’ fluistert zijn baas. ‘Hij heeft zich
vanochtend versproken, denk ik. We moeten dat kereltje heel goed in de gaten houden.
Hij kan wel een spion zijn van koning Jacobus.’
‘Daarom wil hij zo graag naar Londen,’ sist de ander.
De twee klerken zullen Nelis geen kans geven te spioneren.
De verdachte eet intussen zelf onbekommerd bij Simon aan tafel. Ze vraagt Simon:
‘Denk jij dat mijn vader nu in Londen rondloopt?’
‘Ik weet het niet, misschien is hij al thuis, wij zijn al weken weg en we horen niets
uit Holland.’
‘Hij is zijn geheugen kwijt, hij loopt natuurlijk zomaar rond. Ik wil hem gaan
zoeken.’
‘Waar, in Londen? Dat kan niet.’
‘Het kan wel, ze sturen af en toe spionnen die kant uit.’
‘Jij? Naar Londen als... onzin, je zou binnen een week aan een dik touw aan de
boom hangen. Eet lekker je bordje leeg en doe je werk. Met de prins kom je ook in
Londen.’
‘Dat duurt zo lang, ik wil er nu heen.’
Simon schept haar bord vol en dat is het eind van het gesprek.
Die middag is Nelis zo met haar gedachten bij een reis naar Londen, dat ze een fout
maakt. Ze heeft net een lange lijst overgeschreven met namen, het zijn allemaal
mensen die de kant van de prins gekozen hebben. De lijst is bijna af, maar bij de
laatste naam maakt Nelis een lelijke vlek. Zoiets is haar nog nooit overkomen. Ze
schaamt zich ervoor, laat de vlek opdrogen en steekt dan het papier weg onder haar
kleren. Snel schrijft ze de hele lijst nog eens over en aan het eind van de middag
heeft ze even veel gedaan als normaal.
De jongste klerk heeft echter gezien dat ze iets verstopte en hij
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vraagt voor ze weggaat: ‘Wat heb jij onder je wambuis verstopt?’ Tegelijk grijpt hij
onder de kleren van Nelis.
Die schrikt, ze gilt en springt achteruit. Wat wil die vent? Het papier valt op de
grond en de klerk pakt het snel op. De oudste klerk is er ook al bij. Samen bekijken
ze het papier. Ze knikken elkaar toe. Zie je wel, precies wat koning Jacobus nodig
heeft: een overzicht van namen. Zo weten ze in Londen straks wie hier voor de prins
gekozen hebben en als het mis gaat met de protestantse inval weet de koning wie hij
moet laten ophangen. De oudste klerk rolt het papier langzaam op.
‘Dat is niet best, daar hoor je nog wel meer over.’
‘Ja, dat muisje heeft een staartje,’ zegt de andere klerk gretig.
Nelis is verbijsterd. ‘Het is voor het eerst dat ik een vlek gemaakt heb, ik heb het
netjes overgedaan, kijk maar.’
‘Leuk gevonden,’ smaalt de oudste klerk. ‘Je denkt toch niet dat we helemaal
achterlijk zijn, of leerden ze je dat op je roomse school?’
‘Ik ben niet op een roomse school geweest,’ zegt Nelis.
‘Je kunt wel gaan, de rest hoor je van mijnheer Huygens.’
Nelis vertelt het hele verhaal aan Simon. Die begrijpt er ook niets van.
‘Wat een drukte om zo'n velletje papier, zo duur is dat toch niet.’ Hij geeft die
avond de klerken aangebrand eten met teveel zout.
Voor secretaris Huygens staat er weer een voortreffelijk diner klaar als hij
thuiskomt. Hij eet helemaal alleen en drinkt er goede wijn bij. Hij is best tevreden
over de afgelopen dag. Met die lastige Engelse heren is een belangrijke overeenkomst
gesloten, ze zullen hun eeuwige partijstrijd tussen Tories en Whigs voor enige tijd
staken om samen aan het belang van het land te werken.
Dat is een opluchting voor de prins en ook voor zijn secretaris. Huygens heeft wel
veel gelezen over die partijen, maar het blijft hem toch nog steeds een raadsel wat
het verschil is en waarom die heren zo fel tegen elkaar zijn. Maar goed, dat is
voorlopig van de baan, ze kunnen nu verder. De mars naar Londen kan volgende
week beginnen.
De secretaris van de prins wordt in zijn aangename overpeinzingen gestoord door
zijn oudste klerk. Met veel gedraai en om-
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haal van woorden vertelt de man welke gruwelijke ontdekking hij gedaan heeft.
Huygens hoort het aan en laat meteen Nelis halen.
‘Wilde jij die lijst voor je zelf houden jongen?’
‘Nee mijnheer, Simon kon er het vuur mee aanmaken.’
Huygens heeft moeite ernstig te blijven. ‘Zo, zo, het vuur, ja, ja. Daar is zulk papier
te duur voor, vind je niet?’
‘Er zat een vlek op, mijnheer.’ Nelis krijgt tranen in haar ogen. ‘Het was voor het
eerst mijnheer, ik zal het nooit meer doen, ik dacht aan mijn vader en toen...’ Ze
beseft dat ze al teveel gezegd heeft.
Huygens stuurt de klerk weg en vraagt Nelis wat dat is met haar vader. Hij hoort
het hele verhaal over de verdwijning van Dirk Nooten en knikt goedkeurend. ‘Je
bent een goede jongen, als we in Londen komen help ik je je vader zoeken. Doe nu
je werk en maak geen vlekken meer.’
Nelis kan gaan. Huygens schenkt zichzelf nog eens in. Zo'n jongen toch, gaat met
de prins mee, alleen om zijn vader te zoeken, ontroerend. Het volgende glas is nodig
om de ontroering weg te spoelen.

Op weg naar Londen
Op woensdag 21 november is het zo ver. De mars naar Londen kan beginnen. Nelis
heeft er geen idee van hoe ver dat is, ze beseft helemaal niet dat het nog vele weken
kan duren eer ze daar zijn. Weken van zwoegen over onbegaanbare wegen, weken
misschien ook wel waarin men zal moeten vechten tegen de legers van koning
Jacobus. Uit de stukken die ze op het secretariaat ziet weet Nelis dat de Engelse
koning bij zijn leger in Salisbury is, uit verhalen die ze hoort vertellen weet ze dat
die koning lijdt aan slapeloosheid en langdurige neusbloedingen.
Dat blijven allemaal wat vage gegevens zolang ze niet weet hoe ver de ene plaats
van de andere af ligt. Er zijn wel kaarten op het kantoor, maar daar mag ze van de
klerken niet op kijken. ‘Dat is niet voor kleine jongetjes,’ zeggen ze. Het is een van
de vele klei-
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ne plagerijen die ze moet verduren sinds de twee mannen haar zonder succes als
spion bij hun baas aangaven.
Nelis weet wel heel goed hoe de opmars georganiseerd is. Ze heeft al die stukken
overgeschreven en gelezen. Het leger gaat in drie groepen op mars. De eerste dag
loopt de eerste groep naar het plaatsje Ottery Saint Mary en de tweede dag naar
Axminster. Op de tweede dag komt groep twee in Ottery en op de derde dag schuift
alles weer wat verder op. Dan gaat groep drie naar Ottery, groep twee komt in
Axminster en groep een splitst zich in twee afdelingen, die elk over een andere weg
verder oostwaarts trekken. Alle zware karren en het geschut blijven in Exeter, men
neemt alleen mee wat over de slechte wegen vervoerd kan worden. Simon vindt dat
onverantwoord. Een leger dat optrekt zonder kanonnen, dat kan de oude kanonnier
niet begrijpen. Zo'n veldtocht heeft hij nog nooit meegemaakt.
Op het kantoor van Huygens pakken ze op die woensdag alles in. Tien zware kisten
gaan op pakpaarden mee. Ze zullen die dag ineens naar Honiton trekken, dat is nog
verder dan de voorhoede van het grote leger. De prins gaat ook zo ver vooruit. Dat
is niet gevaarlijk want verkenners hebben gemeld dat er geen soldaten van de koning
meer in het gebied zijn.
Het zal weer geen gemakkelijke tocht worden. Het regent, het waait hard en het
is venijnig koud. Nelis en de klerken moeten lopen, Simon heeft aparte paarden voor
zijn keuken. Hij loopt er naast en ment de paarden.
Valentijn is al heel vroeg die woensdag naar Honiton vertrokken. Henri de la Court
blijft bij de prins, hij reist te paard.
Dit keer trekt het leger op met weinig karren. Vrijwel alle bagage wordt op sterke
paarden geladen en verder krijgen de soldaten zelf ook veel te dragen.
Tussen Exeter en Honiton zijn de hellingen minder steil, maar modder blijft modder
en koude regen wordt niet warm. Kleumend strompelen ze over de vrijwel
onbegaanbare wegen. Door de hevige regen zijn kleine beekjes snelstromende rivieren
geworden. Het regenwater stroomt langs de gemakkelijkste weg de helling af - helaas
is die gemakkelijkste weg nu net het uitgeholde karrespoor waarover het grote leger
naar het oosten trekt.
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Er zijn weinig bruggen, de mensen uit de streek steken riviertjes en beken over op
doorwaadbare plaatsen, ‘fords’ noemen ze die. Bij dit weer zijn zulke fords echter
levensgevaarlijk, het water is er veel dieper dan je denkt en het stroomt heel snel.
De gewone soldaten moeten het met hun bagage heel zwaar hebben. Het groepje
van Huygens reist nog betrekkelijk gemakkelijk, zij hoeven zelf niets te dragen, er
zijn genoeg paarden. Alleen de klerken blijven ontevreden. ‘Er zijn wel paarden voor
de hoge heren, maar wij kunnen door de modder waden, het is een schande.’
In het plaatsje Honiton is er voor de prins logies in herberg ‘de Dolfijn’. Huygens
vindt onderdak bij een hoedenverkoper. Er is te weinig plaats voor allen. De secretaris
van de prins houdt zijn kok en Nelis bij zich, de klerken kunnen in een schuurtje
verderop de nacht doorbrengen.
Simon gaat het dorp in om eten te kopen. Het plaatsje bestaat slechts uit één straat
met aan weerskanten huizen, het is tegen een helling gebouwd. Simon mag Nelis
meenemen bij zijn tochtje. Ze lopen de helling af en zien Henri, hij staat op wacht
bij ‘de Dolfijn’, de prins zit daarbinnen alweer te vergaderen. ‘Nu zijn wij één nacht
hoger geplaatst dan de prins,’ lacht Simon. ‘Kijk maar, daar ligt ons huis en hier
beneden is deze herberg.’
Ze gaan de plaats uit en vragen vers vlees, kaas en melk bij boerderijen. De mensen
doen wat achterdochtig. Simon praat gezellig met hen en toont het Hollandse geld,
maar men vertrouwt het niet. Bij de derde boerderij lopen ze meteen achterom.
Daar wacht hun een verrassing. In de schuur zitten twaalf soldaten van koning
Jacobus. Ze schrikken van Simon, maar hij is nog meer geschrokken. Wat moet hij
tegen twaalf vijanden? Dan herkent een van de mannen hem. ‘Simon Hopkins! Ben
jij het? Hoe kom jij hier ineens verzeild, jij was toch getrouwd in Holland?’
‘Albert!’ roept Simon verheugd uit. ‘Good old Albert! Zit je weer op je luie kont
te wachten!’
De mannen omhelzen elkaar hartelijk. De anderen kijken verbaasd toe. Nelis kan
het ook niet zo goed volgen. Er volgt een verward gesprek, niemand begrijpt elkaar.
Dan roept Albert luid:
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‘En nou allemaal koppen dicht, ik zal het vertellen. Kijk Simon, wij zijn van het leger
van de koning, dat had je al begrepen. Wij hebben order gekregen naar Salisbury te
gaan, maar ze hebben ons nog niet betaald. We gaan niet op weg zonder betaling.’
‘Allicht niet,’ zegt Simon. ‘Nelis, ga eens kijken, ik hoor paardehoeven.’
Inderdaad ziet Nelis bij de boerderij een ruiter, die zoekend rond kijkt.
‘Mijnheer, u moet hier zijn,’ roept ze in het Engels.
De zaak is nu snel geregeld. De ruiter betaalt de soldaten en iedereen verlaat
Honiton. Er is geen schot gevallen bij deze ontmoeting tussen de protestantse en de
koninklijke troepen. Simon neemt hartelijk afscheid van zijn oude makker Albert en
de boeren willen nu wel iets verkopen.
In het dorp moet Simon die dag zijn verhaal een paar maal vertellen. Iedereen wil
het horen, Simon geniet van zijn succes, het aantal vijandelijke soldaten wordt elke
keer groter. Op het laatst heeft hij helemaal alleen een heel regiment op de vlucht
gejaagd. Nelis heeft niets te doen, ze kent het verhaal van Simon nu wel. Ze loopt
maar eens het dorpje in, het is al donker, ze hebben het eten op, maar het is nog te
vroeg om te gaan slapen. Ze weet waar Valentijn die nacht is, daar loopt ze heen.
Bij het huis waar de hoofd-chirurgijn zijn groep ondergebracht heeft vindt ze alleen
Alice. Die zit treurig bij een bijna uitgedoofd vuur.
Nelis gaat bij haar zitten en vraagt: ‘Is er iets? Ben je moe?’
Alice bromt een onverstaanbaar antwoord.
Nelis pookt het vuurtje op en pakt hout dat naast de haard klaar ligt. ‘Wat doe je
chagrijnig, heb je niet te eten gehad of zo?’
‘Eten,’ zegt Alice verontwaardigd. ‘Alsof dat het belangrijkste is. Het is die broer
van jou, is dat wel een vent?’
‘Hoe bedoel je?’
‘Wat zou ik nou bedoelen? Ben ik een mooi meisje, ben ik jong, kijkt iedereen
naar me?’
‘Ik denk het wel, maar wat zou dat?’
‘Wat zou dat? Ik loop al weken achter die broer van jou aan en hij behandelt me
alsof ik zijn zus ben. Iedere vent wil wel met mij, maar jouw broer voelt zich zeker
te goed voor me.’
‘Ga dan met iedere vent en laat mijn broer schieten.’
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‘Ach meid barst, jij snapt er niks van.’ Boos loopt Alice weg.
Nelis haalt haar schouders op en gaat naar het huis van de hoedenverkoper. Slapen.
De volgende dag moeten ze al vroeg op weg naar Axminster. Het weer is even slecht
en de stemming van de klerken is beneden nul. Simon en Nelis doen hun werk en
blijven opgewekt. Vooral Simon is onvermoeibaar, hoe slecht het weer of de weg
ook is, hij blijft vrolijk.
Ze komen voorbij ‘de Dolfijn’. Alice staat daar buiten te praten met Henri de la
Court. Ze doet weer vreselijk overdreven, ze lacht luid en staat maar wat om die
jongen heen te draaien. Nelis ziet het, Henri schijnt het wel leuk te vinden. Het lijkt
wel of Alice zich extra aanstelt op het moment dat Nelis haar ziet.
Nelis kan zich er niet over opwinden. Ze ziet Valentijn die dag niet, het zal wel
goed met hem gaan. Wat Nelis meer dwars zit, is dat ze nergens kan vragen naar
haar vader. Ze moeten de hele dag doorlopen en 's avonds is ze veel te moe. Ze krijgt
die dag datzelfde vreemde gevoel als bij de tocht van Brixham naar Newton Abbot:
het is alsof haar lichaam loopt, beweegt, zonder dat ze er zelf bij is. Kou, regen, ze
voelt het niet echt meer. Ze glibbert van de ene modderkluit naar de andere, sjouwt
verder tussen hoge heggen, gaat heuvel op heuvel af. Slechts één gedachte blijft over:
hoe ver is het nog naar Londen?
De klerken praten samen over iets heel anders: wat was dat met die Engelse kok en
de soldaten van Jacobus? Dat jongetje was er natuurlijk ook weer bij. Er klopt iets
niet met dat stel, die houden het met de vijand. Iedereen kan zien dat het spionnen
zijn, maar naar twee verstandige klerken luisteren de hoge heren niet. Zij blijven
waakzaam, eens zullen ze de prins zelf overtuigen van hun gelijk, dan kan mijnheer
Huygens die spionnen niet meer de hand boven het hoofd houden.
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Vergif en overlopers
In Axminster komt Valentijn 's avonds even bij Simon en Nelis. Ze zijn alle drie
moe.
‘Wij moeten morgen verder in de richting Beaminster,’ zegt Valentijn.
‘Wij hebben een rustdag,’ zucht Simon tevreden. ‘Misschien blijven we hier zelfs
wel twee dagen.’
‘Ik sprak Reinier van Swaenswijck,’ zegt Valentijn. ‘Volgens hem trekken de
troepen van koning Jacobus alweer weg van Salisbury. Dat zou mooi zijn, dan is er
geen gevecht nodig.’
‘Het zou kunnen,’ meent Simon, ‘maar leer dit van mij: in een oorlog is niets
zeker. Generaals schuiven met hun troepen alsof het beesten zijn. Ze laten je rustig
drie keer op een dag hetzelfde stuk lopen, heen en weer.’
Nelis en Valentijn knikken, ze verwachten al een van de vele soldatenverhalen
van hun goede vriend, maar dit keer heeft Simon meer aandacht voor de maaltijd die
hij klaarmaakt.
Valentijn gaat terug naar het huis waar ze die nacht ingekwartierd zijn. Alice staat
aan de deur te praten met Henri, ze schijnen veel pret te hebben.
‘Moet je niet naar binnen?’ zegt Valentijn. ‘Je staat op de tocht, zo word je nog
ziek.’
‘Dat moet ik zelf weten, dat gaat jou niet aan,’ zegt Alice snibbig. Ze leunt
overdreven behaagziek tegen Henri aan, maar dat schijnt Valentijn niet te interesseren.
‘Ga maar op tijd slapen,’ zegt hij. ‘Morgen is het weer een lange dag.’
‘Ja Pa,’ smaalt Alice. ‘Ga maar lekker slapen, Pa.’ Ze blijft nog meer dan een uur
met Henri fluisteren en lachen.
Op vrijdag 23 november gaan Valentijn en Alice met een groepje van zes soldaten
op weg. De hoofdchirurgijn zal met de rest van het medische team later op de dag
volgen.
Valentijn krijgt de leiding. Hij heeft zes pakpaarden met dekens, zakken
geneesmiddelen en alle instrumenten van zijn baas. Een kostbare lading, zes soldaten
als bewaking is niet veel.
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Ze sjokken rustig over het smalle weggetje in oostelijke richting, alles lijkt goed te
gaan. Dan stopt opeens de voorste soldaat. Hij wijst vooruit. ‘Daar komt een groep
ruiters aan.’
Valentijn ziet nog niets, de heggen aan weerskanten ontnemen hem het uitzicht.
Hij loopt snel naar voren en ziet bij de soldaat door een gat in de heg de ruiters. Ze
dragen geen uniform, het zijn er zeker zestig. Van welke partij zijn die lui? Wat doen
ze hier? Als het vijanden zijn maakt het groepje van Valentijn geen enkele kans tegen
zo'n overmacht.
Lang duurt de spanning niet. De ruiters zien hen nu ook. Zij stoppen en een gaat
er vooruit.
‘Hoort u bij de prins van Oranje?’ vraagt hij.
‘Van wie komt u?’ vraagt Valentijn.
‘Wij zijn onafhankelijke heren uit Dorset,’ zegt de ander trots. ‘Wij zoeken de
prins van Oranje.’
‘Dan bent u op de goede weg,’ lacht Valentijn opgelucht. ‘U vindt de prins in
Axminster. Dat is niet ver.’
‘Het is in een ander graafschap, wij willen ons pas bij de prins voegen als hij ons
graafschap binnenkomt. Weet u welke route het leger van de prins volgt?’
Dat weet Valentijn niet.
Een van de soldaten heeft wel iets gehoord. ‘Zij gaan waarschijnlijk via Chard en
Crewkerne naar Sherborne,’ zegt hij.
‘Dan moeten wij ons daar maar bij hem voegen,’ zegt de ruiter. Hij wil wegrijden.
Valentijn roept hem aan: ‘Wilt u ons begeleiden naar Beaminster? Wij zijn maar
met een klein groepje en we vinden het onveilig hier.’
De ruiter lacht. ‘Dit is een goed land voor protestanten, hier wonen bijna geen
roomsen, u kunt hier veilig reizen.’
‘Toch vinden wij een geleide van bevriende ruiters rustiger,’ houdt Valentijn vol.
De man overlegt het verzoek met zijn vrienden. Er komen er tien naar voren die
de groep van Valentijn zullen bewaken, de anderen rijden snel weg, zij reizen via
Beaminster meteen naar Sherborne.
Valentijn en zijn zwaar beladen paarden komen maar langzaam vooruit. Drie keer
worden ze die ochtend ingehaald door solda-
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ten. Het zijn groepjes van tien of twintig man, die redelijk snel over de smalle weg
vooruitkomen. Zij zijn vrolijk.
‘Het lijkt wel of jullie een plezierreisje maken,’ roept Alice naar de soldaten.
‘Het is hier een goed land,’ antwoordt een van de mannen. ‘De mensen zijn blij
dat we komen, we krijgen overal eten en drinken. Het is de mooiste veldtocht die ik
ooit meegemaakt heb.’ Zijn maats zijn het roerend met hem eens. Ze worden goed
betaald, de bevolking is hen goed gezind en ze hoeven niet te vechten.
‘Pas op voor Parnham-House bij Beaminster,’ waarschuwt een van de ruiters. ‘Dat
is een rooms bolwerk, die lui zijn niet te vertrouwen.’
‘Wie ons in de weg loopt schieten we neer,’ roept een jonge soldaat. Ze stappen
stevig door en zijn spoedig een heel eind verder.
Zo lijkt het een rustige dag te worden.
Valentijn passeert met zijn groep ook het roomse Parnham-House, ze zien er niet
veel van. Het ligt een eind van de weg af. Tussen de kale bomen door ziet Valentijn
een mooi landhuis, maar zulke huizen hebben ze al meer gezien. Het lijkt volkomen
ongevaarlijk.
De stevige, vierkante toren van Beaminster is al te zien.
‘Weet u een adres waar we kunnen slapen?’ vraagt Valentijn aan een van de ruiters.
Nog voor de man kan antwoorden roept Alice:
‘Valentijn, kom gauw, hier liggen soldaten, ze doen zo raar.’ Ze staat bij een smalle
beek en wijst naar een groepje mannen dat daar op de grond zit en ligt.
Valentijn haast zich erheen. Hij herkent enkele van de mannen die hen eerder op
de dag voorbij liepen. ‘Wat is er met je?’ vraagt hij aan de man die het dichtst bij
hem tegen een boom geleund zit.
‘Ik voel me zo ziek,’ kreunt de man. ‘Ik zie haast niets meer. Ik ga dood.’
‘Wat heb je dan gedaan?’ vraagt Valentijn. ‘Heb je iets gegeten of gedronken?’
‘We hebben van alles gekregen,’ zegt de man. ‘Daar in dat grote huis.’ Hij wijst
naar Parnham-House.
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Valentijn weet wat hij moet doen. ‘Kom mee,’ roept hij naar Alice. Hij holt naar het
paard waarop ze hun geneesmiddelen geladen hebben. Hij haalt snel de hele vracht
van de rug van het dier en graait in de tassen. Hij vindt zonder moeite de poeders die
hij zoekt.
‘Geef me twee bekers,’ roept hij naar Alice.
Hij neemt de bekers aan, strooit er het geneesmiddel in en zegt: ‘Kom mee. Vul
die bekers met water, laat het poeder oplossen en geef ze dat te drinken. Ze moeten
drinken. Als ze niet meer kunnen slikken giet je het ze maar in hun keel.’
Samen werken ze in korte tijd het hele groepje zieke soldaten af. Hijgend staan
ze naast elkaar. Zal het lukken? Gespannen kijkt Valentijn naar de reactie van zijn
patiënten. Een begint er te braken, hij spuugt zijn kleren onder en blijft slap tegen
de boom leunen. Dan wordt de tweede misselijk en de derde.
‘Goed zo,’ juicht Valentijn. ‘Nu de tweede ronde. Ze moeten alles uitkotsen.’
Ruim een uur zijn Valentijn en Alice zo bezig. Dan staan ze bij de krimpende en
spuwende mannen en weten ook niet meer wat ze moeten doen. De een na de ander
komt bij en kijkt verbaasd naar de stinkende bende om zich heen.
‘Wat heb ik nou gedaan,’ mompelt een van de mannen.
‘Ze leven!’ juicht Alice. ‘Valentijn, je hebt hun leven gered!’ Spontaan omhelst
ze de jonge geneesheer. Die reageert verlegen.
‘Ja, laat maar, ruim liever die kots op.’
Voor Alice is dat de definitieve afknapper. Huilend doet ze wat er van haar
gevraagd wordt. Hoe kan iemand zo bot zijn, daar moet je wel een Hollander voor
zijn. Nooit, nooit, nooit kijkt ze meer naar die jongen om, dan liever een Fransman,
die weet tenminste wat romantiek is.
Het flinke optreden van Valentijn krijgt nog een vervolg. De hoofdchirurgijn heeft
zijn groepje ingehaald net op het moment dat Valentijn klaar is met de behandeling.
Hij vertelt zijn baas wat er gebeurd is en wat hij gedaan heeft. Die luistert aandachtig,
laat vervolgens de arme soldaten nog eens behandelen en voert ze af in zijn
hospitaalkarren. In Beaminster schrijft hij in een uitvoerig rapport aan de prins hoe
hij hoogst persoonlijk tien soldaten het leven gered heeft die door het personeel van
Parnham-House vergiftigd waren. De rol van Valentijn wordt in het stuk
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niet genoemd, de eer is voor de officier en het werk voor het knechtje.
Dat knechtje slaapt die avond al vroeg, hij heeft geen weet van rapporten en hij
merkt ook niets van het verdriet van Alice.
Tijdens de opmars naar Sherborne heeft Valentijn het te druk om met Alice te praten
en zo raken ze definitief uit elkaar.
In Sherborne ziet Valentijn zijn zusje weer en Simon. Hij merkt dat Nelis er slecht
uitziet. Zou ze te moe zijn? Hij vraagt er Simon naar.
‘Nee, het is heel wat anders,’ zegt Simon. ‘Ze wil naar Londen, het duurt haar te
lang. En die twee kantoormannetjes zijn ook heel vervelend. Ze is moe en ze let niet
meer zo goed op, dus maakt ze wel eens een foutje. Dat blazen die mannetjes enorm
op. Mijnheer Huygens heeft al te veel klachten over Nelis gekregen, ik weet niet hoe
dit af moet lopen.’
Nog diezelfde avond merken ze hoe het afloopt. De oudste klerk heeft zijn zoveelste
klacht bij de secretaris van de prins geuit. Huygens begrijpt dat het zo niet langer
kan. Hij neemt een besluit. Hij stuurt zijn klerk weg en schrijft zelf een bevel tot
overplaatsing uit. Uit een vergadering bij de prins weet hij dat er bij een van de
stafbataljons een schrijver nodig is. Daar moet Nelis heen, meteen de volgende dag
al.
Simon is perplex als hij het hoort.
‘Maar mijnheer Huygens, dat kind hoort bij ons, we kunnen haar... eh hem toch
niet zomaar wegsturen.’
‘Simon, je weet dat ik je neef graag mag. Geloof me als ik zeg dat ik het voor zijn
bestwil doe. Hier heeft hij geen leven met die twee klerken, hij moet een tijdje onder
vreemden, dat is beter.’
Nelis leest het overplaatsingsbevel eerst verkeerd: ‘Tiende strafbataljon? Waarom
moet ik naar een strafbataljon?’
Simon krijgt tranen in zijn ogen. ‘Nee kind, het is een stafbataljon, zie het maar
als een promotie, je hoort nu bij de legerstaf, je bent al haast generaal.’ Het lukt hem
niet meer echt grapjes te maken.
Valentijn is er bij, hij wil zijn zusje troosten, maar tot zijn verbazing zegt ze alleen
maar: ‘Misschien is de staf wel het eerst in Londen.’
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De volgende dag is een rustdag.
Nelis mag niet meer bij Huygens werken, maar haar nieuwe onderdeel is nog niet
in Sherborne aangekomen. Ze heeft dus niets te doen. Ook Valentijn heeft rust. Samen
wandelen ze een eindje buiten de stad langs een langgerekt meer. Nelis praat natuurlijk
over hun vader. ‘Snap je nou dat er niemand is die hem gezien heeft?’ Valentijn weet
niet wat hij daarop moet zeggen. ‘We kunnen het niet aan alle mensen vragen,
misschien zijn er wel die hem geholpen hebben, maar wij komen die mensen toevallig
niet tegen.’
Op de vijver zijn prachtige zwanen. Ze kijken ernaar en merken daardoor pas op
het allerlaatste moment dat Alice en Henri ook bij deze vijver wandelen. Alice is
weer heel vriendelijk, ze lacht en praat druk.
‘Mooi hè, die zwanen, wie weet wat ze geweest zijn...’
‘Hoe bedoel je dat,’ vraagt Henri.
‘Het kunnen wel de zielen zijn van mensen die verdronken zijn. Misschien zwemt
je vader hier wel,’ zegt ze tegen Valentijn. Ze giert van het lachen als ze zijn verbaasde
gezicht ziet.
‘Het kan best hoor, er zijn zo vaak mensen betoverd. Als je het juiste toverwoord
kent kun je ze terugroepen in het land van de levenden.’ Lachend loopt ze door met
‘haar’ Henri.
Nelis kijkt met heel andere ogen naar de zwanen. Betoverde mensen, zielen van
verdronken mensen, in dit rare land kan alles. Als je het juiste toverwoord kent is
alles mogelijk.
De volgende dag heeft ze geen tijd meer om over betoverde zwanen na te denken.
Ze moet aan het werk in het legeronderdeel waar ze nu bij ingedeeld is. Alles gaat
hier in het Engels. Na het rustige leven bij Huygens is dit heel wat anders. Nog voor
ze goed en wel weet wat er van haar verwacht wordt, moet ze Simon en Valentijn al
verlaten. Haar troep reist voor de hoofdmacht uit en gaat in twee dagreizen naar het
dorpje Chilmark. Daar wachten ze tot de overige troepen ook zo ver zijn. Een paar
dagen rust.
Nelis is eenzaam hier. Het werk is niet zo moeilijk als ze gedacht had, maar ze is
wel helemaal alleen en ze moet weer heel goed oppassen dat niemand merkt dat ze
een meisje is.
Ze gebruikt haar vrije uren op deze rustdagen om naar haar vader te vragen. Zonder
resultaat, de mensen kijken haar verbaasd
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aan, ze begrijpen niet waar ze het over heeft. Van vermoeidheid en teleurstelling
gaat Nelis steeds slechter Engels spreken. Ze kan al die vreemde klanken niet meer
vormen, de woorden is ze vergeten. Deze reis duurt te lang, ze wil haar vader vinden,
ze heeft genoeg van de heuvels, de heggen, de modder, de bomen, de huizen met
rieten daken. Ze wil naar Londen. Ze heeft het benauwende gevoel dat ze haar doel
nooit zal bereiken.
Voor Nelis is het kil in Chilmark.

Ga naar Old Sarum
Het is al de hele week koud, Nelis heeft wel goede kleren, maar haar schoenen gaan
stuk. Ze heeft steeds natte voeten, ze voelt zich koud, ziek, akelig.
Haar ‘kantoor’ is een hoekje van een vieze schuur. Daar moet ze het weinige
schrijfwerk doen dat haar kapitein haar opdraagt. Met verkleumde vingers krabbelt
ze onbegrepen woorden op papier. Haar gedachten gaan ver weg. Ze ziet zichzelf
aan de hand van haar vader, ze lopen op de dijk, ze is nog heel klein, ze wordt moe.
Dan tilt hij haar op zijn schouders en draagt haar naar huis. Ze voelt nog hoe dat was.
Het hele dorp door op de schouders van vader. Voor hem was ze altijd ‘zijn Nelis’,
hij noemde haar nooit Neeltje.
Tranen druppelen op het papier, vlekken waar ze zich nu niets meer van aantrekt.
Al die papieren, waar is het goed voor?
In de schuur achter haar liggen mannen op het stro, ze zwetsen over de politiek.
Zal de koning aftreden? Iedereen weet dat het leger van Jacobus teruggetrokken is.
Nog voor er een schot gelost is zijn ze min of meer in paniek weggelopen. Sommigen
beweren dat alleen de Ieren nog voor de koning willen vechten. Een van de soldaten
noemt namen van belangrijke personen die overgelopen zijn naar de prins: graaf
Berkeley en Churchill.
Het interesseert Nelis niet, ze kent die heren niet en het kan haar niet schelen of
ze politiek links, rechts of in het midden staan. Ze doen maar, zij wil naar huis, mèt
haar vader, ze wil weg uit dit koude land.
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De mannen luisteren vol belangstelling naar iemand die een paar dagen tevoren bij
een of ander ver weg gelegen plaatsje met ruiterij een groep Ierse soldaten weggejaagd
heeft. Hij is het bericht persoonlijk aan de prins komen vertellen.
Nelis loopt weg, haar werk is min of meer klaar. Ze loopt naar het dorpje.
Het is er druk door al die soldaten. Mooie huizen hebben de mensen hier! Elk huis
is helemaal vol soldaten, toch zijn de bewoners van Chilmark vriendelijk. Ze zijn
het eens met de prins en ze hebben al gehoord over de strenge discipline in dit leger,
dat geeft vertrouwen. Ze merken dat de soldaten alles betalen wat ze willen hebben,
dat is ongewoon voor een leger.
Nelis doet ook iets ongewoons. Ze stapt een herberg binnen en bestelt een glas
warm bier. Er is een plaatsje bij de haard, daar gaat ze zitten en geniet stil van de
behaaglijke warmte. Achter de tapkast staat een dikke vrouw, ze lacht veel, kent al
bijna iedereen en houdt intussen haar kassa goed in de gaten. Bij moeder Matthews
zal geen gast zonder betalen vertrekken. Ze geeft Nelis het bier en vraagt:
‘Heb je geld bij je?’
Nelis knikt en betaalt meteen. De vrouw is tevreden.
‘Als die kleine geen geld meer heeft, betalen wij voor hem,’ roept een van de
soldaten. ‘Dat is onze schrijver, die hoort bij ons.’
Het gesprek rumoert door. Nelis staart naar de vlammen en denkt aan haar vader.
Hoe zal die het nu hebben? Is er een huis voor hem? Heeft hij warme kleren? Ze
merkt niet dat de vrouw achter de tapkast steeds naar haar kijkt.
Nelis denkt nu aan thuis. Hoe gaat het met moeder? Ze is al zo lang weg, moeder
weet helemaal niet hoe het met haar gaat. Ze moest haar eens zien, tussen al die
mannen in deze drukke herberg. Nelis vindt het wel gezellig hier, het is warm, ze
hoeft met niemand te praten en toch is er steeds dat zware geluid van al die stemmen.
Ze schrikt als moeder Matthews haar op de schouder tikt. ‘Ik heb al betaald,’ zegt
ze snel.
De vrouw lacht: ‘Dat weet ik wel. Ik vraag je of je wat wilt eten, maar jij hoort
me niet.’
Nelis is even verward. ‘Eten, ja graag, ik heb wel trek.’
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‘Blijf maar rustig zitten,’ zegt de vrouw, ‘ik breng het je wel hier en... dit hoef je niet
te betalen. De jongste van het regiment is gast bij moeder Matthews.’
Dit laatste heeft ze luider gezegd, het is bestemd voor allen in haar herberg. De
mannen juichen haar toe.
‘Moeder Matthews, ik ben ook heel klein,’ roept een grote kerel met een
piepstemmetje. ‘Mag ik ook gratis eten?’
‘Jij mag als een grote jongen een rondje geven voor de hele zaak,’ roept de dikke
waardin.
De man haalt zijn zakken leeg, legt een stapeltje munten op tafel en vraagt: ‘Is dat
genoeg?’
Het rondje wordt met gejuich begroet, de stemming wordt steeds beter. Nelis krijgt
een bord met daarop een flink stuk gebraden schapevlees. Ze eet het zo met handen
en tanden en gooit de botjes in het vuur. Dat is lekker! Ongevraagd zet moeder
Matthews nog een kan bier bij ‘die kleine jongen’. Nelis merkt dat het nog niet zo
gek is de beschermeling van het regiment te zijn.
Moeder Matthews kijkt tevreden op de etende Nelis neer. Ze ziet de kapotte
schoenen en vraagt:
‘Moet je daar elke dag op lopen?’
‘Ja, ik heb niets anders.’
‘Dat is toch een schande. Mannen, jullie schrijvertje loopt voor de prins op zijn
sokken, is dat goed?’
‘Nee,’ brullen de mannen.
‘Kunnen wij daar wat aan doen?’
‘Ja,’ davert het door de herberg.
‘Twee huizen verder woont een schoenmaker, wat gaan we doen?’
‘We brengen die kleine erheen!’
‘En wie betaalt die schoenmaker?’
‘Moeder Matthews,’ roept er een.
‘Wij samen,’ schreeuwen anderen.
‘Die schoenen kopen wij met elkaar. Ik geef de eerste stuiver.’
Zodra de waardin op die manier het voorbeeld gegeven heeft wordt haar van alle
kanten geld toegeworpen. Binnen vijf minuten is er genoeg voor een paar schoenen.
Vijf man nemen Nelis mee naar de verbaasde schoenmaker. Die wil best aan het
werk gaan als hij het geld ziet. Er staat zelfs een paar schoenen dat bijna klaar is,
mooie hoge laarzen, daar
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kun je een heel eind op lopen. De schoenmaker meet de voeten van Nelis - het zal
best passen.
‘Over een uur breng ik ze,’ zegt hij.
De uitbundige groep gaat terug naar de herberg, waar hun bericht met gejuich
wordt ontvangen.
Zo krijgt Nelis die zaterdag nieuwe schoenen.
Ze blijft een paar uur in de herberg van moeder Matthews en gaat dan terug naar
haar schuur. Het is een bijzondere dag geweest. Ze mag blij zijn met zoveel goede
vrienden, toch blijft ze verdrietig. Ze is al te lang van huis, de taal, het land, het is
allemaal zo vreemd, zelfs de hartelijkheid van die mannen kan de eenzaamheid, het
heimwee niet verdrijven.
Nelis gaat vroeg slapen, het is kil in de schuur, ze heeft maar één deken. Gelukkig
is er genoeg stro, daar kun je diep in wegkruipen, dan voel je de tocht minder in deze
schuur, waar meer kieren dan muren zijn.
In de nacht gaat het zelfs sneeuwen, de wind giert om de huizen. Nelis slaapt...
met de nieuwe schoenen aan haar voeten.
Op zondagochtend zal er in een grote schuur een kerkdienst zijn voor de soldaten.
Nelis heeft daar geen zin in, ze wil alleen zijn, ver van het leger. Ze loopt naar de
kleine dorpskerk van Chilmark en gaat daar op een van de achterste bankjes zitten.
Ze begrijpt de dienst nu beter en ze doet er met heel haar ziel aan mee. Van de
woorden die de mensen zingen begrijpt ze maar de helft, maar de melodie is wel
bekend. Rustig zingt ze in het Nederlands de liederen mee.
De preek is kort en duidelijk; het gaat over mensen die ver weg geweest zijn en
die door hemelse genade hun huis terugvonden. Dat de dominee hiermee bedoelt de
Engelse kerk die door de prins van Oranje gered wordt ontgaat Nelis. Zij denkt aan
haar vader en ze bidt ook na de dienst nog lang voor zijn behouden terugkeer.
De mensen verlaten de kerk en Nelis blijft achter. Ze voelt zich nu heel rustig, ze
blijft zo zitten in die kleine kerk in dit verre land. Als ze haar ogen dicht houdt is het
net alsof ze thuis is, zo meteen kan ze met vader en moeder naar huis, ze is weer heel
klein en vader zal haar op zijn schouders naar huis dragen.
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De dominee ziet haar pas als hij de kerk wil verlaten. Hij gaat naar Nelis toe en tikt
haar op de schouder.
‘Kleine soldaat, moet jij niet verder? De dienst is afgelopen.’
Nelis kijkt hem aan, ze heeft tranen in haar ogen.
‘Wat nu, heeft de kleine soldaat verdriet?’ De vriendelijke dominee gaat naast
Nelis op de bank zitten en zegt: ‘Vertel me eens, wat is er met je? Ben je te ver van
huis?’
Nelis zucht, slikt, veegt haar hand over haar ogen en begint te vertellen. De Engelse
zinnen komen opeens moeiteloos. Ze hoeft niet naar haar woorden te zoeken. In die
stille kerk vertelt ze de aandachtig luisterende oude man alles over haar vader. Hij
knikt af en toe en moedigt haar aan verder te praten. Na een kwartier is Nelis stil; ze
heeft alles verteld, ze is haar benauwdheid kwijt.
De dominee zit een poosje stil naast haar en zegt dan zachtjes:
‘Er is hier buiten het dorp een oud vrouwtje. De mensen denken dat ze niet goed
wijs is en dat is waarschijnlijk ook zo. Toch zegt de grootste idioot soms de waarheid.
Jouw verhaal klopt precies met iets wat zij een paar maanden geleden steeds maar
herhaalde. Er was een Hollandse zeeman bij haar geweest en die was weer verder
gereisd. De mensen dachten dat ze wartaal uitsloeg, het is hier vrij ver van de kust
af en niemand had die zeeman gezien. Ik denk dat oude Maggie toch gelijk had. Kom
mee, we gaan erheen.’
Hij neemt de verbaasde Nelis mee naar een smerig hutje buiten het dorp. Het is
niet te geloven dat hier een mens in woont.
De dominee stapt naar binnen en Nelis volgt.
Bij een vuurtje zit een oud vrouwtje; ze kijkt schuw op en lacht dan met haar
tandeloze mond naar de dominee.
‘Ah, dominee,’ zegt ze, ‘U komt kijken waarom Maggie niet in de kerk was. Nou
dat komt door mijn zere benen...’
Ze praat heel snel en zegt nog een heleboel wat voor Nelis volkomen onbegrijpelijk
is. De dominee knikt rustig, luistert en brengt het gesprek op de Hollandse zeeman.
Nelis luistert gespannen toe, ze kan het echter niet volgen. De vrouw spreekt een
onbegrijpelijk dialect en vaak mompelt ze zo maar wat. Af en toe zegt ze iets dat
klinkt als ‘Old Sarum’. Nelis weet niet wie dat is, maar de dominee schijnt heel blij
te zijn met deze informatie. Na een half uur staat hij op en wenkt Nelis.
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Buiten zegt hij: ‘Je vader is hier geweest. Maggie heeft hem doorgestuurd naar haar
zuster Mary, die is getrouwd met Chris Steevens. Ze wonen in Old Sarum, dat is een
vrijwel verlaten plaatsje bij Salisbury. Ik heb gehoord dat jullie spoedig daarheen
marcheren. Ga naar Old Sarum en vraag naar Mary en Chris Steevens, zij weten
meer over je vader.’
Nelis bedankt de dominee en gaat blij terug naar haar tochtige schuur. Op haar
nieuwe laarzen danst ze over de weg.
Neuriënd doet ze die dag haar werk, ze voelt haar verkleumde vingers niet.
‘Gaan we nog niet naar Salisbury?’ vraagt ze de kapitein.
Die kijkt haar verbaasd aan. ‘Wat een ongeduld. Wil jij je nieuwe schoenen
proberen?’
‘Ik wil naar Old Sarum,’ zegt Nelis lachend.
‘Old Sarum? Dat is een heuvel met wat oude stenen, wat heb je daar te zoeken?’
‘Daar is familie van mij en verder heb ik gehoord dat de geschiedenis van dit land
zo interessant is.’
‘De geschiedenis wel, maar Old Sarum? Dat zijn alleen maar stenen.’
Nelis kan haar kapitein niet uitleggen dat het voor haar heel wat meer is dan oude
stenen. Naar Old Sarum, naar Old Sarum... het klinkt als een liedje in haar hoofd.

Hij is in Faversham...
Op maandag komt het leger weer in beweging. Nelis ziet Valentijn door het dorp
komen, ook Simon komt voorbij met zijn pakpaarden. De klerken doen alsof ze Nelis
niet zien.
‘Ik heb nieuwe laarzen!’ roept Nelis naar Simon, die wuift terug, maar hij kan niet
stilstaan, ze moeten verder.
Valentijn heeft wel even tijd, hij hoort het goede nieuws over hun vader.
‘In Salisbury gaan we samen op zoek,’ belooft hij.
De tocht is wat gemakkelijker dan op voorgaande dagen, de wegen zijn iets beter;
het blijft koud, maar het regent niet.
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De troep waar Nelis nu bij hoort haalt Salisbury gemakkelijk die dag. Ze worden
gelegerd ten noorden van de stad.
‘Daar ligt jouw Old Sarum,’ zegt de kapitein. Hij wijst naar een heuvel met ruïnes.
‘Je ziet wel, het zijn alleen maar oude stenen.’
‘Wonen er geen mensen?’ vraagt Nelis.
‘In die ruïne niet, er omheen misschien, het is goede grond.’
Valentijn is ook al bij Salisbury aangekomen. Nelis vindt hem niet ver van haar eigen
kampement.
‘Het is nog licht, we kunnen nog wel op onderzoek uitgaan,’ stelt Valentijn voor.
Dat wil Nelis wel. Ze kunnen allebei wel een paar uur weg. Misschien vinden ze
hun vader vandaag nog!
Ze stappen flink door en komen na een half uur aan de voet van de heuvel.
‘Waar wonen Mary en Chris Steevens?’ vraagt Nelis bij het eerste huis dat ze zien.
De mensen kijken een beetje achterdochtig. Met zoveel soldaten in de buurt zijn
ze voorzichtig, met die legers weet je maar nooit wat er gebeurt.
‘Die kant uit,’ zegt de man tenslotte. ‘Aan de achterkant van de heuvel, het is een
kleine boerderij met dakpannen.’ Dat laatste is iets bijzonders en het is voor Valentijn
en Nelis nu heel eenvoudig het huis van Mary Steevens te vinden.
Met kloppend hart gaan ze naar het boerderijtje toe. Wat ligt het daar mooi, zo
onderaan die hoge heuvel. Als vader nu eens in de tuin aan het werk was...
Ze doen de lage deur open en roepen: ‘Is hier iemand?’
Uit een soort keuken komt een oude vrouw naar voren. Ze kijkt Valentijn en Nelis
vriendelijk aan. ‘Zoeken jullie iets?’
‘Wij komen van Maggie uit Chilmark,’ zegt Nelis. ‘We komen haar zuster Mary
de groeten doen en we hebben een vraag over Dirk Nooten.’
‘Kom binnen, kom binnen, ik ben Mary Steevens. Wat leuk dat je helemaal uit
Chilmark gekomen bent om me dit te vertellen. Chris! Er is bezoek, kinderen uit
Chilmark!’
‘We komen uit Holland. Ik heb uw zuster gesproken, zij zei...’
‘Hoe gaat het met haar? Is zij gezond?’
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Nelis moet nu eerst over de oude Maggie vertellen. Zij probeert het zo te doen dat
het een beetje goed klinkt, maar Mary Steevens weet best wat ze bedoelt.
‘Och ja, die arme Maggie, haar man en haar kinderen zijn in een jaar tijd achter
elkaar gestorven. Ze is daar nooit overheen gekomen, is ze nog erg in de war?’
‘De dominee denkt dat ze af en toe best verstandige dingen zegt.’
‘Dat is goed, dat is heel goed, die arme Maggie, vroeger was ze zo mooi en nu...
zo gaat het met ons allemaal...’
‘Uw zuster heeft een Hollandse zeeman naar u toe gestuurd,’ zegt Nelis voorzichtig.
‘Je bedoelt Dirk? Ja die is hier geweest.’
‘Is hij hier dan niet meer?’
‘Nee kind, die is allang weg.’ Mary Steevens ziet de teleurstelling op het gezicht
van Nelis. ‘Jij lijkt op hem.’ Zij kijkt Valentijn aan. ‘Jij lijkt ook op hem, maar hij
is precies... Zijn jullie zijn kinderen?’
Nelis knikt.
‘Chris, kijk nou toch eens. De kinderen van die arme Dirk. Heet jij soms Nelis?’
‘Ja, zo heet ik.’
‘Het klopt, het klopt toch. Je vader is erg in de war, hij weet niet hoe hij hier
gekomen is, hij wilde beslist naar Londen. We hebben hem bijna een maand hier
gehad. In die tijd is hij aardig aangesterkt en hij werd ook wat rustiger. Hij zei ook
steeds meer, hij mompelde vaak: ik moet naar huis, ik moet naar Nelis.’ Mary
Steevens herhaalt het Nederlandse zinnetje heel duidelijk. ‘Ik moet naar huis, ik moet
naar Nelis.’
Valentijn en Nelis huilen allebei.
‘Hij is het, hij is het!’ roept het meisje uit. ‘Waar is hij nu?’
‘Kinderen, kinderen, dat is een heel verhaal. Ga even zitten. Ik pak een beker melk
voor je en dan zal ik het je allemaal vertellen.’
‘Wij zitten hier vrij ver van de kust, maar onze zoon Jack heeft met zijn vrouw Isabel
een herberg in Faversham. De Queen's Arms heet die herberg - het wapen van de
koningin. Dat is het wapen van onze goede koningin Elisabeth zoals je zult begrijpen,

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

156
wij zijn protestantse mensen. Faversham is hier wel ver vandaan, maar het ligt vlakbij
de rivier en die rivier is dichtbij de zee. Wij dachten zo: als Dirk in Faversham kan
komen is hij bij de zee. Over de rivier naar Londen varen altijd Hollandse schepen.
Zo kan hij thuis komen. Nu was de vraag: hoe krijgen we Dirk in Faversham? Dat
bleek heel eenvoudig. Er is hier een koopman die regelmatig naar Londen gaat, hij
moest deze zomer eerst naar Canterbury en Faversham was op zijn weg. Hij heeft je
vader meegenomen en hij vertelde ons twee weken geleden dat hij hem bij onze zoon
Jack heeft gebracht.’
Dat is goed nieuws.
‘Ik wil ook naar Faversham,’ zegt Nelis.
‘We zijn nu in het leger, daar kunnen we niet zomaar weglopen,’ meent Valentijn.
‘Als het nodig is kan alles, ik ga naar Faversham.’
Mary en Chris Steevens kunnen dit Nederlandse gesprek niet verstaan; toch heeft
Mary wel begrepen wat Nelis wil.
‘Faversham is heel ver weg,’ zegt ze. ‘Die koopman gaat pas over een paar maanden
weer die kant uit. In de winter is het te gevaarlijk om te reizen.’
‘En toch wil ik naar Faversham,’ houdt Nelis koppig vol.
Het is al bijna donker als Nelis en Valentijn afscheid nemen van Mary en Chris
Steevens. Ze beloven nog eens terug te komen voor ze Salisbury verlaten.
Zwijgend lopen ze om de heuvel heen terug naar hun kamp. Valentijn kijkt omhoog
naar de afgebrokkelde muren van het oude fort. De laatste zonnestralen verlichten
de randen van de ruïne. Hij blijft staan en kijkt nog scherper. Het is net alsof daar
iemand naar hen loert. Wie zit daar in dat oude fort? Hij houdt zijn zusje tegen.
‘Ik wil wel eens weten wat die vent daar uitspookt,’ zegt Valentijn zachtjes. ‘We
lopen gewoon door en gaan dan langs een omweg omhoog, zo komen we achter dat
mannetje. Misschien is het wel een spion.’
Nelis voelt niet zoveel voor het avontuur, maar ze laat haar broer niet in de steek.
Ze lopen door en gaan pas een heel eind verder de heuvel op.
Eerst is dat niet moeilijk, maar het laatste stuk is heel steil.
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Hijgend komen ze boven. Er is niemand te zien... of toch? Er loopt een meisje over
het vlakke stuk grond binnen de muren.
‘Dat is Alice,’ zegt Valentijn verbaasd. Nelis herkent haar ook. Wat doet Alice
hier zo laat?
Ze weten niet dat Alice weer verdriet heeft. Ook Henri is onaardig tegen haar
geweest en nu is ze zomaar wat gaan wandelen. Ze is tegen de heuvel opgelopen en
slentert binnen de ruïne rond. Het is een verlaten, geheimzinnige, verdrietige plek,
dat past precies bij haar stemming.
Valentijn en Nelis laten zich in de schaduw van de muur naar beneden zakken. Ze
zijn nu onzichtbaar in het donkere deel van het oude fort. Dan zien ze iemand achter
Alice aansluipen, een man of een jongen, dat is hier vandaan niet te zien.
‘Alice, kijk uit!’ schreeuwt Valentijn.
Het meisje kijkt op, haar achtervolger draait zich geschrokken om. Alice vlucht
weg en Valentijn rent naar voren.
‘Wat moet jij hier?’ vraagt hij boos aan de jongen.
Die zegt niets, hij komt dreigend op Valentijn af.
Valentijn stapt achteruit, maakt dan een onverwachte beweging en gooit de jongen
op de grond. Hij springt boven op hem, wringt de rechterarm van de onbekende
jongen op zijn rug en dwingt hem zo stil te blijven liggen.
‘Hoe heet je en wat doe je hier?’
De jongen kreunt en zegt niets.
Alice geeft hem een schop en schreeuwt: ‘Nou joh, praten! Hoe heet je?’
‘Niet doen Alice, dat is niet eerlijk.’
‘Een eenzaam meisje aanvallen is ook niet eerlijk. Mannen, ik trap ze net zo lief
allemaal in mekaar.’
‘Ik ben George Cary,’ zegt de jongen. ‘Ik woon hier.’
‘Maak dat de kat wijs,’ zegt Nelis. ‘Als jij George Cary bent kom je uit Torquay,
je woont in het grote huis daar en je bent hier met een speciale opdracht van de
koning.’
George Cary is zo verbaasd dat Nelis al die dingen over hem weet, dat hij zijn
verzet opgeeft.
‘Goed, jullie winnen, ik zal alles vertellen.’
Valentijn laat hem los.
‘Ik woon al een paar weken in een hoek van deze ruïne. De ko-
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ning heeft me opgedragen inlichtingen te verzamelen over het leger van de
protestanten. Van hieraf kan ik veel zien.’
‘Je bent dus een spion,’ zegt Alice.
‘Ik werk voor mijn vaderland,’ zegt de jongen trots. ‘Die buitenlanders hebben
hier niets te maken, die moeten weg. Onze koning is de enige die recht heeft op de
troon. De prins van Oranje is een indringer.’
‘Maar de prins van Oranje heeft op dit moment wel meer soldaten dan die koning
van jou,’ zegt Valentijn. ‘Er zijn er al tienduizend overgelopen van de koning naar
de prins en er komen er elke dag nog bij. Jouw koning kan beter eens met onze prins
gaan praten, wij komen niet om te veroveren of te bezetten, maar om het recht te
herstellen.’
De jongen zwijgt.
‘Waar is dat hol van jou?’ vraagt Nelis.
George Cary wijst hun de weg. Het is nu bijna donker. In een hoekje van de ruïne
is nog een klein huisje dat min of meer heel is. Er brandt een vuurtje en er liggen
wat spullen van de jongen.
In dat kapotte huisje praten ze heel lang en op den duur heel vriendschappelijk
met elkaar. De drie soldaten van Oranje horen hoe mensen als George er over denken
en zij geven hun mening. Het blijkt dat George Cary veel meer heeft nagedacht over
de toestand in het land dan Alice en de beide Hollanders. Voor hen is al dat politieke
gedoe maar onzin.
Tenslotte zegt Valentijn: ‘Het spijt me dat je aan de verkeerde kant staat, de prins
bedoelt het goed.’
‘Ik sta aan de goede kant,’ mompelt de Engelse jongen.
‘We zullen niet als vijanden uit elkaar gaan,’ zegt Valentijn. ‘Jij krijgt tot
morgenochtend de tijd om te ontsnappen. Ga naar je koning en vertel hem dat het
een hopeloze zaak is, wij winnen het zonder een schot te lossen. Het leger, de vloot,
ze zullen allemaal overlopen naar de prins van Oranje. Jammer voor jouw koning,
maar zo gaat het wel.’
Ze laten George zijn spullen bij elkaar pakken en zien hem weggaan.
‘Hoe kun je nu zo'n spion weg laten lopen?’ zegt Alice. ‘Spionnen moet je
ophangen.’
‘Laat hem maar lopen,’ meent Valentijn. ‘Hij meent het eerlijk. De getallen die
ik noemde heb ik maar gefantaseerd. Hoe wist jij
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zomaar dat hij met een bijzondere opdracht hier was?’ vraagt hij aan Nelis.
‘Och, op het secretariaat van de prins lees je wel eens iets,’ zegt ze parmantig.
‘Maar wat deed jij hier, Alice?’
‘Ik wilde wat wandelen, iedereen is zo onaardig tegen me.’
‘Ook Henri?’ plaagt Valentijn.
‘Die Fransman, die kikker, die wil ik nooit meer zien. Dat is geen vent. Ik wil weg
uit dit leger.’
Nelis en Valentijn laten Alice maar uitrazen, dat gaat vanzelf wel weer over. Ze
spreken met elkaar af dat ze in de stad niets zullen zeggen over de spion.

Dan gaan we toch samen...
Nog diezelfde avond komen ze samen bij Simon. Hij is blij hen weer te zien. Ze
zitten in een huis in het centrum van Salisbury.
‘Je moet je hier heel netjes gedragen,’ zegt Simon, ‘want in alle huizen hier rond
de kathedraal wonen mensen van de kerk. Het is hier zo deftig, ik mag zelfs niet in
de keuken werken, daar is personeel voor.’
‘Zo deftig vind ik het niet in deze stad,’ zegt Nelis. ‘Met die vieze goot midden
in de straat, wat een smeerboel. We waren er bijna in gevallen in het donker.’
Simon haalt zijn schouders op. ‘In de stad stinkt het altijd, veel mensen, veel vuil.
Ze hebben hier nog het geluk dat er veel water is, stroomt alles nog eens weg, er zijn
steden waar het veel smeriger is.’
‘In Londen is het schoon,’ zegt Nelis stellig.
Simon lacht. ‘Londen, dat is nog een veel grotere smeerboel dan hier. Wacht maar
tot je er bent, je hebt daar maar één hand vrij, met de andere hand moet je je neus
dichtknijpen.’
‘Hoe kan het dan dat bij ons de steden wel schoon zijn?’
‘In Holland? Ja, daar is volop water en de mensen zijn er veel meer gesteld op
orde en netheid, maar er zijn daar steden waar het stilstaande grachtwater ook flink
kan stinken.’
‘Dat is alleen in de zomer, hier stinkt het altijd.’
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‘Wat hebben jullie gedaan, je bent zo laat?’ vraagt Simon. ‘Kon je mij niet vinden?’
Nelis vertelt enthousiast over hun bezoek aan Mary en Chris Steevens. Voor Simon
lijkt het net alsof Alice daar ook op bezoek is geweest, zij praten niet over hun
ontmoeting in het oude fort.
‘Mijn vader is in Faversham, ik wil daar ook zo vlug mogelijk heen.’
‘Dat kan niet,’ zegt Simon. ‘Morgen is de officiële ontvangst van onze prins door
het stadsbestuur hier en daarna gaan we naar het noorden.’
‘Naar het noorden?’
‘Ja, ik heb horen zeggen dat we de kant van Oxford uitgaan, dat is van hieruit naar
het noorden.’
‘Maar ik moet naar Faversham.’
‘Je bent in een leger meisje, daar kennen we “ik moet” niet.’
Nelis is boos en wanhopig. ‘Waar ligt Faversham? Hoe ver is het? Kun je er in
een paar dagen heen lopen?’
‘O nee, het is een heel eind. Zeker in deze tijd van het jaar doe je er weken over.
Het ligt helemaal bij de Theems, tussen Rochester en Canterbury.’
Canterbury - dat heeft Nelis die dag eerder gehoord.
‘Wat is Canterbury voor stad? Gaan daar veel kooplieden heen?’
‘Dat weet ik niet, het is de belangrijkste stad voor de Engelse kerk, de aartsbisschop
woont daar, er zijn mensen die daar heen reizen op bedevaart. Er zal af en toe ook
wel eens een koopman heen gaan. Maar bedenk dat het december is. Je hebt zelf
gemerkt hoe moeilijk het is om te reizen. Denk je nu echt dat je zo ver gekomen zou
zijn als je niet met het leger mee had kunnen trekken?’
In haar hart moet Nelis Simon gelijk geven, maar ze wil niet van haar plan afwijken.
Valentijn ziet het bezorgd aan. Hij kent zijn zus: als die iets van plan is moet het
gebeuren.
‘Zou er geen bericht van de prins die kant uit moeten?’ zegt hij voorzichtig.
‘Wat bedoel je daar mee?’ vraagt Simon. ‘Nelis als speciale boodschapper van de
prins? Ze is net ontslagen door mijnheer Huygens.’

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

161
‘Dat komt door die stomme klerken,’ roept Nelis boos.
‘Door wie het komt doet er niet toe, feit is: je bent overgeplaatst, ontslagen. Zo
iemand krijgt geen vertrouwensfunctie meer.’
‘Ze kan toch een beetje ziek zijn,’ zegt Alice. ‘Dan gaat ze achter het leger aan,
maar ze vergist zich, in plaats van naar het noorden loopt ze naar het oosten. Later
komt ze terug en zegt: “Sorry hoor, ik was even de weg kwijt”.’
Simon kijkt Alice boos aan. ‘Voor zulke vergissingen hebben ze in het leger een
heel duidelijk woord: desertie, weglopen. En daar staat ook een duidelijke straf op.’
Hij maakt een gebaar van ophangen. ‘Jullie weten niets van een leger. Heb je voor
vanavond toestemming om je kamp uit te gaan?’
Daar hebben ze geen van allen aan gedacht.
‘Moet dat dan?’ zegt Alice. ‘We hebben niets te doen.’
‘Lieve kind, nietsdoen en tucht zijn de ruggegraat van het leger. Vooruit ga vlug
naar je kamp en probeer binnen te komen. Je weet hoe streng ze hier zijn.’
Bezorgd zijn hoofd schuddend kijkt hij hen na als ze via een kleine poort het
afgesloten gebied rond de kathedraal verlaten.
Bij het kamp is het inderdaad niet eenvoudig binnen te komen. Het is Valentijn die
de situatie redt.
‘Wij moesten in opdracht van de prins een geschikt huis zoeken voor ons tijdelijke
hospitaal.’
De schildwacht gelooft dat en ze komen binnen het afgezette gebied. Dan is het
niet moeilijk hun eigen plekje terug te vinden.
Alice blijft nog een hele tijd praten met Nelis.
De twee meisjes zijn het samen roerend eens. Nelis moet proberen in Faversham
te komen, als het niet met het leger kan dan maar zonder het leger.
‘Het is wel gevaarlijk,’ aarzelt Nelis.
‘Nou meid, dan gaan we toch samen!’
Dat is laat op die maandagavond de afspraak.
Bij de intocht op dinsdag heeft Nelis niets te doen. Ze gaat met Alice naar Mary en
Chris Steevens. Alice praat over de mogelijke reis naar Faversham. ‘We mogen
waarschijnlijk weg uit het leger,’ liegt ze met een onbewogen gezicht. ‘Het zou wel
handig
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zijn als we met iemand mee konden reizen. Kent u niet iemand die de kant van
Canterbury uit moet?’
‘In deze tijd van het jaar, geen sprake van. Wie gaat er nu nog op reis? Ten oosten
van Winchester schijnt een beruchte roversbende te zijn. Daar hoor je veel over de
laatste tijd. De bende van Cowdray heten ze, heel gevaarlijke mensen. Onbegrijpelijk
dat ze twee meisjes zomaar laten gaan, onbegrijpelijk.’
‘Twee... hoe weet u dat ik een meisje ben?’ zegt Nelis verbaasd.
Mary Steevens lacht. ‘Zoals je vader over je praatte begreep ik wel dat hij het over
een dochter had en toen ik je zag dacht ik al: die is verkleed. Ik zei dit alleen maar
om zekerheid te hebben.’
Ze lachen om de slimme Mary, ze heeft de twee meisjes door.
‘Jullie kunnen echt niet samen op reis gaan,’ zegt de oude vrouw dan ernstig. Haar
man is het met haar eens.
‘Dat je je als jongen verkleed hebt, vind ik heel goed,’ zegt Mary. ‘Je hebt zo veel
meer vrijheid. Alice kan dat niet meer doen, die is al veel te volwassen, daar past
geen mannenpak meer om, althans niet bij haar maten.’
Alice glimt, ze is trots op haar mooie lijf.
‘Daardoor is het voor jou nog veel gevaarlijker onderweg,’ vervolgt de oude vrouw
ernstig. ‘Jullie moeten me echt beloven dat je geen domme dingen zult doen. Als je
geduld hebt komt alles vanzelf wel goed, geloof me nou maar.’
Alice en Nelis luisteren gehoorzaam, maar ze zijn niet overtuigd.
Als ze later op de dag bij de oude mensen weggaan wil Alice nog even in het fort
kijken. Ze klimmen naar boven en vinden het huisje waar George Cary zich dagenlang
met succes verscholen hield. Het is verlaten, hij is vertrokken en niet terug gekomen.
‘Hier kunnen we ons gemakkelijk een dag en een nacht verbergen,’ zegt Alice.
‘Valentijn kan zeggen dat je ergens ziek bent, in een verafgelegen huisje of zo. We
halen nu onze spullen en morgen gaan we op weg naar Faversham.’
Nelis wil wel. Toch aarzelt ze nog. ‘Wat moeten we tegen Simon zeggen...?’
‘Niets,’ stelt Alice resoluut. ‘Valentijn mag het weten, verder
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niemand. Dit zoeken we samen uit, samen komen we makkelijk in Faversham, daar
is die zoon van Mary en Chris, die zal ons wel helpen. Zij hebben een herberg, dat
werk dat ken ik. Ik kan bij hen in de zaak werken. Dat lukt allemaal best.’
‘En hoe moeten we onderweg aan eten komen?’
‘Een beetje bedelen, af en toe wat kopen of we pikken het gewoon, we zien wel.
Als we eerst maar weg zijn. Ik heb schoon genoeg van dat leger, ik wil vrij zijn.’
Nelis praat niet over het geld dat ze heeft. Ze gaf alleen haar moeder iets, er is nog
een flink bedrag over, daar komt ze een heel eind mee. Stelen zal niet nodig zijn.
Alice is opgewekt, ze heeft zin in het avontuur.
De twee meisjes halen hun spullen uit het kamp en komen er ongezien mee in hun
schuilplaats.
Valentijn loopt met hen mee. Hij is bezorgd - kan hij als oudere broer wel
goedvinden dat zijn zusje zomaar weggaat? Alice maakt hem duidelijk dat hij niets
goed te vinden heeft. Valentijn schikt zich, zoals altijd. Hij zal in het kamp vertellen
dat Nelis in een klein boerderijtje ligt met een verstuikte enkel en dat ze de troep zal
volgen zodra ze weer beter is.
Alice en Nelis richten zich in en hebben de grootste pret.
Valentijn neemt afscheid van zijn zusje en gaat de heuvel af. Hij vertelt zijn
leugentje pas als de verwarring in het kamp heel groot is: sommige onderdelen moeten
nog diezelfde dinsdag opmarcheren naar het noorden.
Ze missen Alice, maar niemand gaat haar zoeken. De kapitein denkt dat Nelis wel
vlug terug zal zijn. Valentijn gaat naar zijn eigen onderdeel. Hij is blij dat ze meteen
weg moeten. Simon wil hij liever niet ontmoeten.
De twee meisjes gluren over de afgebrokkelde muur van het oude fort naar het
langstrekkende leger. In het dal beneden hen marcheren de onderdelen na elkaar naar
het noorden.
De twee deserteurs slapen goed in het vervallen huisje.
Vroeg in de ochtend van woensdag 5 december gaan ze op weg. Ze lopen met een
wijde boog om Salisbury heen en kiezen dan een weg naar het oosten. Nelis probeert
Alice uit te leggen dat 5 december voor Hollanders een heel bijzondere dag is.
‘Dan krijgen alle kinderen cadeautjes, dan is het Sinterklaas.’
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Ze kiezen de weg naar Winchester, de eerste grote stad op de route naar Faversham.
In Salisbury wordt Simon ongerust. Hij heeft Nelis al meer dan vierentwintig uur
niet gezien. Hij vraagt naar haar onderdeel. Dat is al vertrokken, dat lijkt
geruststellend. Maar dan vertelt iemand hem dat ‘die kleine jongen’ er niet bij was.
‘Die schijnt ergens ziek te liggen,’ zegt de man.
‘En Alice Hobbes?’ vraagt Simon ongerust.
‘Je bedoelt die kleine, bolle meid? Die is helemaal zoek.’
Simon weet nu vrijwel zeker wat er gebeurd is. Hij waagt het er op helemaal naar
Old Sarum te lopen en hij vindt Mary en Chris Steevens. Daar hoort hij over het
gesprek van de vorige dag. Hij vertelt de vriendelijke oude mensen wat hij denkt.
‘Die zijn weggelopen, die wilde meid heeft dat bedacht. O, wat moet ik doen, ik
had beloofd op die kleine te passen.’
‘Als ze zich verstopt hebben zitten ze in het oude fort,’ zegt Mary resoluut. Ze
klimmen alle drie naar boven en vinden in het verlaten huisje een uitgedoofd vuur.
Aan alles is te zien dat er nog maar kort tevoren mensen in het huisje geweest zijn.
Maar de meisjes zijn weg en blijven weg.
Simon moet zich haasten om op tijd terug te zijn in de stad. Hij kan het leger niet
verlaten. Even denkt hij erover de meisjes achterna te gaan, dan schudt hij zijn hoofd.
‘Het heeft geen zin,’ mompelt hij verslagen. ‘Ik kan meer voor haar doen met mijn
hoofd op mijn schouders dan als vluchtende deserteur met het gevaar mijn kop te
verliezen op het schavot of aan de galg.’
Mary en Chris Steevens bemoedigen Simon.
‘Het zal wel goed komen. Als ze in Faversham zijn zorgt onze zoon voor hen.
Maak je niet ongerust, het komt allemaal wel goed.’ Maar in hun hart zijn ze net zo
bang als Simon.
Drie somber gestemde mensen verlaten de ruïne van Old Sarum, terwijl ver weg
de twee meisjes flink doorstappen: op weg naar Winchester, op weg naar Faversham!

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

165

De marskramer
Nelis en Alice zijn gewend te lopen. De wegen zijn hier niet zo vreselijk slecht en
ze hoeven op niemand te wachten. Het is helder en droog weer, ze stappen flink door,
die vijfde december.
Nelis haalt uit het zakje onder haar kleren een muntje en daarmee kopen ze in een
dorp brood. Haar voorraad geld laat ze niet aan Alice zien, die weet niet hoe rijk
Nelis is.
Ze zijn allebei vrolijk, er is brood, er is vrijheid, ze zijn op weg. Alice zingt het
hoogste lied en samen lachen ze om de onnozelste grapjes. Het leven is goed, al dat
gezeur over gevaar is nergens goed voor. Er is bijna niemand op de weg, ze zijn
veilig.
Een eindje voor Winchester zien ze een eenzame man lopen. Hij heeft een grote
mand op zijn rug - dat is een raar gezicht, het lijkt net een mand met twee magere
beentjes.
‘Kijk, daar loopt de Cowdraybende,’ roept Alice. Ze gieren weer van het lachen.
De man onder de mand hoort het. Als de meisjes hem lachend voorbijlopen zegt
hij: ‘Er zijn dingen waar je onderweg niet mee moet spotten kinderen, dat kan je nog
lelijk opbreken. De bende die je daarnet noemde is niet zo grappig, die mannen zijn
heel gevaarlijk. Hebben jullie vannacht wel een veilig huis? Kun je ergens slapen?’
Nelis kijkt de man aan. Hij is niet zo klein als hij van achteren leek. Hij is ook nog
niet oud, hij draagt die zware mand zonder moeite.
‘We gaan naar Faversham,’ zegt ze.
‘Daar zul je vannacht niet aankomen,’ zegt de man. ‘Je moet voor het donker wordt
een veilig onderdak hebben. Wonen jullie hier in de buurt?’
Nelis wil al zeggen dat ze uit Holland komt, maar Alice is haar voor. Die man
hoeft niet alles te weten.
‘We komen uit het westen,’ antwoordt ze ontwijkend.
‘Dat kan ik bij jou wel horen, maar je vriend is zeker uit Holland. Dat accent hoor
je bij ons niet.’
Ze moeten toegeven dat Nelis uit Holland komt.
‘Ik ben Nathaniel Carpenter, marskramer, ik reis met een
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mand vol aardewerk de boerderijen af. Een keer per jaar kom ik bij alle dorpen in
deze streek, de mensen wachten al op me, want gelukkig breken ze heel veel in een
jaar. Als jullie met mij mee willen lopen weet ik vanavond even voorbij Winchester
wel een boerderij waar ze ons een plaatsje in de schuur willen geven.’
De meisjes vinden Nathaniel een aardige man, zijn voorstel lijkt heel goed.
‘Ik heet Alice Hobbes, ik kom uit Bristol. We lopen graag mee, want voor de nacht
hadden we nog geen adres.’
Nelis zegt ook wie ze is, maar het verdere gesprek voert Alice toch vooral. Ze
vertelt de marskramer over de grote stad Bristol, waar het altijd druk is en over de
gezellige herbergen daar. Nathaniel is nog nooit in Bristol geweest, hij is een goede
luisteraar en Alice kletst maar door.
Ze lopen met de marskramer mee naar een paar boerderijen en zien hoe hij zijn
spullen verkoopt. De mand is op slimme wijze volgestapeld met potten en pannen
in allerlei maten. Vooral de boterpotten kopen de boerinnen graag.
‘Het is poreus aardewerk,’ legt Nathaniel uit. ‘Boter blijft daar koel in, dan bederft
het niet zo vlug. Bij mij in de streek maken we dit. Als ik dit allemaal verkocht heb
ga ik terug. Volgend voorjaar ga ik weer op weg, het is nu eigenlijk veel te laat in
het jaar om nog te reizen, te gevaarlijk.’
‘Is het nu echt zo gevaarlijk?’ vraagt Alice. ‘Ik voel me helemaal niet bedreigd,
het zijn allemaal aardige mensen hier.’
Nathaniel lacht. ‘Arme mensen hebben niet zoveel te vrezen. Het zijn vooral de
rijke lui die uit moeten kijken, die gaan heus niet op weg zonder een paar geladen
pistolen.’
‘Wanneer is die mand leeg?’ vraagt Nelis. Ze is eigenlijk wel blij met het
gezelschap van de marskramer, het zou jammer zijn als hij spoedig een andere weg
koos.
‘Morgen of overmorgen, denk ik, de zwaarste stukken zijn er al uit. Nu weegt het
niet veel meer, probeer maar.’
De meisjes proberen de mand van de grond te tillen, maar dat lukt hun niet.
Nathaniel lacht. ‘Dat valt tegen hè, kijk, je moet het zo doen, dan is het niet zo
zwaar.’ Met een handige zwaai hangt hij de mand op zijn rug en loopt weer verder.
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Zo komen ze in de grote stad Winchester.
‘Hier is voor mij niet veel te verdienen,’ zegt de marskramer. ‘Hier hebben ze
alles in winkels, ik moet het hebben van eenzame boerderijen. Daar zien ze me graag
komen. Toch is er één adres in deze stad waar ik nooit voorbij loop.’
‘Dat is zeker een goede herberg,’ lacht Alice.
‘Nee, geen herberg, het is het Saint Cross hospitaal, daar krijgt iedereen die
onderweg is gratis brood en bier, kom maar mee.’
Hij brengt de meisjes naar een oud gebouw, waar ze inderdaad een homp brood
en een kan bier krijgen. Ze genieten van deze middeleeuwse gastvrijheid en lopen
opgewekt weer verder.
Nelis wordt nu toch wel moe, de nieuwe schoenen doen pijn.
Nathaniel ziet het. ‘Nog even volhouden, kleine Hollander, over een uur zijn we
bij de boerderij die ik bedoel.’
Nathaniel Carpenter is van harte welkom op de boerderij. Het is een flink huis met
drie ruime stallen.
Alice en Nelis mogen ook blijven, ze krijgen zelfs een plaats aan tafel bij het
avondeten. Dat is een hele eer, ze worden als volwassenen behandeld.
Er zijn nogal wat kinderen, die moeten gewoon op de grond zitten. De knechts en
de meiden eten bij de boer aan tafel. De boer is een statige man van vijftig of zestig
jaar. Hij zit in een aparte stoel met een hoge leuning; zo is hij de enige die wel de
warmte van het grote haardvuur voelt, maar niet de koude tocht langs zijn rug.
‘Is er nog nieuws van de weg, Nathaniel?’ vraagt de boer. Het lijkt een onschuldige
vraag, maar toch heeft Nelis de indruk dat er meer achter zit. De knechts en de meiden
buigen zich nog dieper over hun borden en iedereen wacht gespannen op het antwoord
van de marskramer.
‘Niks bijzonders, Henry, met het leger van de prins zo dichtbij kan mijnheer
Browne zijn zaken maar beter wat naar het oosten verleggen. Komt hij hier nog?’
‘We houden contact,’ zegt de boer. ‘Hij stelt jouw informatie altijd zeer op prijs.’
Nelis heeft nu heel sterk de indruk dat iedereen aan tafel weet waar het over gaat,
behalve Alice en zijzelf. Het gesprek gaat verder over de gewone dingen van
onderweg, mensen die de mars-
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kramer tegenkwam, geruchten die hij hoorde. Niemand praat over de bende van
Cowdray, terwijl ze daar in de streek toch zo bang van zijn.
‘In Salisbury had iedereen het over een Cowdraybende, bestaat die bende echt?’
Er valt een ijzige stilte.
De boer lacht wat geforceerd en zegt: ‘We hebben er wel over gehoord jongen,
maar wij wonen zo ver van de stad, zulke bendes komen hier niet, dat is iets voor
rijke mensen.’
Iedereen lacht opgelucht, maar net iets te luid. Het blijft vreemd. Alleen Alice
schijnt niets te merken, zij is in een diep gesprek met een van de boerenknechts.
De twee jonge reizigers krijgen een mooi plaatsje in de verst weggelegen schuur.
‘Ik kom je morgen wel halen,’ zegt Nathaniel opgewekt. Hij heeft zeker een ander
plekje waar hij kan slapen.
Alice is moe, ze strekt zich op het verse stro uit, trekt haar dekens over zich heen
en slaapt. Het is maar goed dat ze in hun persoonlijke bagage elk twee dekens
meegenomen hebben, want het is een koude nacht en in de schuur tocht het.
Nelis is ook wel moe, maar kan toch nog niet slapen. Ze blijft denken aan dat
vreemde tafelgesprek.
Dan hoort ze voetstappen buiten de schuur, ze duikt in haar dekens en houdt zich
slapend.
De boer en de marskramer komen naar binnen. Nathaniel houdt een lantaarn bij
de slapende meisjes en zegt:
‘Geen probleem Henry, die slapen al. Laat mijnheer Browne maar komen, van die
twee hebben we geen last.’
De boer schijnt er niet gerust op te zijn.
‘Je moet niet zomaar iedereen meenemen, dat is gevaarlijk. Er wordt op ons gelet.’
De mannen lopen weg, het licht gaat de schuur uit.
‘Dat zie je verkeerd, Henry,’ hoort Nelis Nathaniel zeggen. ‘Het is juist heel goed.
Iedereen vertrouwt me, ik ben een onschuldige marskramer, jij een eenvoudige boer,
we zijn aardig en gastvrij voor iedereen, dat vertellen de mensen aan elkaar

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

169
en niemand denkt eraan ons in verband te brengen met Cowdray.’
De boer zegt iets over ‘geen namen noemen’, dan zijn ze weg.
Nelis zit rechtop. Wat moet ze doen? Alice wekken? Nee, die kan maar beter niets
weten, stel je voor dat ze gaat gillen of dat anderen hun gepraat horen. Deze boerderij
heeft iets met de Cowdraybende te maken, dat is zeker. De enige manier om veilig
weg te komen is je dom te houden, net te doen alsof je niets door hebt. Dat verwacht
de marskramer, dat moet ze in ieder geval doen. Morgen zien ze dan wel weer verder.
Met die gedachte gaat Nelis slapen, ze zal morgen haar energie hard genoeg nodig
hebben.
Uren later wordt ze wakker. Alice slaapt rustig door.
Eerst weet Nelis niet waardoor ze wakker geworden is, dan hoort ze weer geluiden,
dat moet het geweest zijn. Uit een schuur dichter bij de boerderij klinken harde
stemmen, mannen schreeuwen door elkaar.
Nelis laat zich zachtjes uit haar dekens glijden en sluipt in het donker naar buiten.
Het is een heldere nacht, koud, maar zonder maan.
In de schuur naast de boerderij is licht. Nelis blijft in het donker, vlakbij de wand
van de schuur waar Alice slaapt. Ze is daar in haar donkere kleren niet te zien en dat
is maar goed ook, want de deur van de schuur zwaait open en twee mannen stappen
naar buiten. Een van de twee is een knecht van de boerderij. Nelis hoort een boze
stem schreeuwen:
‘Wij zijn geen heren, John Browne, die flauwekul moet maar eens afgelopen zijn.
We moeten buit hebben, geld, veel geld, het zal me zo een zorg zijn hoe we eraan
komen. Al moeten we honderd mensen de hersens inslaan.’
Een deftige stem zegt daar iets tegenin, maar dat kan Nelis niet verstaan. Ze drukt
zich zo ver mogelijk tegen de muur en wacht tot de mannen voorbij zijn. Ze praten
samen.
‘Wat doe jij als Walter de baas wordt, blijf je er dan bij?’
‘Ik weet het niet, als ze gaan moorden wordt het wel gevaarlijk. Ik denk dat John
Browne het wel weer zal winnen, hij is van een goede familie, Walter weet best dat
we John niet kunnen missen. Hij heeft de contacten, hij heeft stijl.’
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‘Die contacten kent iedereen nu en die stijl levert niet genoeg op, de jongens willen
geld zien.’
Zo pratend verdwijnen de twee mannen in de boerderij waar ook nog licht is.
Huiverend sluipt Nelis terug naar haar warme dekens. Ze weet nu heel zeker dat
ze morgen zo onnozel mogelijk moet doen.

Cowdray
De volgende ochtend is Alice helemaal uitgerust en Nelis doet ook alsof ze goed
geslapen heeft. Ze krijgen op de boerderij een ontbijt van brood, boter en bier, zoals
ze ook in het leger gewend waren. Daarna lopen ze verder.
Van de vergadering in de nacht is niets meer te zien. Nelis kan niet in die schuur
gaan kijken, maar ze probeert toch wel sporen te ontdekken. Ze ziet iets: er ligt veel
verse paardemest op het pad, dat lag er gisteren niet. De rovers zijn zeker te paard
gekomen.
Nelis laat niets merken, ze praat over gewone alledaagse dingen en zo verlaten ze
ongehinderd de boerderij.
Het wordt een rustige dag. Ze wandelen prettig en ze praten onderweg heel wat
af. Alice heeft het best naar haar zin.
Nelis is zwijgzaam, maar dat was ze gisteren ook, dat valt niet op. Ze loopt een
paar passen achter Alice en Nathaniel.
Het is een rare toestand, ze zal het toch niet gedroomd hebben? De marskramer
stapt vrolijk over de weg, gaat naar eenzame huizen, verkoopt er zijn potten en pannen
en praat met iedereen.
Toch merkt Nelis nu dingen op die haar gisteren ontgaan zijn. Op alle boerderijen
en bij alle huizen weet de marskramer er wel een paar vragen in te vlechten over
reizigers die langs zijn gekomen, over de toestand in een naburig kasteel-allemaal
informatie die voor een roversbende interessant kan zijn.
Ze krijgen weer eten onderweg. Alice vindt het prachtig.
‘Ik wil zo wel met jou naar Faversham lopen Nathaniel.’

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

171
De koopman kijkt haar smachtend aan en zegt: ‘Ik zou met jou naar het eind van de
wereld willen lopen schone dame.’
Alice lacht kirrend, ze vindt dit leven veel leuker dan in het leger.
Toch gebeurt er die middag nog iets vreemds.
Een ruiter komt in volle vaart uit een zijweg, rijdt op Nathaniel af en zegt: ‘De
baas verwacht je vanavond in Midhurst, het bekende punt, zorg dat je op tijd bent.’
De marskramer tikt beleefd aan zijn muts en belooft te komen.
‘Heb jij een baas?’ vraagt Alice verbaasd.
‘Och, dat is een grapje, een goede kennis van me noem ik altijd “de baas”, dat is
zo'n gewoonte geworden.’
Alice laat zich snel afleiden door een mooi verhaal over vreemde bomen die ze
langs de weg zien, vooral als de marskramer uitlegt dat die bomen geheime krachten
hebben, dat ze boze geesten op afstand houden.
Het is een heel eind naar Midhurst en Nathaniel lijkt wel haast te hebben, hij gaat
naar geen enkele boerderij meer. Hij loopt maar door, onvermoeibaar. De meisjes
hebben moeite hem bij te houden.
‘Hebben jullie geld bij je om in een herberg te slapen?’ vraagt de marskramer.
‘We zijn bij Midhurst en hier ken ik geen adres voor gratis logies.’
Alice laat zien wat ze bij zich heeft, het is niet veel.
‘Ik heb een paar Hollandse stuivers,’ zegt Nelis.
‘Dat dacht ik wel,’ lacht de marskramer. ‘Een Hollander heeft altijd wel ergens
iets verstopt.’ Hij geeft Nelis vriendschappelijk een por en raakt precies haar
geldbuideltje. Daar schrikt ze van, de man ziet het. Hij lacht.
‘Als je bang bent dat je bestolen wordt, moet je niet zo angstvallig je hand op je
geld houden, echte dieven zien dat.’
‘Heb jij geld?’ vraagt Alice verbaasd aan Nelis.
‘Een paar stuivers die ik in het leger verdiend heb.’ Niemand weet dat Nelis door
haar heimelijke vlucht haar soldij helemaal niet op kon halen.
‘Ik kreeg niks voor mijn werk,’ moppert Alice. ‘Dat is zeker weer iets van
Hollanders onder elkaar.’
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‘Hollanders, die zijn niet te vertrouwen,’ lacht Nathaniel.
Kijk naar je eigen, denkt Nelis.
De marskramer voert hen naar een mooie herberg in Midhurst. Voor Alice en Nelis
is er een klein zolderkamertje, dat is niet zo duur. Er staat geen bed in, ze moeten
maar op stro slapen dat op de grond ligt. Ze gebruiken hun eigen dekens, want wat
er voor hen klaar ligt wemelt van de vlooien. Ze moeten nu overal voor betalen, wat
ze eten en drinken wordt opgeschreven. Dat gaat geld kosten morgenochtend.
Nathaniel is meteen na aankomst verdwenen. Nelis is nieuwsgierig, waar is die
man heengegaan?
Alice drinkt nogal veel bier en ze eten goed. Na de lange tocht hebben ze allebei
slaap. Ze gaan samen naar boven, maar Nelis sluipt weer de trap af zodra Alice slaapt.
Rond de gelagkamer is een soort galerij, van daar af ziet ze de marskramer zitten.
Hij is in gesprek met een deftige heer.
Nelis sluipt over de donkere galerij naar een punt boven het tafeltje waar de mannen
zitten. Ze hoort Nathaniel praten.
‘Heel onvoorzichtig mijnheer John, zo dicht bij uw huis. Wat gebeurt er als de
mensen u herkennen?’
‘Niets, de mensen hier mogen me graag, ze doen alsof ze niets zien. Mijn broer
komt hier niet, ik heb niets te vrezen.’
‘Toch wel,’ fluistert de marskramer. ‘Walter Harley is vast van plan u uit de weg
te ruimen. Dat zegt hij openlijk.’
‘Zolang je vijanden die dingen openlijk zeggen heb je niets te vrezen, Nathaniel,
het wordt pas gevaarlijk als ze niets meer zeggen.’
Nelis moet niezen. De mannen kijken op, maar zien haar niet. Zij sluipt snel naar
de zolder en komt daar niet meer af.
De volgende ochtend is de marskramer alweer het eerst op. Ze eten, ze betalen en
ze lopen verder.
Buiten Midhurst wijst Nathaniel naar een mooi groot kasteel.
‘Daar woont de familie Browne, zij hebben dit kasteel en al het land hier om ons
heen.’ Van opzij gluurt de koopman naar Nelis, die laat niets blijken.
‘Wat zullen die mensen rijk zijn,’ zucht Alice.
‘Rijk, maar niet gelukkig,’ zegt de marskramer. ‘Als er in zo'n
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familie meerdere zonen zijn, kan alleen de oudste het landgoed erven, de anderen
krijgen niets.’
‘Als ze zoveel hebben kunnen ze toch wel delen,’ meent Alice.
‘Dat mag niet, alles moet bij elkaar blijven. Jongere zonen moeten maar een andere
bezigheid zoeken, die kunnen in de kerk aan het werk, of ze gaan naar het hof. Als
ze veel zin hebben in avontuur worden ze rover. Daar zijn veel voorbeelden van.
Sommigen hebben hun berovingen heel hoffelijk gedaan als echte gentlemen. Toch
komen ze allemaal vroeg of laat op het schavot maar ook daar kun je je als heer
gedragen.’
Nathaniel vertelt een paar kleurrijke verhalen over boeven die door tientallen
wenende vrouwen gevolgd werden bij hun laatste gang naar het schavot of naar de
galg.
Nelis kijkt rond, ze luistert maar met een half oor naar die boevenverhalen.
Plotseling is ze er weer met alle aandacht bij.
‘Die Cowdraybende is naar dit kasteel genoemd,’ zegt Nathaniel. ‘Jullie zijn daar
toch zo benieuwd naar? Sommigen moeten er zelfs van niezen.’
Hij kijkt Nelis scherp aan. ‘Mensen die gesprekken proberen af te luisteren.’
Nelis krijgt een vuurrood hoofd, ze blijft wat achter zodat de koopman haar niet
meer kan zien.
‘Ze zeggen dat de derde zoon uit die familie de Cowdraybende leidt,’ gaat de
marskramer door. ‘Ik heb hem wel eens gesproken, maar ik geloof dat verhaal niet.
Hij is wel een keurige heer, maar als hij echt hier vandaan kwam kon hij niet zo
onopgemerkt in een herberg in Midhurst komen praten, op een halve mijl van dat
kasteel.’
‘Ken jij de leider van die bende?’ zegt Alice vol ontzag. ‘Wat opwindend, hoe ziet
hij eruit?’
‘Vraag dat maar aan je maatje, die heeft hem gezien.’ Zo blijkt dat Nathaniel
gisteren Nelis wel degelijk gezien heeft.
‘Als je weer eens zoiets doet, moet je beter op spiegels letten,’ zegt de koopman
lachend. ‘Ik kon je de hele tijd zien. Je wilt natuurlijk graag weten of je lieve geld
in gevaar is. Nou, wees maar gerust hoor, zolang die zogenaamde John Browne de
baas is in die bende, vallen ze geen kleine jongetjes met een paar stuiver aan. Jij
denkt waarschijnlijk dat ik een slechte man ben. Dat valt wel mee hoor! Als je bijna
je hele leven langs de
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weg doorbrengt heb je twee mogelijkheden: óf je probeert de boeven te ontlopen en
dat lukt je nooit, óf je werkt een beetje met ze mee, geeft ze informatie, luistert overal
en dan kun je heel lang leven.’
Alice is heel verbaasd over dit gesprek, ze vindt het wel opwindend. Ze wil alles
weten over die John Browne, de geheimzinnige leider van de Cowdraybende.
Ze komen in Petworth. Daar kent de marskramer weer een gratis adres. De meisjes
mogen daar ook slapen. Eerst zijn ze blij maar tot hun schrik worden ze die nacht
opgesloten in een soort graanschuur. Een houten gebouw dat op stenen een eindje
van de grond staat.
‘Hier rustig gaan slapen,’ zegt de koopman. ‘En als je wat lawaai hoort, niet wakker
worden, nergens op letten, lekker doorslapen.’
In hun houten gevangenis overleggen Alice en Nelis fluisterend nadat de
marskramer is weggegaan.
‘We moeten hier uit,’ zegt Alice. ‘Ik wil niet in dit hok blijven. Ze kunnen het wel
in brand steken.’
Nelis kruipt over de vloer en voelt aan de planken.
In de hoek zit een grote kier, daar trekken ze een plank weg.
Nelis laat zich zakken, ze komt zonder moeite in de lage ruimte onder het schuurtje.
De koude wind strijkt langs haar gezicht.
Alice geeft haar de tassen aan. Dan komt ze zelf ook, maar ze blijft steken, ze is
zoveel dikker dan Nelis. Ze zucht en hijgt, maar komt niet door de nauwe opening.
Nelis hoort voetstappen. Ze pakt de benen van Alice beet, gaat er met haar hele
gewicht aan hangen en met een plop alsof er een kurk van een fles komt valt het
dikke meisje op de grond. Ze onderdrukt een kreet van pijn en schrik en gluurt met
Nelis onder het schuurtje vandaan over het erf.
Er komen veel ruiters, die gaan de boerderij in.
Als het erf leeg is hollen de twee meisjes weg. Ze bereiken een hek, daar klimmen
ze overheen. Meteen achter de boerderij begint een bos, ze vluchten weg tussen de
donkere bomen, tastend in het duister.
Achter hen horen ze geschreeuw. ‘Ze zijn weg, verdomme! Stommeling, had je
ze niet vast kunnen binden!’ Het lijkt wel of
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er gevochten wordt, iemand schreeuwt, er is geluid van harde klappen.
Alice glijdt uit en valt in een holte half onder een boom. Nelis staat er vlakbij,
maar ziet niets meer. Alice is ineens helemaal verdwenen.
‘Blijf daar,’ fluistert Nelis. ‘Ik kom bij je.’
Zo hebben ze een goede schuilplaats. Het is er wel vies en vochtig, maar hier
zullen ze niet zo gauw gevonden worden.
Ze hebben hun bagage meegenomen bij hun vlucht, de dekens komen nu goed van
pas.
‘We moeten maar om beurten gaan slapen,’ stelt Nelis voor. Alice is het met haar
eens, zij wil wel de eerste wacht nemen. Het is goed bedacht, maar binnen een uur
slapen ze allebei, ondanks alle gevaren.

John Browne
In de tijd dat de meisjes zich schuil houden in het bos, vindt in de kleine boerderij
een wilde ‘vergadering’ plaats.
Links van een felbrandende open haard staat John Browne. Hij ziet er deftig uit,
zijn lange, geborduurde jas zit hem onberispelijk, hij draagt een modieuze pruik, het
kantwerk van zijn kraag en manchetten is van de duurste soort, zijn laarzen zijn naar
de laatste mode. Zijn linkerhand rust op het gevest van een sierlijke degen, met de
rechterhand maakt hij wijde gebaren.
‘Beste vrienden,’ zegt hij op overdreven geaffecteerde toon. ‘Beste vrienden, wij
zijn hier bijeen om op beschaafde wijze een meningsverschil uit te praten. Jullie
klagen dat er de laatste maand te weinig geld is binnengekomen en objectief gezien
hebben mijn critici gelijk: de revenuen van onze laatste acties zijn niet bijzonder
imposant gebleken.’
‘In gewone-mensentaal bedoel je dat we geen donder verdiend hebben,’ snauwt
een grove kerel die aan de andere kant van de haard staat.
‘Dat is jouw manier om de zaken weer te geven, Walter,’ reageert Browne met
een zuurzoet glimlachje. ‘Ik wil de aanwezigen
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op enkele relevante punten wijzen, waarna ik u allen gaarne gelegenheid geef de
zaak te contempleren - er over na te denken, zou Walter zeggen - en aan te geven
welke beslissing de juiste is in de onderhavige situatie.
Primo: ik heb het voorrecht gehad dit uitgelezen gezelschap gedurende meer dan
twee jaar met succes te leiden. In die twee jaar is er niemand opgepakt, is niemand
op het schavot gekomen en verloren we slechts eenmaal een man bij een overval
door het voortijdig afgaan van het ruiterpistool van de vent die wij overvielen.
Secundo: dit resultaat stoelt op twee hechte pijlers, te weten: onze populariteit bij
het gewone volk. Zij weten dat wij hen niet bedreigen. En ons goede inlichtingennet:
herbergiers, boeren en niet te vergeten onze goede vriend Nathaniel leverden ons
altijd de juiste informatie, waardoor wij wisten waar iets te zoeken viel.
Tertio: de kortstondige regressie in onze inkomsten is direct gerelateerd aan de
aanwezigheid van een groot leger in onze onmiddellijke omgeving. Het aantal
verplaatsingen van voor ons interessante personen is vrijwel tot nul gedaald, ergo:
er valt niets aan te houden en de buit ontbreekt.
Tenslotte herinner ik u allen er aan dat dit elk jaar de stille tijd is, noem het maar
de roversvasten voor Kerstmis, men reist niet en overvallen op grote huizen vol
personeel kunnen alleen succes hebben als we wapens gebruiken, er vloeit bloed,
we maken ons gehaat en het hele zorgvuldig geconstrueerde bouwwerk dat ik zojuist
schetste en waaraan wij allen een eerlijke boterham verdienen stort in. Mijn voorstel
is: laten we doorgaan zoals we steeds gewerkt hebben, deze korte periode komen we
wel weer te boven en straks in het voorjaar rollen er weer postkoetsen en privérijtuigen
als gebraden duiven door ons luilekkerland. Met deze vrijmoedige beeldspraak wil
ik gaarne mijn discours besluiten.’
Met een kleine buiging eindigt John Browne zijn toespraak. In de schaars verlichte
ruimte van de boerderij hebben de mannen aandachtig geluisterd, ze begrijpen van
de toespraken van John de helft niet, maar het is zo mooi. Hij kan het allemaal zo
geleerd zeggen, met zo'n beschaafde stem.
Al jaren houdt de begaafde oplichter zo deze bende woeste ke-
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reis in toom. Deze avond zal het hem niet meevallen dat kunststukje nog eens uit te
halen.
Walter Harley spuwt in het vuur en schreeuwt: ‘En wat hebben we aan al die mooie
woorden? Geen malle moer. Jongens, hij bedondert je waar je bij staat. Vorige week
heeft hij nog een flinke buit binnengehaald door bij het kaarten zo'n imbeciele
aristocraat te bedonderen. Hebben jullie daar één penny van gezien? Ik niet.’
De mannen mompelen verbaasd en ontevreden.
‘Kaartwinst is privé, dunkt me,’ verweert John zich.
‘Niks privé, dat zijn aristocratensmoesjes. Bij eerlijke jongens zoals wij zijn moet
je met die fratsen niet aankomen. Wij delen alles wat we ophalen, waar of niet waar
jongens?’
‘Ja, ja, zo is het, eerlijk delen,’ roepen de mannen.
‘De tijd van de half-zachte aanpak is voorbij,’ schreeuwt Walter. ‘Als ze ons te
pakken krijgen zijn ze ook niet zo zachtzinnig, we hebben allemaal in ons leven
goede kameraden verloren, ze zijn opgehangen of onthoofd, voor ons is nooit genade.
Waarom zouden wij dan lief doen tegen de wereld die ons haat, tegen al die burgers
met hun kisten vol geld, die ons naar het leven staan? We moeten werken zoals dat
vandaag de dag gaat, snel en hard, geen genade. Ik heb veel te vaak gezien dat
slachtoffers die gespaard waren later bij het proces als getuigen naar voren kwamen.
Overlevenden zijn een gevaar. Daarom: bij elke overval buit binnenhalen, de
beroofden afmaken en alles in brand steken, dat is mijn mening!’
In de groep mannen klinkt gemor, sommigen zijn het met Walter eens, anderen
volgen liever John. Twee beginnen zelfs te vechten. Mannen naast hen halen de
vechtenden uit elkaar.
‘Kijk, dat zal het normale beeld zijn als Walter zijn zin krijgt,’ zegt John. ‘Ruzie,
vechtpartijen, moord en doodslag. De hele streek krijg je achter je aan, ze organiseren
een klopjacht, er is al een leger in de buurt en binnen een maand hangen we allemaal
aan de galg. Als je dat wilt moet je zeker doen wat Walter voorstelt.’
‘Zo is het,’ roepen de mannen. ‘John heeft gelijk.’
‘John kletst uit zijn nek,’ schreeuwt Walter. ‘Wij zijn allemaal goeie vaklui. Er is
er in het hele graafschap niet een die zo goed sloten open kan breken als Peter hier,
niemand kan zo goed met
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paarden overweg als John met de Bult. Stuk voor stuk verstaan we ons vak, wij
worden niet opgepakt, wij zijn altijd de baas. Dat leger doet ons niks, die komen niet
voor ons, die moeten de troon van Engeland veroveren voor de prins van Oranje.
Dat geeft zoveel gedonder in Londen, dat ze de eerste jaren geen tijd hebben om naar
ons om te kijken. Er wachten ons gouden tijden, we moeten die kans grijpen, zoiets
komt maar één keer in je leven.’
‘Net voor je opgehangen wordt,’ zegt John schamper.
Zo gaat de discussie nog een tijdje door. Walter geeft toe dat je niet altijd alle
slachtoffers hoeft af te maken, alleen degenen die zich echt verzet hebben. Slachtoffers
die ‘meewerken’ mogen van Walter blijven leven. Dat brengt zeker tien van de dertig
rovers aan de kant van Walter.
Dan maakt John een grote fout. Verhit door het twistgesprek en overmoedig door
teveel sterke drank roept hij:
‘Als jullie niet willen werken zoals ik het voorstel, dan zoek je het maar uit, dan
trek ik me terug. We werken als gentlemen of je zult het zonder mij moeten doen.’
Dat had hij niet moeten zeggen. De afstand die hij altijd zorgvuldig gehouden
heeft van deze simpele mannen is nu in zijn nadeel. Instinctief voelen ze dat hun
leider hen wil verraden.
Voor Walter is het heel eenvoudig om die stemming uit te buiten. In een woest
betoog, doorspekt met de vreselijkste vloeken, valt hij John aan. Als hij is uitgeraasd
zijn de meesten ervan overtuigd dat John een verrader is, een man die gevaarlijk voor
hen is. Iemand die je beter maar ineens uit de weg kunt ruimen...
John Browne voelt die vijandige stemming, hij gaat zo onopvallend mogelijk bij
de haard vandaan, zogenaamd om met een van de mannen apart te praten. Dan fluistert
hij tegen Nathaniel: ‘Houd ze nog een kwartier aan de praat, ik moet hier weg.’
De marskramer slaagt erin de aandacht van de deur af te leiden en John Browne
glipt naar buiten.
Daar wacht hem een tegenslag. Bij de paarden staan twee van de trouwste vrienden
van Walter. Ze zien John en willen hem beetgrijpen.
Handig duikt de edelman-boef weg en vlucht het erf af. Hij springt over het hek
en verdwijnt in het bos. Zijn degen blijft doelloos aan het hek bengelen.
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De mannen roepen: ‘John is gevlucht.’
Ineens is iedereen bereid de leider op te jagen en zo mogelijk te doden. De woeste
bende dronken rovers stormt naar buiten en begint in het wilde weg te zoeken.
Zo vinden ze de handige John Browne natuurlijk nooit.
Het kost Walter ruim een kwartier om de orde te herstellen. Dan trekken groepjes
met flambouwen het bos in om de vluchteling te zoeken.
Die is intussen bij de schuilplaats van Nelis en Alice aangekomen. De meisjes zijn
allebei wakker. Ze horen ver weg het woeste gebrul van de dronken rovers.
‘Als ik hem te pakken krijg, sla ik zijn hersens in,’ schreeuwt er een. Het klinkt
heel griezelig.
Doodstil zitten de meisjes bij elkaar. Dan horen ze John Browne. Hij maakt een
angstig geluid als een beest in nood.
Alice kruipt naar voren en tikt de doodsbange man op zijn schouder. Hij krimpt
in elkaar van angst. De boeven met hun flambouwen zijn al vlakbij.
Zonder verder iets te zeggen sleurt Alice de man met de mooie jas het hol in en
houdt haar hand op zijn mond. Ze is net op tijd. Bij de boom staan twee mannen.
Nelis herkent de stem van de marskramer, de andere kent ze niet.
John kent die andere stem maar al te goed: het is Walter.
‘Aan welke kant sta jij, koopmannetje?’ zegt Walter dreigend.
‘Aan jouw kant natuurlijk, Walter,’ klinkt het onderdanig. ‘Je hebt groot gelijk,
het wordt de hoogste tijd dat jullie eens flink aanpakken, dat slappe gedoe van John
haalt niets uit. Dit is een tijd voor mannen, niet voor zulke zachte eieren.’ Diep
weggedoken in zijn hol hoort John Browne zo wat vriendschap waard is.
De klopjacht heeft geen succes, de mannen gaan terug naar de boerderij.
John Browne is spoedig over zijn schrik heen. In het donker zegt hij:
‘Ik weet nog niet aan wie ik deze wonderbaarlijke redding te danken heb, dat hoop
ik morgen te zien. Nu wil ik al zeggen dat ik dit mijn leven lang niet zal vergeten.’
‘Wij worden zelf achterna gezeten,’ zegt Alice zacht. Ze streelt ondertussen de
vluchteling alsof hij haar kind is.
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‘Een vrouwenhand redde John Browne,’ zucht de beruchte rover. ‘Wie had dat kunnen
denken?’
‘Waar zouden de mannen zijn zonder vrouwenhand,’ zegt Alice.
Nelis vindt het een beetje benauwd worden.
‘We kunnen beter voor de ochtend dit bos uitgaan, ze komen zeker terug.’
‘Nog meer dames,’ lacht John Browne, ‘ik ben wel in het paradijs gekomen.’
Alice lacht het behaagzieke, kirrende lachje, waar Nelis zo'n hekel aan heeft.
‘Officieel is het een jongetje,’ zegt Alice, ‘een Hollands jongetje, op weg naar
Faversham.’
‘Als dank voor mijn miraculeuze redding zal ik u beiden gaarne daarheen
begeleiden,’ antwoordt Browne charmant.
Nelis weet niet of ze daar wel zo blij mee is.
Het komt echter goed uit dat de gevluchte boef de streek zo goed kent. Ze kruipen
na elkaar uit het hol en sluipen het bos uit. Bij zonsopkomst zijn ze al ver van de
boerderij waar de roversloopbaan van John Browne eindigde. Van achtervolgers is
niets te zien, ze zijn min of meer veilig.

Een veilige schuilplaats
Bij daglicht ziet John Browne er niet meer zo deftig uit. Zijn mooie jas is vuil, de
kanten manchetten hangen er als oude vaatdoeken bij en zijn pruik heeft hij maar
afgedaan.
‘Je eigen haar is veel mooier dan die pruik,’ zegt Alice.
‘Een heer moet een pruik dragen, je eigen haar valt vanzelf een keer af,’ is het
antwoord. John Browne kijkt zoekend rond terwijl Alice verder babbelt over zijn
mooie haar. Hij let niet op het meisje, hij zoekt iets.
‘Die boerderij moet toch in de buurt zijn,’ mompelt hij. Hij laat Nelis en Alice
staan en holt een heuveltje op.
Een paar meter boven hen wuift hij enthousiast. ‘Kom deze kant uit, hier is het!’
Meteen is hij verdwenen.
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Alice is het eerst boven. Nelis volgt met twee tassen.
‘Je spullen,’ zegt ze knorrig. ‘Dat je achter die vent aanholt is jouw zaak, maar
draag wel je eigen tas.’
Alice wil scherp uitvallen, maar beneden roept John. Ze pakt de zware tas en danst
dan zo licht mogelijk naar beneden, een en al glimlach voor de man die in de nacht
op zo wonderbaarlijke wijze in haar leven kwam.
John Browne wacht ongeduldig. ‘Opschieten! We hebben geen minuut te verliezen.
Rennen, snel hierheen!’ Hij is om een of andere reden erg opgewonden.
Zodra de twee meisjes aan de andere kant van de heuvel zijn trekt hij ze achter
dichte struiken op de grond.
‘Mond houden en wachten,’ zegt de vluchtende rover. Hij tuurt gespannen langs
de grond het smalle weggetje af.
‘Wat is er?’ fluistert Alice.
John houdt zijn hand op haar mond en wijst naar het verste punt van de weg. Daar
staan twee ruiters, ze komen langzaam het weggetje af, ze kijken speurend rond.
Twee rovers.
John Browne herkent de mannen. Als ze vlakbij zijn fluistert hij dat de meisjes
met hun gezicht op de zwarte aarde moeten gaan liggen en hun hoed of muts over
hun hoofd leggen. Hij doet het zelf ook, zijn jas is al even vuil als de grond, zo zullen
ze niet opvallen.
‘Onzin om zo ver te zoeken,’ moppert een van de ruiters. ‘Niemand kan in de
nacht zo ver komen.’
‘We moeten het huis van Anthony Lamb nog doorzoeken,’ zegt de andere ruiter.
‘Dat ligt daar helemaal achteraf. Laten we Walter maar zeggen dat we er geweest
zijn. Ik rust liever wat uit in de kroeg van schele Ann.’
Dat lijkt de andere man ook een goed idee. Ze galopperen opgewekt weg.
John Browne kijkt ze lachend na. ‘Goed idee jongens, dan kunnen wij rustig naar
Anthony doorlopen.’
De deftige man is nu niet meer te onderscheiden van de eerste de beste zwerver,
zijn gezicht is vuil, zijn haar zit in de war, zijn kleren zijn vuile vodden. Toch kijkt
Alice hem bewonderend aan: wat is hij mooi, zo jong, zo sterk.
‘John, je hebt ons weer gered, wat moeten we nu doen?’
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Nelis denkt: ‘Zonder die vent konden we gewoon doorlopen, dan hoefden we niet
in de modder te kruipen.’ Ze zegt het niet, ze volgt Alice en John die dwars door het
veld naar een klein huisje lopen, dat half verscholen in de bomen tegen de volgende
helling ligt.
Bij het huis herkent men John Browne meteen. Ze worden hartelijk ontvangen door
een jonge man en zijn vrouw. In het kleine huisje lopen ook nog acht kinderen rond.
Het is er rommelig, maar de hartelijkheid van Anthony en Joan Lamb is zo oprecht
dat Nelis zich er snel thuis voelt.
Ze kunnen zich bij een pomp achter het huis wassen. Joan zal hun kleren wassen.
Nelis heeft in haar tas nog wel wat anders om aan te trekken.
Alice loopt er ondanks de kou nogal bloot bij. Nelis weet dat Alice andere kleren
in haar tas heeft, maar ze wil die niet aantrekken.
John krijgt een simpel boerenpak van Anthony en lijkt nu weer een heel andere
man.
Joan stuurt de kinderen naar buiten en zet een stevig maal van brood, gebraden
schapevlees en bier op tafel. De vluchtelingen eten er graag van, ze hebben zo lang
niets gehad en ze zijn de hele nacht onderweg geweest. Terwijl ze eten is Joan al
bezig met het wassen van hun kleren en dekens in een heldere beek naast de kleine
boerderij.
Nelis gaat haar daarbij helpen als het eten op is. Daardoor mist ze een gesprek dat
John met Anthony voert.
De jonge boer zegt: ‘Zo broertje, zit je weer eens in de problemen? Wat is er nu
weer gebeurd?’
John merkt dat Alice verbaasd meeluistert. Hij slaat vertrouwelijk zijn arm om
haar schouder en zegt: ‘Anthony en ik zijn zulke goede vrienden dat we elkaar broeder
noemen. Lang geleden sloten we op de universiteit een bloedbroederschap, we sneden
allebei in onze vinger, lieten het bloed in een glas wijn vloeien, mengden het en
dronken er samen uit. Daarna zijn onze levens onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Hij is net als ik afkomstig uit een verarmde protestantse familie. Anthony heeft nog
een klein deel van zijn vroegere landerijen uit handen van de roomsen weten te
houden, ik ben mijn prachtige kasteel helaas kwijt.’
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Anthony lacht luid bij dat verhaal. ‘Bij elke nieuwe vriendin heb je nieuwe verhalen
broertje, maar deze schone dame maakt meer los dan alle vorigen bij elkaar.’
‘Wat ik vertel is de waarheid, geliefde broeder, dat weet je ook wel. Voor deze
lieftallige fee hoeven we niet geheimzinnig te doen. We kunnen ons droevig lot
openlijk vertellen, zij zal van die kennis geen misbruik maken. Je begrijpt toch wel,
allerliefste Alice, dat alles wat ik je nu ga vertellen geheim is? Ik vertel je dit in het
volste vertrouwen dat je het nooit aan iemand anders zult zeggen. Zeker niet aan die
vriendin van je.’
Dat is Alice beslist niet van plan.
Anthony schudt lachend zijn hoofd. ‘Is dat kleine jongetje een vriendin?’
Met een dramatisch gebaar slaat John Browne zich voor het hoofd en roept uit:
‘Ach en wee, daar heb ik mij weer versproken. Het is een geheim, lieve broer, vertel
het niemand anders, verzwijg het zelfs voor je lieftallige echtgenote, de edele Joan,
vrouwe van Coolham, heerseres over jouw hart en over deze landerijen. Het gaat
hier om een kwetsbaar jong meisje, vermomd op de vlucht voor boze mensen.’
‘Welnee,’ zegt Alice, ‘het is gewoon een Hollandse trut die de hele wereld afloopt
om haar vader te vinden.’
John kijkt pijnlijk getroffen bij zulke ruwe taal. Hij kucht en zegt: ‘Hoe je het
noemt is minder belangrijk, waar het om gaat is dit: ik heb beloofd de dames veilig
naar Faversham te brengen en gelet op de grote gevaren die onderweg dreigen doe
ik een beroep op jou, Anthony, om ons enkele dagen te verbergen en mij te helpen
snel vervoer naar genoemde stad te organiseren. Ook mij is het niet onaangenaam
de streek enige tijd te verlaten, aangezien mijn medewerkers tijdelijk het vertrouwen
in mijn leiding hebben opgezegd.’
‘Hebben ze je eruit gegooid?’ roept de jonge boer verbaasd. ‘Ik heb mij tijdelijk
uit de leiding van onze onderneming moeten terugtrekken, mijn ondergeschikten
werden zelfs handtastelijk, dreigden met plat lichamelijk geweld en als deze dappere
jongedame er niet was geweest zouden ze er misschien zelfs in geslaagd zijn mij
geheel te elimineren.’
‘Dan was je toch nog opgehangen,’ lacht Anthony, ‘dat zei moeder altijd al, zou
ze toch nog gelijk krijgen.’
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John glimlacht verdrietig: ‘Voorspellingen, wat zijn voorspellingen? Hoe vaak heb
ik zelf niet meegedaan aan dat bedrog. Ach, ijdelheid, het is alles ijdelheid.’
Alice snapt er niets van. Anthony wil haar precies uitleggen wie en wat John
Browne is, maar hij krijgt er de kans niet voor. Met veel mooie, lange en
hoogdravende zinnen vertelt John zelf zijn ‘levensverhaal’. Hij zegt Alice dat John
Browne een schuilnaam is; Anthony en hij stammen uit een bekende
protestants-adellijke familie waarvan hij zelfs nu nog de naam niet mag noemen. Zij
zijn de enigen die recht hebben op het prachtige kasteel Cowdray, met alle daarbij
behorende landerijen. De roomse familie Browne heeft hun dat bezit afhandig
gemaakt, maar ongetwijfeld zal de prins van Oranje binnenkort orde op zaken stellen
en dan kunnen Anthony en hij hun ware naam bekend maken.
Tot slot dringt John er nog eens op aan dat Alice hierover niets zal vertellen aan
anderen.
Als Joan en Nelis weer binnen komen gaat het gesprek over iets heel anders. Anthony
heeft een interessant nieuwtje.
‘Overmorgen gaan er drie mensen van het kasteel met een gewapend geleide naar
Canterbury. Als jij in je mooie kleren naar het kasteel gaat, ben je best in staat ze
een verhaaltje te vertellen dat zij geloven en dan kun je als edelman naar het oosten
reizen.’
‘Geen gek idee,’ geeft John toe. ‘De benaming kasteel is voor dat armzalige
landgoed wat teveel, maar wellicht hebben ze bruikbare paarden.’
Zo zal het gebeuren.
Ze slapen in het kleine boerderijtje.
Er zijn twee grote bedden; in het ene slapen Anthony en Joan en in het andere
kruipen John en Alice.
‘Omdat er nergens anders plaats is,’ zoals Alice zegt.
Nelis mag zelfs aan de andere zijde van de beminde John slapen, maar voor die
eer bedankt ze. Zij is tevreden met een plaatsje in de schuur, op het stro. ‘Meer heeft
een soldaat niet nodig,’ zegt ze.
De volgende ochtend is John uren bezig zijn toilet te maken. Het lukt hem, samen
met de toegewijde Alice, van zijn verfomfaaide pak weer iets toonbaars te maken.
Als een echte heer meldt hij
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zich aan bij de poort van het grote landgoed, een half uur lopen bij de boerderij
vandaan.
Wat hij daar voor verhaal ophangt weet niemand, maar het resultaat is wel dat ze
alle drie de volgende morgen met het bewaakte gezelschap van het kasteel mee mogen
reizen.
‘Ik kan helemaal niet paardrijden,’ zegt Nelis benauwd.
‘Dat geeft niet,’ stelt John haar gerust. ‘Ze hebben voor de dames duo-zadels. Ik
heb gezegd dat je een Hollandse zeeman bent die naar Faversham moet. Niemand
verwacht van een zeeman dat hij kan paardrijden, zeker niet van een Hollander.’
Dat vindt iedereen een leuke opmerking.
Nelis voelt zich buitengesloten, Alice lacht het hardst van allemaal.
‘Hoe lang doen we er over?’ wil Nelis weten.
‘Hooguit drie dagen,’ antwoordt John. ‘Dat is heel gunstig, lopend zou je er zeker
een week over doen. Bovendien worden we nu bewaakt.’
De tweede avond in het kleine huisje brengen ze samen door bij de open haard.
Anthony vertelt spookverhalen uit de streek. Alice vindt dat prachtig, Nelis heeft
moeite het dialect van Anthony te verstaan. Ze is moe en als John weer begint te
vertellen heeft ze er helemaal genoeg van. Ze gaat naar haar plekje in de schuur en
laat de anderen genieten van hun griezelverhalen.
Nelis slaapt al als daarbinnen de avond besloten wordt met een voorstelling door
John, de waarzegger. Hij kijkt iedereen aandachtig in de hand, mompelt geheimzinnige
woorden en voorspelt de toekomst.
Terwijl het vuurtje al bijna uit is houdt hij de hand van Alice vast.
‘Ik zie langdurig geluk, je zult trouwen en veel kinderen krijgen.’
‘Hoe ziet mijn man er uit?’ fluistert het meisje.
‘Jong en knap, een edelman, hij zal rijk worden en jij deelt in al zijn rijkdommen.’
Anthony en Joan trekken zich bescheiden terug.
‘Wanneer zal ik hem ontmoeten?’ vraagt Alice nauwelijks verstaanbaar.
‘Je kent hem al,’ zegt John zacht. ‘Je hebt hem zelf het leven ge-
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red.’ De zitting van de waarzegger eindigt in een innige omhelzing.
‘Alice,’ fluistert John. ‘We gaan tot Ashford met die lui van dat kasteel mee, dan
pikken we 's nachts een paard en we gaan er vandoor. In de eerste de beste geschikte
kerk trouw ik met je.’
‘En Nelis?’ vraagt Alice.
‘Die is dan bijna in Faversham, die redt zichzelf verder maar. Hollanders zijn net
onkruid, dat vergaat ook niet.’

In goed gezelschap
De volgende ochtend ervaart Nelis wat reizen op een duo-zadel betekent. Ze staan
op tijd klaar bij het landhuis. Daar is het al een hele drukte; er zijn pakpaarden voor
de bagage, vijf gewapende bedienden te paard, twee deftige heren en een jonge
vrouw.
John voert het woord, hij doet het met zwier en charme. Nelis houdt zich maar
stil. Zij voelt zich niet op haar gemak. Het is hier nog deftiger dan bij Van
Swaenswijck en nu staat ze aan de kant van de bazen. Het personeel behandelt haar
zeer beleefd.
De jonge vrouw uit het huis rijdt op een eigen paard. Zij heeft heel veel bagage.
Uit gesprekken maakt Nelis op dat die vrouw ergens in de buurt van Canterbury gaat
trouwen. Dat wordt helemaal duidelijk als ze wenend afscheid neemt van haar moeder.
De mannen schijnen haar vader en haar broer te zijn.
Alice komt op een duo-zadel bij John. Hij zit fier te paard en het meisje klemt zich
vol vertrouwen aan hem vast.
‘Kom jij maar bij mij jochie,’ zegt een zware stem.
Nelis kijkt op. Een dikke man op zo'n heel groot paard kijkt haar vriendelijk aan.
Zijn zadel is extra lang; op dat smalle, harde randje achter de dikkerd is er plaats
voor Nelis.
Een andere bediende tilt haar op. Daar zit ze dan, hoog boven de grond.
‘Houd je maar goed aan mij vast jochie,’ zegt de dikkerd.
Nelis merkt al gauw hoe nodig dat is. De stoet zet zich in beweging en nu volgen
uren van genadeloos door elkaar geschud worden. Het gaat wel snel, dat is het enige
voordeel van deze marte-
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ling. Nelis leert haar bewegingen aan te passen aan het ritme van het paard, ze wipt
op en neer, net als de ruiter, dat scheelt in het schokken. Eerst kwam ze steeds neer
als het paard net omhoog bewoog, later gaat dat beter.
De anderen schijnen paardrijden heel gewoon te vinden. Ze praten onderweg heel
genoeglijk met elkaar. Gesprekken waarbij John Browne iedereen aan het lachen
krijgt. Zelfs de treurige jonge vrouw, die nog verdrietig is na het afscheid van het
ouderlijk huis, lacht om zijn grapjes.
Alice deint met haar John mee op en neer in het ritme van het paard, ze is in de
zevende hemel. Jij gaat trouwen, denkt ze als de jonge vrouw naast hen rijdt, maar
ik ook, heel gauw.
Ze stoppen onderweg bij een herberg om er iets te eten, dan gaat het weer snel verder.
De bedienden rijden voor en achter de kleine stoet en speuren rond. Gelukkig is er
die dag nergens een boef of struikrover te zien.
Ze bereiken een mooi klein landhuis, waar ze kennelijk al verwacht worden. Een
heer, even oud als de vader van de jonge vrouw, staat op het bordes. De begroeting
is hartelijk. Dat er drie gasten meer zijn schijnt niemand erg te vinden. Nelis begrijpt
dat het allemaal familie is. De jonge vrouw spreekt de gastheer aan als oom Geoffrey.
Er is een uitgebreid diner. Nelis zit voor het eerst aan een tafel waar ze bediend
wordt in plaats van zelf te bedienen, een vreemd gevoel. Het eten smaakt er niet
minder om.
Na de maaltijd zit men nog enige tijd bijeen in een ruime hal waar zelfs twee open
vuren branden. Er zijn in dit huis nog drie dochters, jonge meisjes van hooguit twaalf
tot veertien jaar. John Browne heeft veel succes met een spelletje waarbij hij met
hazelnoten op de rand van het vuur de huwelijkskansen van de jongedames voorspelt.
Bij het andere vuur zitten de twee oudere mannen ernstig te praten. De gastvrouw
houdt met een borduurwerkje in de hand haar ‘kleintjes’ in de gaten.
Nelis heeft grote moeite de gesprekken te volgen, het gaat zo vlug en ze is zo moe.
De gastvrouw merkt het. ‘Ik denk dat onze jonge zeeman wil gaan slapen,’ zegt
ze.
Nelis wordt de weg gewezen naar een smal bed op de zolder.
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De gastvrouw verontschuldigt zich uitvoerig dat ze zo'n bescheiden bedje moet
aanbieden.
‘Het is ineens zo vol in huis, we vinden het heel plezierig dat jullie mee gekomen
zijn, maar dit is slechts een klein huis, zoals je ziet.’
Nelis vindt het allang best. Het is voor het eerst in weken dat ze in een bed slaapt.
De matras is hard, de kamer is koud, dat geeft allemaal niet. Ze slaapt en rust uit.
De volgende dag zal nog lang genoeg zijn.
En de volgende dag is lang, heel lang. De mannen willen in één ruk doorrijden naar
Ashford, ook al is het zondag. Daar zullen ze in een herberg overnachten om de dag
daarna Canterbury te bereiken.
Alles wat de vorige dag pijn is gaan doen voelt Nelis nu dubbel. Ze voelt elke kuil,
elke oneffenheid waar het paard een vreemde beweging maakt. De dikke man blijft
opgewekt, hij is onvermoeibaar.
De herberg in Ashford biedt uitkomst. Nelis kan van het paard af en staat eindelijk
weer op de grond. Ze eten; alles wordt betaald door hun gastheer, de vader van de
bruid. Nelis heeft er geen idee van wat dat allemaal moet kosten, ze krijgen zo'n
uitgebreid diner. Er is voor haar zelfs een kamer helemaal apart, een klein kamertje,
maar toch een eigen hokje.
Ze blijft die avond niet lang op. Daardoor mist ze de laatste voorstelling van de
oplichter John Browne. Hij vertelt weer de prachtigste verhalen, drinkt - op rekening
van zijn gastheer - heel veel wijn en blijft tot het eind van de avond helder wakker.
De vader en de broer worden slaperig, de jonge vrouw is al gaan rusten en Alice
moet van John voorlopig op haar kamer blijven. De bedienden waren eerst in een
ander deel van de herberg luidruchtig, maar die zijn ook gaan slapen.
Het laatste verhaal van John heeft niet meer de volle aandacht van de gastheer.
De oude man zit te dutten in zijn stoel.
‘We kunnen maar beter gaan slapen,’ lacht de zoon. ‘Het was goede wijn.’
Eerbiedig wekt hij zijn vader en geleidt de oude man naar zijn kamer. ‘Morgen is
hij weer helemaal hersteld,’ zegt hij geruststellend tegen John.
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Die put zich uit in fraaie beleefdheden. Hij verlaat als laatste de gelagkamer en geeft
de waard een flinke fooi.
‘Ik moet wat eerder weg dan de anderen. Hoe laat gaat de stadspoort open?’
‘Dat is pas om zes uur,’ zegt de man.
‘Dan moet ik al in Rochester zijn,’ mompelt John alsof hij met de zaak verlegen
is.
De waard weet raad. ‘Ik kan wel even met de nachtwacht praten,’ zegt hij met een
knipoog. ‘Als u hem de hand een beetje smeert, kan die poort wel eerder open.’
John begrijpt de wenk. Hij geeft een fooi mee voor de poortwachter en zegt:
‘Twaalf uur lijkt me geschikt.’ Zo is het geregeld.
Tegen middernacht komt John bij Alice.
‘Pak je spullen, we gaan.’
Het meisje is al helemaal klaar. Ze legt een slordig geschreven briefje op haar
kussen en volgt haar man.
Ze halen met hulp van de waard een paard uit de stal, verder merkt niemand dat
John Browne en Alice de herberg verlaten. De waard zal zwijgen, de stadswacht
houdt ook zijn mond wel.
De klok slaat twaalf als een ruiter met een meisje op het duozadel de poort uitrijdt.
Alice huivert. Het is het spookuur.
Op maandagochtend breekt de hel los. Men ontdekt de vlucht van John Browne en
Alice en men mist een van de beste paarden. De vader raast en tiert, hij roept de
herbergier ter verantwoording, maar die heeft uiteraard ‘niets gezien’. De boze
edelman gaat naar het stadsbestuur; de poortwachter wordt ondervraagd, maar die
weet ook niets. Het is een raadsel. De oplichter en zijn vriendin schijnen in lucht
opgelost te zijn.
Men kijkt ook Nelis lelijk aan. Wat weet zij hiervan? Zit zij ook in het komplot?
‘Deze Hollander heeft hier niets mee te maken,’ zegt de jonge vrouw heel stellig.
‘Dat stel bemoeide zich bijna niet met hem, die gingen helemaal in elkaar op. Ik denk
dat het een doodordinaire schaking is, hij mag niet met haar trouwen en hij heeft
haar ontvoerd. Ze hadden een veilig geleide nodig en dat mochten wij geven.’
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Haar vader bedaart een beetje. ‘Ik had beter moeten weten,’ zegt hij. ‘We hadden
geen van allen van de familie gehoord die die vent noemde. Hij heeft ons allemaal
bedrogen.’ Hij zwijgt en voegt er dan fel aan toe: ‘Maar die waard en die poortwachter
weten meer, die kerels zijn omgekocht.’
‘Dat is niet te bewijzen, vader,’ zegt de jonge man rustig.
‘Niet te bewijzen, maar het is wel zo.’
De onschuld van Nelis blijkt overduidelijk als een kamermeisje het briefje brengt
dat Alice op haar kussen achterliet. Daar staat in onhandig handschrift: ‘Nelus hep
er niks mee te make’ en dan een haal die ongeveer als ‘Alice’ gelezen kan worden.
De emotie neemt af. De oude heer is zelfs zo sportief Nelis ondanks het gebeurde
mee te nemen naar Faversham.
Tegen tien uur gaan ze op weg. Nog ruim twintig kilometer op dat harde zadel,
dan zal Nelis haar vader zien...

Faversham
Nelis ziet niets van het mooie landschap. Na al die heuvels en dalen wil ze nog maar
één ding: haar vader vinden en dan naar huis. Heggen, heuvels, aardige huisjes,
bomen, tuinen uitgestrekte velden met schapen, ze heeft het allemaal al te vaak gezien.
De rit duurt maar enkele uren, maar voor haar is het een eeuwigheid.
Een eind voor Faversham stopt men voor de maaltijd en zo wordt het vier uur eer
Nelis in het centrum van het stadje van het paard getild wordt. Ze krijgt haar bagage
en ze bedankt de edelman die haar zo snel hier gebracht heeft hartelijk. De vader van
de bruid glimlacht vermoeid.
‘Het is wel goed jongen, ik hoop dat je weer spoedig thuis zult zijn en zeg ze daar
bij jullie dat niet alle Engelsen zulke oplichters zijn als dat type waar je mee bij ons
kwam. God zegene je.’
Hij draait abrupt zijn paard om en galoppeert het kleine stadje uit. De jonge vrouw
wuift nog naar Nelis en dan is het gezelschap vertrokken.
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‘Kunt u mij zeggen waar de Queen's Arms is?’
Nelis vraagt het de eerste de beste voorbijganger.
Die lacht, wijst omhoog en zegt: ‘Wel jongen, heb jij geen ogen in je hoofd? Je
staat onder het uithangbord van de Queen's Arms!’
Nelis ziet het, ze lacht verlegen en bedankt de man. Hierbinnen is dus haar vader.
Hoe zal hij er aan toe zijn? Of is hij al doorgereisd naar Nederland? Is hij al thuis?
Ze stapt naar binnen en zegt tegen een jonge vrouw: ‘Ik kom van Mary en Chris
Steevens, ik heb een bericht voor hun zoon Jack.’
De vrouw kijkt haar verbaasd aan.
‘Kom jij helemaal uit Old Sarum? Midden in de winter? Jack is niet thuis, maar
ik ben zijn vrouw, wat is het bericht? Hoe heet jij, waar kom je vandaan?’
‘Ik ben Nelis Nooten, ik kom uit Holland en ik zoek mijn vader Dirk Nooten. Hij
is door Mary hierheen gestuurd. Is hij hier?’
De vrouw is duidelijk wat in de war bij al die berichten. ‘Vertel me nu eerst, hoe
is het met de ouders van Jack? Zijn ze gezond?’
‘Ja, ze zijn in goede gezondheid. Waar is mijn vader?’ Die vraag komt er meteen
achteraan.
Isabel Steevens is duidelijk met de zaak verlegen.
‘Kom mee naar de keuken jongen, dan zal ik het je vertellen. Ga eerst eens rustig
zitten en luister goed. Bedoel jij de Hollandse zeeman Dirk, de man die zijn geheugen
kwijt is?’
Nelis knikt.
‘Juist ja, we... eh ik bedoel... nou ja, hij is hier niet meer.’
‘Is hij naar huis toe?’ vraagt Nelis.
‘Nee... dat niet, hij is in een tehuis, hij is in Rochester in het tehuis van dominee
Woodgate, daar verplegen ze zulke mensen.’
‘Zit mijn vader in een gekkenhuis?’
‘Nee, het is een huis waar die dominee goed zorgt voor zulke mensen zoals jouw
vader, het zijn er niet zoveel hoor, een stuk of zes geloof ik, ze zijn er heel gelukkig,
ze mogen in de tuinen van de kerk werken. Jack weet er meer van, die heeft hem
weggebracht.’
Nelis zit er verslagen bij. Denk je dat je klaar bent, is het weer niks.
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‘Waar ligt Rochester?’
‘De kant van Londen uit, het is niet zo ver. Donderdag gaat er een postkoets heen,
dan kun je wel meerijden.’
Nelis hoort het en denkt: donderdag pas, het is nu maandagmiddag, dan kan ik net
zo goed gaan lopen.
Ze zegt het niet. Ze laat zich door de vriendelijke Isabel naar de zolder brengen
waar een stromatras ligt.
‘Leg hier je bagage maar neer. Beneden kun je je wassen en ga daarna eerst maar
eens slapen, dan praten we later wel verder.’
Nelis gehoorzaamt zonder er verder bij te denken. Ze is zo moe, alle spanning van
de lange reis verdwijnt, wat overblijft is slechts een intens gevoel van vermoeidheid.
Ze hoeft niet meer te eten, ze wil alleen slapen, lang slapen.
Ze wast zich en gaat terug naar de zolder. Er liggen schone dekens, een ongekende
weelde. Nelis rolt zich erin en als Isabel een half uur later komt kijken slaapt haar
gast al.
Jack komt thuis, hij kijkt op zolder en ziet Nelis slapen. Het wordt avond en Nelis
slaapt nog steeds, ze slaapt de hele nacht en wordt de volgende ochtend pas laat
wakker.
De zon schijnt door een klein dakraampje op haar bed.
Verbaasd kijkt Nelis om zich heen. Wat is dit voor zolder? Is ze in Gouda? Nee,
ze is op reis. Waar is Simon?
Beneden hoort ze mensen praten, ze spreken Engels. Langzaam komt het weer
terug: ze is in Faversham en vader is niet meer hier, die zit in een of ander gekkenhuis.
Nelis blijft nog bijna een uur zomaar stil liggen. Ze kijkt naar het stof in de baan
zonlicht en ze geniet van de warmte in dit eenvoudige bed. Als ze zich beweegt voelt
ze nog de pijnlijke spieren, een herinnering aan de lange rit te paard.
Als een film trekken de beelden van deze lange reis aan haar voorbij. Wat is ze
ver van huis. Hoe lang is ze nu al onderweg? Ze is alle besef van tijd kwijt. Alleen
aan de lengte van haar blonde haren kan ze zien dat vele weken voorbijgingen sinds
tante Anna haar knipte. De reis is een lange aaneenschakeling van vreemde ervaringen.
En nog heeft ze haar doel niet bereikt. Donderdag misschien, dan kan ze met een
postkoets mee. Zou het zo ver zijn? Ze kan toch wel gaan lopen?
Ze staat op en wordt beneden hartelijk begroet door Jack en
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Isabel. Die verzorgen Nelis alsof het een dierbaar familielid is, ze krijgt een stevig
ontbijt en Jack laat haar het stadje zien.
Daarna volgt weer een flinke maaltijd. Om iets terug te doen helpt Nelis Isabel in
de keuken. Jack en zijn vrouw willen precies weten hoe het met de ouders in Old
Sarum gaat en Nelis is nieuwsgierig hoe haar vader hier kwam.
‘Op een dag stond hij hier ineens voor de deur. Een koopman uit Salisbury bracht
hem,’ zegt Jack.
‘Was hij gezond?’ wil Nelis weten.
‘Gezond, ja dat wel, moe, net als jij, maar verder gezond. Alleen zijn geheugen,
dat is niet goed. Hij weet dat hij Dirk Nooten heet, hij praat over Nelis en verder
weet hij niets meer. De dominee uit Rochester zegt dat hij hem beter kan maken, dus
hebben wij hem daar maar heen gebracht. Daarna weten wij ook niets meer.
Donderdag ga je met de postkoets naar Rochester, dan kun je het zelf zien.’
Daar moet Nelis het mee doen, meer weten Jack en Isabel ook niet. Tegen de
avond loopt ze maar eens naar het smalle riviertje dat van Faversham naar de zee
stroomt. Het is vloed, de rivier staat vol water.
Nelis ziet drie mannen naar een vissersboot lopen. Ze dragen eenvoudige kleren,
maar ze kan wel zien dat het geen vissers zijn. Ze passen niet in dit stadje. Ze komen
uit een huis bij de kleine haven van Faversham en schrikken als ze Nelis zien.
Van mij hoef je niet zo te schrikken, denkt Nelis. Ik zal je niks doen. Ze loopt door
en kijkt van een afstand nog eens om.
Twee van de mannen helpen eerbiedig de oudste bij het aan boord stappen. De
schipper maakt zijn boot los en ze varen langzaam de rivier af.
In de herberg is het druk. Mannen praten opgewonden met elkaar. Ze hebben het er
over dat in de afgelopen nacht de koning uit Londen gevlucht is. In de hoofdstad is
het een bende, alle huizen van roomsen worden geplunderd. Er is helemaal geen
gezag meer.
‘Het wordt tijd dat de prins van Oranje in Londen komt,’ roept een van de mannen.
‘De koning moet zelf terug gaan en zijn werk doen,’ meent een ander.
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Het wordt een heftige discussie.
Nelis gaat maar naar de keuken, daar kan ze Isabel en Jack helpen. Dat is leuker
dan al die politieke discussies.
Nelis weet niet dat ze zojuist getuige is geweest van de vlucht van koning Jacobus
II. Die is inderdaad in de voorafgaande nacht met zijn knecht Labadie en de edelman
Sir Edward Hales uit Londen vertrokken. Na een tocht per boot en later in een koets
is hij via het landgoed van Hales in Faversham gekomen om vandaar met een bootje
over te steken naar Frankrijk, waar zijn vrouw en hun pasgeboren zoontje al zijn
aangekomen.
Nelis heeft de koning niet herkend, ze heeft zijn gezicht nog nooit op een plaatje
gezien en een koning in een armoedig pakje is gewoon een mijnheer in oude kleren.
Daar let je verder niet op.

Het is de koning!
Terwijl Nelis in de herberg is, vaart de koning van Engeland naar de brede
Theemsmonding, in de hoop nog diezelfde nacht de oversteek naar Frankrijk te
kunnen maken. Hij heeft geen geluk, het tij zit tegen en de wind is ongunstig.
Het schip van de koning dobbert lange tijd doelloos rond - te lang. Want overal
langs de kust weten vissers dat de ‘roomsen’ proberen te ontsnappen. In herbergen
en op schepen is er heftig gediscussieerd over die vluchtelingen. Veel vissers vinden
dat je ze tegen moet houden. Als er fouten gemaakt zijn moet je de schuldigen
oppakken en berechten, vinden zij. Voor deze vissers is het overduidelijk wie de
fouten gemaakt hebben: alles wat mis gaat, is de schuld van de roomsen.
Het kleine vissersbootje dat probeert weg te komen ondanks tegenwind en
ongunstig tij, trekt de aandacht van een groep stevig gebouwde vissers. Zij varen er
heen en gaan aan boord. Ze dringen de kajuit binnen en zien de edelman Edward
Hales met een pistool tegenover hen staan. Er dreigt een bloedig gevecht, maar dan
komt de vermoeide koning tussenbeide. Er mag geen geweld gebruikt worden. De
koning biedt de vissers vijftig pond.
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Zij doorzoeken alles, beroven de koning en zijn metgezellen en stoken dan een vuur
in een metalen korf op het dek.
Sir Edward Hales klaagt over de rook, hij wordt door een van de vissers ruw
uitgevloekt.
Deze grove behandeling, het lichamelijk geweld en de beroving zijn dingen die
de koning nog nooit mee heeft gemaakt. Het is een nacht die hij nooit zal vergeten.
Angstig en geschokt zit hij in een hoekje en wacht af wat er verder zal gebeuren.
De mannen vragen waarom Hales en de twee anderen Engeland willen verlaten.
Sir Edward Hales hebben ze meteen herkend, de man is in de streek zeer gehaat, de
beide anderen kennen ze niet.
Pas na uren wordt bekend dat die oude man de koning is.
De vissers schrikken, wat hebben ze nu gedaan? De ruwste kerel vloekt luid en
wenst de koning naar de hel.
Het is nu helemaal donker, alleen de grillige vlammen in de vuurkorf verlichten
het dek.
Koning Jacobus heeft iets van zijn waardigheid herwonnen.
‘Hoe heet u?’ vraagt hij de man die hem vervloekte.
‘Moon,’ zegt de man verbaasd. ‘Maar hoe ik heet dat gaat jou toch zeker geen
donder aan!’
‘U zou Shimei moeten heten,’ zegt Jacobus waardig, ‘want Shimei vervloekte de
Gezalfde des Heren.’
De man Moon vloekt luid en loopt weg.
‘De prins van Oranje gelijkt Herodes,’ zegt de koning ernstig. ‘Hij verjaagt mij,
mijn vrouw en mijn zoon. Als Jozef moet ik vluchten uit het land waar Herodes mij
vervolgt.’
‘Die vent is geschift,’ bromt Moon. ‘Wij brengen hem naar Faversham, daar weten
ze wel wat ze met die ouwe Jozef moeten doen.’
Dat lijkt de mannen een goed idee, alleen zullen ze wel moeten wachten op hoog
water om het haventje van Faversham te kunnen bereiken.
De nacht die koning Jacobus heel zijn leven nooit zou vergeten duurt lang, heel
lang.
Aan de wal hebben ze er nog geen weet van wat daar op het water gebeurt.
Na een rustige nacht staat Nelis bij Isabel in de keuken. Ze pra-

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

196
ten over de reis die Nelis morgen zal maken, de tocht naar Rochester. Dan horen ze
lawaai buiten, het komt van de waterkant. Schreeuwende mannen trekken het stadje
in.
‘We hebben de gezalfde!’ schreeuwt Moon. ‘Zalffie, zalffie, hier komt koning
zalffie!’
Isabel veegt snel haar handen aan haar schort af en holt naar de gelagkamer.
‘Wat is er aan de hand?’ roept ze.
‘Ze hebben de koning gevangen,’ zegt een oude man.
‘De koning? Koning Jacobus?’
‘Ja, hij wilde vluchten, maar ze hebben hem gevangen.’
Op hetzelfde moment barst de wilde bende de herberg binnen. Met stompen en
duwen worden de koning, Hales en de bediende naar binnen gejaagd. Ze moeten op
stoelen gaan zitten en verder dienen de gevangenen maar af te wachten wat er met
hen zal gebeuren.
Nelis is ook naar voren gekomen. Ze ziet een uitgeputte oude man, die angstig
rondkijkt. Is er niemand die hem wil helpen? Door de vermoeidheid en de doorstane
angst is er van zijn koninklijke waardigheid niets meer over. De toeschouwers zien
een angstig mens, gebroken en volkomen in de war. Op vragen reageert hij schuw
en zijn antwoorden zijn verward, onbegrijpelijk.
Sir Edward Hales zwijgt en kijkt nors voor zich uit.
De bediende is er nog het best aan toe, hem hebben ze minder hard aangepakt en
hij is van jongs af meer gewend aan klappen en ruwe taal dan Hales en de koning.
Nelis kijkt toe en begrijpt er niets van. Is dat de koning van Engeland? Een oude
man, die met een verstarde, dwaze glimlach stil op een stoel zit, in elkaar gedoken,
afwezig starend naar de schreeuwende mensen.
Niemand weet eigenlijk wat er met koning Jacobus en zijn gezelschap moet
gebeuren. Gelukkig is het bericht van de arrestatie van de koning al overal bekend
geworden. Een edelman uit de buurt komt naar de herberg en biedt aan de gevangenen
voorlopig in zijn landhuis onder te brengen.
Dat lijkt een goede oplossing. Men laat hem vertrekken met koning Jacobus, Hales
en de bediende. Later op de dag wordt bekend dat er uit Londen een groep ruiters
van de koninklijke
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lijfwacht onderweg is om Jacobus II naar de hoofdstad terug te brengen.
Intussen is het nog steeds druk in de Queen's Arms. Iedereen in het stadje wil weten
wat er gebeurd is, wie wat deed, wat er gezegd werd. Het is drukker dan het ooit
geweest is.
Nelis helpt Jack en Isabel zo goed als ze kan, want er moet steeds meer bier getapt
worden. De gelagkamer staat blauw van de rook uit vele pijpen, het is er rumoerig
en stampvol.
Tegen de avond wordt het wat minder druk. Dan kunnen Jack, Isabel en Nelis
eindelijk zelf eens wat eten.
Vermoeid zitten ze bij elkaar aan de tafel.
‘Jij kunt flink werken, kleine Hollander,’ zegt Jack.
Nelis is tevreden.
‘Wij kunnen morgen de postkoets wel betalen,’ stelt Isabel voor. ‘Dat heeft hij
vandaag wel verdiend.’
‘Ik heb zelf ook geld,’ protesteert Nelis.
‘Isabel heeft gelijk, je hebt het eerlijk verdiend. Morgenochtend ga je op onze
kosten naar Rochester.’
Nelis sluit haar ogen, ze kan het nauwelijks geloven: naar Rochester, eindelijk
naar vader.
‘Ze zullen hem daar toch niet weggestuurd hebben?’ vraagt ze ongerust.
‘Geen sprake van,’ lacht Jack. ‘Dominee Woodgate past heel goed op zijn
patiënten.’

Naar Rochester
Donderdag is een mooie dag. Als Nelis opstaat is het nog donker, maar als ze naar
beneden gaat met haar tas, is achter de huizen al een rode gloed te zien.
Meteen na het ontbijt gaat ze naar buiten en dan schijnt het decemberzonnetje op
het grote marktgebouw midden in de stad.
Nelis is klaar voor de reis, anderhalf uur voor de postkoets vertrekt. Haar weinige
bezittingen zitten in de tas, die kan ze zo op

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

198
haar rug hangen of in de hand dragen. Ze is schoon, haar kleren zijn gewassen en
versteld, het lange blonde haar is onder de muts verstopt en onder haar kleren heeft
ze het geld dat ze thuis kreeg van haar baas.
Isabel is trots op haar jonge gast. Ze heeft hem ondanks alle drukte in het bedrijf
in een paar dagen mooi opgelapt. Het vermoeide, vervuilde jongetje met zijn vuile,
gescheurde kleren is weer toonbaar.
De postkoets is een kwartier te laat, er zijn weinig passagiers, Nelis kan zelfs binnen
zitten. Dat Jack daar extra voor betaald heeft weet ze niet.
Ze zit al op haar plaats, maar er gebeurt niets. De koetsier en zijn knechtje zijn in
de herberg. Ze blijven er lang - veel te lang, vindt Nelis.
Eindelijk komen de twee mannen naar buiten. Jack en Isabel wuiven hun gast uit.
Nelis zit rechtop in de koets. Rijden, denkt ze, hard rijden, opschieten.
Met ruim een half uur vertraging vertrekt de postkoets, het knechtje blaast op een
hoorn. Het lijkt het leger wel, denkt Nelis. Daar hebben ze ook overal een muziekje
bij.
Ze wuift naar Jack en Isabel tot ze de stadspoort uitrijden. Dan gaat ze zitten en
wacht tot ze in Rochester is.
Dat is niet zomaar stilletjes wachten.
Op de ongelijke weg worden de passagiers in de koets ruw door elkaar geschud.
Het is nog erger dan achter op het paard. Zo'n paard maakt nog voorspelbare
bewegingen, daar kun je aan wennen. Deze koets slingert nu eens naar links, dan
weer naar rechts, je wordt naar boven gezwiept en je ploft weer terug op de bank.
Nelis begrijpt nu wat Jack bedoelde met ‘You will be coached’: dat is gewoon ‘Je
wordt door elkaar gerammeld’.
Uren duurt de rit. Toch is het de snelste verbinding die mogelijk is, en Nelis zit
op een goede plaats. De mensen bovenop de koets hebben het veel slechter, die zitten
te klappertanden van de kou. Binnen ben je tenminste nog uit de wind, al tocht het
wel bij het raampje. Maar als een van de mannen in de koets een pijp opsteekt is
Nelis blij met die koude luchtstroom. Ze is vroeg opgestaan en ondanks het schudden
van de koets sukkelt ze in slaap.
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Niemand let op haar, de mensen praten met elkaar, voor zover ze zich verstaanbaar
kunnen maken boven het geratel van de wielen uit.
De koets stopt een aantal malen en de achterstand op de dienstregeling wordt
steeds groter. Niemand schijnt dat erg te vinden. Nelis heeft geen horloge, maar in
de dorpen en steden waar ze door komen merkt ze wel dat het steeds later wordt.
Jack had gezegd dat de koets in het begin van de middag in Rochester aan zou komen,
maar de zon staat al laag aan de horizon als ze eindelijk die stad naderen.
Door een smalle stadspoort rijden ze een lange, rechte straat in. Nelis is
klaarwakker, ze zit al bij de deur, ze kan zo naar buiten.
De koets stopt bij een herberg in het centrum en het deurtje gaat open. Nelis springt
er uit. Ze wacht ongeduldig op haar bagage. Ze grist haar tas uit de handen van de
koetsier en loopt meteen weg.
‘Nou, nou, wat een haast,’ bromt de man.
Nelis hoort het niet eens meer. Ze is de lange straat ingelopen en vraagt aan een
vrouw: ‘Waar woont dominee Woodgate?’
‘De goede dominee? Dan moet je een eindje terug, je gaat daar rechts dat kleine
steegje in en dan loop je door tot je bij de stadsmuur komt en daar vind je de school.
De dominee woont in het huis naast zijn school.’
Nelis holt erheen, ze let niet op de drukte voor de herberg waar men nog bezig is
de bagage uit te zoeken. Ze dringt tussen de mensen door en bereikt het steegje.
Binnen een paar minuten is ze bij het aangegeven huis naast de school.
Daar moet ze zijn... Ze kijkt rond, het pleintje is vrijwel verlaten, er spelen een
paar kinderen, meer niet. Hun vrolijke kreten zijn het enige geluid in dit stille hoekje
van de stad. Achter grote huizen ziet ze de enorme kathedraal, links en rechts zijn
muurtjes. Daarachter liggen waarschijnlijk tuinen, Nelis ziet kale bomen.
Ze durft nog niet aan te kloppen bij het huis waar haar vader moet zijn. Ze kijkt
naar de kinderen, ze kijkt naar de kale bomen en dan... In de linkermuur gaat een
laag poortje open, er komt een man uit; hij lijkt oud en moe.
Nelis staat doodstil en kijkt.

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

200
Die man...
‘Vader!’ schreeuwt ze. Ze holt naar hem toe.
Dirk Nooten kijkt op en spreidt zijn armen open. Hij omhelst zijn dochtertje en
tilt haar op. ‘Nelis, waar was je al die tijd?’
Zij kan alleen maar huilen, ze laat zich knuffelen alsof ze nog een heel klein meisje
is en ze zegt maar steeds: ‘Vader, vader, vader, je leeft, je bent er.’
Hij kijkt haar aan. ‘Je huilt. Wat is er, meisje? Hebben ze je geplaagd? Is het
Valentijn weer?’
Ze schudt heftig haar hoofd. ‘Nee, die tijd is voorbij, we zijn nu groot. Je bleef
zolang weg.’
‘Ja, ja, het is een lange reis. Waar zijn we, waar is het schip?’
De kinderen hebben hun spel gestaakt, ze kijken naar Nelis en haar vader. Een
van de kinderen holt naar het huis naast de school en roept: ‘De Hollandse zeeman
heeft bezoek, het is zijn zoon denk ik.’
Dominee Woodgate komt naar buiten. Hij ziet Nelis met haar vader en gaat erheen.
‘Zo Dirk, heb je bezoek. Dat komt mooi uit. Nu kun je die jongen vertellen wat
je allemaal al geleerd hebt. Kom allebei naar binnen, hier is het te koud.’
In het huis van de vriendelijke man duurt het een tijdje voor men elkaar begrijpt.
Nelis probeert uit te leggen wie ze is en hoe ze hier komt, maar door de opwinding
lukt het haar niet het in goed Engels te vertellen.
De dominee luistert geduldig. Ze zitten in een klein zijkamertje, in het huis is het
rumoer van de acht kinderen van de predikant. Hun moeder maant hen vergeefs tot
stilte.
Terwijl Nelis hakkelend haar verhaal doet, krijgt ze het onbehaaglijke gevoel dat
die vriendelijke man denkt dat zij gek is. Ze wordt heel boos. In het Hollands roept
ze: ‘Dat ik het niet in die rottaal van jou kan vertellen betekent nog niet dat ik gek
ben, het is een lang verhaal, dat is alles.’
Tot haar verbazing antwoordt de dominee haar in het Nederlands.
‘Jij bent niet gek, je krijgt alle tijd voor je verhaal. Je vader is ook niet gek, hij is
zijn geheugen kwijt, jij kunt hem helpen.’
Nelis is opeens stil. ‘Hoe... u verstaat...’
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Jeremiah Woodgate lacht, hij lijkt ineens veel jonger en aardiger.
‘Aan de kust leer je van alle talen wel een beetje.’ Het lijkt Nelis of ze Simon hoort
praten.
Vader zit er maar dom bij te glimlachen. Nelis schrikt ervan: het lijkt net die enge
glimlach van de opgejaagde koning.
Jeremiah Woodgate ziet dat ze schrikt.
‘Het gaat wel over,’ zegt hij in het Engels. ‘Hij wordt wel weer beter, nu jij er bent
kan hij snel genezen. Kom, laten we eerst gaan eten.’
Hij brengt hen naar een ruime kamer waar alle kinderen al zijn. Hun moeder lijkt
veel jonger dan de dominee. Ze begroet haar gast hartelijk en stelt zich meteen met
haar voornaam voor: Margaret.
Dat blijft Nelis vreemd vinden in dit land, je noemt iedereen maar bij de voornaam
en of je u of jij zegt weet je ook niet.
Vader heeft kennelijk een vast plaatsje; hij zit bij een van de jongste kinderen en
die voert hij als dat nodig is. Geduldig geeft hij het kleine jongetje hapjes terwijl hij
ondertussen zelf eet. Nelis ziet het en herkent het gebaar. Zo deed hij het thuis ook.
Wat is hij oud geworden in die drie jaar en toch is zoveel hetzelfde: dit gebaar, zijn
manier van kijken, allerlei kleinigheden.
Die avond praten ze verder. De dominee neemt Nelis mee naar het kleine kamertje,
terwijl vader bij de kinderen blijft. Dat schijnt hij heel gewoon te vinden. Als Nelis
de kamer uitgaat kijkt hij ongerust op.
‘Je komt toch wel terug?’
Nelis knikt als tegen een klein kind.
‘Ik ben zo terug.’
Jeremiah Woodgate steekt een kaars aan en zegt: ‘Je vader is hier nu een paar
maanden. Hij werkt in de tuin en hij gaat heel langzaam vooruit. Hij heeft me al
kunnen vertellen dat hij op een schip uit Indië kwam en hij weet iets over een storm.’
‘Hij is overboord geslagen bij Brixham,’ zegt Nelis. ‘Op de een of andere manier
is hij aan land gekomen, maar toen wist hij niets meer. Daar begint zijn lange
zwerftocht.’
Woodgate knikt. ‘Zoiets vermoedde ik al. Een zware schok toen hij bijna verdronk
kan veel verklaren. Hij praat dikwijls
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over jou. Alleen had ik van hem begrepen dat Nelis een dochtertje was.’
‘Dat is ook zo,’ zegt het meisje openhartig. ‘Ik reis als jongen omdat ik alleen als
jongen met de vloot meekon naar Engeland.’
Jeremiah Woodgate is even stil. Dan lacht hij luid en roept: ‘Dus jij hebt het echt
gedaan! Je hoort zoiets wel eens, maar dan weet niemand precies hoe het gaat, het
blijven altijd onduidelijke verhaaltjes. Daar moeten we het nog eens over hebben
samen. Wat zal Margaret dat leuk vinden.’
‘Ik houd het liever nog even geheim,’ zegt Nelis. ‘We moeten ook nog naar huis.’
‘Ja, ja, dat is waar. Wat zijn jullie Hollanders toch altijd praktisch. Hoe het ook
zij, zoon of dochter, hij herinnerde zich jou het eerst. Praat met hem in de komende
dagen, haal herinneringen op, herstel zijn geheugen. Hij hoeft niet in de tuin te werken,
jullie zijn helemaal vrij. Wel wil ik elke avond van jou horen hoe het gaat, de
vorderingen schrijf ik hier op.’
De dominee wijst naar een grote stapel papieren. ‘Dat komt later allemaal in een
boek.’
Ze gaan terug naar de kamer.
De kleinste kinderen zijn al naar bed, de oudere jongens kijken wat verlegen naar
die vreemde jongen uit Holland. Nelis probeert met hen te praten maar dat lukt niet
erg. Ze voelt zich moe. Het is gelukt, ze heeft haar vader gevonden. Haar ogen vallen
haast dicht. Margaret Woodgate geeft haar een slaapplaats in een bijgebouwtje van
de school, dicht bij haar vader.

Genezing en tegenslag
In de dagen die volgen praten Nelis en haar vader urenlang. Ze vertelt hem precies
waar ze wonen, hoe het huis eruit ziet, ze haalt herinneringen op aan vroegere
gebeurtenissen. Ze praat over moeder, vertelt alles wat ze uit verhalen weet uit de
tijd dat vader en moeder elkaar leerden kennen. Met eindeloos geduld herhaalt ze
die dingen, maar de eerste dagen lijkt er niets te veran-
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deren. Vader luistert geduldig, lacht bij grappige herinneringen, maar het is net alsof
het hem niet raakt.
En dan, op zondag, zegt hij ineens: ‘Wat heb jij toch een rare kleren aan. Ik noem
je wel altijd Nelis, maar je bent een meisje. Je bent mijn tweede kind. De oudste is
Valentijn. Toen hij geboren werd was ik op de Oostzee, toen jij klein was werkte ik
aan de wal. Valentijn is mijn zoon, maar jij bent een echte jongen. Jij durft veel meer,
jij kan alles.’
Dat is de doorbraak. Vader praat nu ook over moeder en over de jongere kinderen.
Hij vraagt naar het jongste kind dat hij nog nooit zag. Nelis haakt in op zijn vragen
en herhaalt wat ze in de voorgaande dagen gezegd heeft.
Vader weet er weer heel veel van. Af en toe gooit hij nog data en namen door
elkaar, maar de vooruitgang is groot.
Jeremiah Woodgate is enthousiast. Hij schrijft bladzijden vol over deze wonderbare
genezing. Ondertussen werkt Nelis door.
Op maandag is er een kleine terugslag, maar op dinsdag vertelt Dirk Nooten zijn
dochtertje dingen die zij nog niet eens wist. Hij is vrijwel genezen en begint moeizaam
te begrijpen hoe hij zolang onderweg kon zijn, wat er met hem gebeurd is. Van het
ongeluk zelf weet hij niets meer, ook van alle maanden daarna is maar heel weinig
in zijn geheugen gebleven. Maar over moeder, de kinderen, hun huis, hun dorp, komt
alles weer terug.
Nelis wil met de vriendelijke dominee praten over de mogelijke reis naar Holland,
al weet ze nog niet hoe dat dan met Simon en Valentijn moet. Haar vlucht uit het
leger heeft haar hier gebracht, maar die maakt het wel moeilijk de beide anderen te
vinden. Ze weet nog niet hoe ze het aan moet pakken.
Gebeurtenissen in Londen zorgen ervoor dat ze er zelf niets meer aan hoeft te
doen.
Koning Jacobus komt op zondag in zijn hoofdstad terug, maar het wordt al spoedig
duidelijk dat hij zijn kroon verspeeld heeft. Na veel heen en weer gepraat besluit
men hem naar het kasteel van Rochester te sturen. Een groep Hollandse soldaten zal
hem daarheen brengen.
Op dinsdag 18 december vaart de koning weg, terwijl op hetzelfde moment de
prins van Oranje zijn triomfale intocht houdt. De mensen zwaaien met oranje doeken,
ze steken sinaasappelen
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op stokjes omhoog: ‘Oranges’ voor ‘William of Orange’. Niemand denkt meer aan
de koning die 's ochtends naar zijn schip is gebracht.
Valentijn is bij het groepje dat Jacobus II naar Rochester moet begeleiden. Men
heeft voor alle zekerheid een hulp-chirurgijn aan het transport toegevoegd, maar
meer dan een halfwas medicus vond men ook niet nodig.
Op het schip ziet Valentijn een vriendelijke oudere heer, die heel hartelijk omgaat
met de mensen die hem naar zijn gevangenis moeten brengen. De koning herkent
een man die vroeger bij hem diende in een veldtocht. Hij praat rustig met hem en hij
heeft voor iedereen een vriendelijk woord. Het is alsof een grote last van hem
afgevallen is.
Dan ziet Valentijn ook George Cary. De jongen staat wat nors aan de reling en
verbaast zich erover dat zijn koning zo vriendelijk is. Valentijn gaat naar hem toe en
zegt: ‘Wij kennen elkaar. Hoe gaat het ermee?’
George Cary had Valentijn allang gezien. Hij heeft niet veel zin in een gesprek.
‘Je ziet het. Wij hebben verloren. De protestanten kunnen ons katholieken nu wel
afmaken.’
Valentijn lacht.
‘Ben je gek, dat doen we niet. In Holland is nog geen enkele katholiek afgemaakt,
zoals jij dat noemt.’
George kijkt hem argwanend aan. ‘Mooie praatjes, ik moet het nog zien.’
‘Als onze prins het hier net zo kan regelen als in Holland hebben de roomsen niets
te vrezen.’
‘Onze prins,’ zegt George fel. ‘Dat is het hem nu juist. Jullie stappen hier maar
rond als grote branies in je verdomde blauwe uniformen. “Onze dit”, “onze dat”;
jullie zijn de baas, wij zijn bezet. Zelfs de lijfwacht van de koning is vervangen door
Hollanders. Maar het gaat wel om onze koning, dat vergeten jullie.’
Valentijn schrikt van de felheid van de Engelse jongen. Hij laat hem staan en komt
pas veel later terug. Ze varen dan al ruim een uur stroomafwaarts. George is wat
minder bitter. De twee jongens praten min of meer vriendschappelijk, ondanks het
verschil in partij.
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Dan wordt George Cary bij de koning geroepen.
Als hij terugkomt bij Valentijn kijkt hij bedrukt.
‘Wat is er?’ vraagt Valentijn.
‘Ik moet naar huis. De koning wil niet dat ik bij hem blijf. “Jouw plaats is op je
eigen landgoed,” zegt hij. Morgen moet ik al weg. Maar onze koning komt terug en
dan zijn wij de baas in Londen en in heel Engeland, dan is die Hollandse bezetting
voorbij.’
Valentijn weet niet wat hij daarop moet zeggen.
‘Ik wens je een goede reis,’ zegt hij maar en loopt weg.
George Cary blijft opnieuw verbitterd achter.
Op het schip is één persoon die heel goed gezien heeft dat Valentijn met die Engelse
jongen praatte. Dat is Reinier van Swaenswijck.
Hij heeft van de klerken van Huygens gehoord dat zij een spionagekomplot op
het spoor zijn en Reinier is vast van plan dat komplot op te rollen. Hij heeft in Exeter
al het leven van de prins gered, hij zal dat nog eens doen. Hij weet al genoeg van het
hofleven om te beseffen dat zulke goede diensten de weg naar promotie betekenen.
Nelis staat juist bij het plompe kasteel van Rochester als het schip met de koning
daar aankomt. Haar vader werkt in een tuin, met wat hij noemt zijn ‘maats’. Dat zijn
zes geestelijk gestoorde mannen, met wie Dirk Nooten het heel goed kan vinden. Ze
hebben samen al enkele maanden tuinwerk gedaan.
Het is helder winterweer. Nelis ziet het schip afmeren aan de achterzijde van het
kasteel. Ze herkent de koning, hij ziet er beter uit dan in Faversham. Vriendelijk
pratend verdwijnt de vorst in het sombere gebouw, een grove steenklomp naast de
rivier.
Als het hele gezelschap al bijna binnen is, ziet Nelis haar broer pas. Ze rent naar
hem toe.
‘Valentijn! Valentijn, vader is hier!’
Broer en zus omhelzen elkaar. Nelis herhaalt het goede nieuws keer op keer.
Valentijn kan het nog niet geloven.
‘Kom maar mee, dan kun je het zelf zien.’
‘Ik moet eerst binnen vragen of ik weg kan.’
‘O ja, het leger, daar moet je alles vragen.’

Nanne Bosma, Zwanen op de Theems

206
‘Jij hebt makkelijk praten zusje, je weet nog niet eens dat je kapitein je als deserteur
aangemeld heeft.’
‘Die kapitein is ver weg, eer hij hier is ben ik al het land uit.’
Valentijn kijkt bedenkelijk, hij haast zich naar binnen en hoort daar dat hij de stad
in mag. Broer en zus gaan naar de tuin waar hun vader werkt.
Vanaf de eerste etage van het kasteel kijkt Reinier hen na.
‘Spionnen en deserteurs,’ mompelt hij. ‘Daar moet ik iets aan doen.’ Hij haast
zich naar de commandant van de soldaten om daar een arrestatiebevel te halen.
De ontmoeting van vader en zoon is hartelijk en ontroerend.
Vader praat weer heel normaal, hij herkent Valentijn en weet wat hij doet. Hij
vraagt zelfs: ‘Heb je je examen al gehaald?’
‘Ik studeer in de praktijk,’ zegt Valentijn ontwijkend.
Samen lopen ze naar het huis van Jeremiah en Margaret Woodgate. Daar is het
feest.
‘Zo zien we de terugkeer van de verloren vader, in plaats van de verloren zoon,’
lacht de predikant.
De vrolijke avond wordt verstoord door hevig gebons op de deur. Reinier staat
daar met vier soldaten.
‘Ik heb een arrestatiebevel voor Nelis Nooten,’ zegt hij afgemeten. ‘Wil verdachte
met mij meegaan.’
Men kijkt elkaar stomverbaasd aan. Nelis is krijtwit.
‘Vuile rotzak,’ schreeuwt ze. ‘Bemoei je met je eigen zaken, ik ga naar huis, ik
ben geen deserteur, ik heb mijn vader gezocht.’
Vader komt naast Nelis staan.
‘En ze heeft hem gevonden ook, mijnheer Pietersen. Opdonderen, of je krijgt een
pak slaag zoals je nog nooit gehad hebt.’
Reinier deinst achteruit, de soldaten komen naar voren en duwen Dirk Nooten de
kamer uit.
Jeremiah Woodgate praat met Reinier, maar het helpt niets. Nelis moet mee.
De predikant schrijft een lange brief, die geeft hij Valentijn.
‘Laat dit lezen door de prins of door zijn secretaris, het zal voor je zusje een
heleboel schelen.’
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Het proces
De soldaten brengen Nelis naar het grimmige kasteel van Rochester en sluiten haar
op in een koude cel. Ze weet niet wat er verder met haar zal gebeuren, ze maakt zich
ongerust over haar vader. Toen zij weggevoerd werd schreeuwde hij heel raar.
De volgende ochtend blijkt dat ze met een schip naar Londen gebracht zal worden.
Reinier wil zijn vangst zo snel mogelijk aan de prins tonen.
De commandant van het kasteel vindt het een vervelend geval. Hij zit hier niet om
kleine jongetjes op te sluiten, maar ja, als zo'n meneer van het hof met al zijn dure
woorden begint kun je maar beter oppassen.
Zonder dat Reinier het weet geeft de commandant wel toestemming aan Dirk
Nooten en Valentijn om mee te reizen naar Londen. Reinier vindt dat niet leuk als
hij het ontdekt, maar hij durft er niets van te zeggen. Hij weet ook niet dat Valentijn
een brief van dominee Woodgate in zijn zak heeft.
De reis stroomopwaarts duurt lang, ondanks de gunstige wind.
Dirk Nooten zit stil in een hoekje, hij heeft de hele nacht niet kunnen slapen. Het
liefst zou hij dat verwaande ventje overboord smijten. Hij kan maar niet geloven dat
Reinier er eentje is van die deftige familie uit Gouda. Een familie die door Dirk
Nooten nog steeds aangeduid wordt als ‘Pietersen’. Reinier hoort het hem telkens
zeggen en is daardoor extra kwaad.
's Middags komen ze in Londen aan. Een heel andere aankomst dan Nelis enkele
weken geleden gedacht had. Ze ziet de grote brug, nog mooier dan de brug bij
Rochester, maar ze let er niet op. Ze ziet de drukte, ze ruikt de stank van deze
dichtbevolkte stad, het is allemaal niet belangrijk.
Reinier laat zijn gevangene meteen naar het paleis van de prins brengen.
Hij treft het niet. De prins is ziek en wil niemand zien, zelfs die aardige Reinier
niet.
Ze worden ontvangen door de secretaris. Huygens is heel verbaasd als hij Nelis
terugziet. Hij is blij, maar laat dat niet blijken. Met zulke kereltjes als Reinier heeft
hij steeds vaker moeilijk-
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heden. Die azen op de goede baantjes aan het hof en om dat doel te bereiken zijn ze
tot allerlei gemene streken in staat.
Voorlopig hoort de secretaris met een effen gezicht de aanklacht. Hij kijkt ernstig
en zegt: ‘U bent een oplettende jongeman, mijnheer Van Swaenswijck. Ik ben ervan
overtuigd dat Zijne Hoogheid uw diensten zal weten te waarderen.’
Valentijn loopt naar Huygens en geeft hem de brief van de dominee. De secretaris
van de prins leest het stuk snel en kan een blij: ‘Dat dacht ik al’ niet onderdrukken.
Meteen daarna is hij weer stijf en vormelijk. Hij zegt:
‘Mijnheer Van Swaenswijck, u weet nog beter dan ik, in welk een moeilijke periode
we ons bevinden. Er is geen tijd voor lange processen. Ik zal deze zaak hoogst
persoonlijk aan onze prins voorleggen, dan kan er nog hedenmiddag een uitspraak
volgen waarbij we het recht zonder aanzien des persoons zullen toepassen.’
De oudste klerk zit erbij en denkt: eindelijk, hij begint het te begrijpen.
Huygens gaat weg, zogenaamd om met de prins te overleggen. In werkelijkheid
roept hij Martha, een vrouw van de huishouding en fluistert wat met haar. Ze lachen
en gaan elk snel verder met hun werk.
Huygens komt weer binnen en begint omslachtig aan alle juridische formaliteiten,
hij moet zijn helpster even tijd geven, maar dat weet niemand.
Voor Nelis, haar vader en Valentijn is het een angstig gebeuren. Vooral Nelis weet
niet hoe ze het heeft. Is dat diezelfde, aardige mijnheer Huygens? De man die altijd
een vriendelijk woord voor haar had? Hij heeft haar nog niet één keer aangekeken.
De oudste klerk schrijft genietend de lange zinnen op; dat vervelende kereltje, dat
misselijke spionnetje zal nu zijn gerechte straf niet ontgaan. Toch maar goed dat er
zulke mensen zijn als mijnheer Van Swaenswijck.
Martha steekt haar hoofd om de hoek van de deur, Huygens ziet het. Ze knikken
elkaar toe.
‘Om de identiteit van verdachte onomstotelijk vast te stellen zal een nader
onderzoek nodig zijn,’ zegt Huygens onbewogen.
‘Dit onderzoek zal nu plaats vinden. Verdachte, wilt u zo vriendelijk zijn met
Martha mee te gaan?’
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Huygens knikt Nelis nu bemoedigend toe.
Ze gaat met de vrouw mee. Wat in de kamer achter die deur gebeurt weet niemand.
Binnen gaat het proces door. Huygens geeft Reinier alle gelegenheid om zijn
getuigenis breeduit te vertellen. De secretaris luistert schijnbaar aandachtig.
Dirk Nooten zit zich vreselijk kwaad te maken. Wat een leugens!
Valentijn legt zijn hand op de schouder van zijn vader.
‘Niet opwinden,’ fluistert hij. ‘We kunnen nu niets doen.’
Weer geeft Martha een teken om de hoek van de deur.
Huygens is duidelijk blij. Het gezeur van dat verwaande jongetje verveelt hem.
‘Laat verdachte binnenkomen,’ zegt hij.
Dan volgt een merkwaardige voorstelling.
Martha loopt plechtig de zaal in, ze heeft op haar armen de versleten matrozenplunje
van Nelis. Het mutsje ligt er boven op.
Achter haar komt Neeltje Nooten. Ze draagt een prachtige jurk, smal in de taille,
wijd uitstaand naar beneden; een heldergele rok met daarboven een fraai geborduurd
lijfje van lichtblauwe stof. Haar lange blonde lokken zijn naar achteren gekamd. Ze
kijkt verlegen naar de grond.
Achter in de zaal glipt Simon naar binnen, hij hoorde in de keuken iets over dit
proces. Hij kijkt zijn ogen uit.
‘Wat is ze mooi,’ fluistert hij. ‘En ze heeft haar vader gevonden.’
‘Mijne heren,’ zegt Huygens, ‘we hebben de zware beschuldigingen gehoord die
uitgesproken zijn tegen Nelis Nooten. Hier voor ons zien we de schavuit.’ Hij wijst
naar het jongenspak.
‘De jongedame daar is niet Nelis Nooten, zij heet Neeltje Nooten, dochter van de
flinke zeeman Dirk Nooten, hier aanwezig. Neeltje Nooten is zojuist hier
binnengetreden, zij heeft niets uitstaande met de deugniet Nelis.’
Reinier springt op en wil iets zeggen. Huygens legt hem met een kort gebaar het
zwijgen op.
‘Aan de verdachte zullen wij de gerechte straf voltrekken.’
Hij geeft een teken en Martha hijst aan een touw bij het raam het pakje kleren op.
Ze heeft het met grove steken zo aan elkaar genaaid dat het uitgerold als een pop
blijft hangen. De muts is
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opgevuld, waardoor het een hoofd lijkt. Daar hangt Nelis Nooten.
Het is maar een pak, toch durft Neeltje niet te kijken. Haar vader huivert en ook
Valentijn vindt het een eng gezicht. Het donkere mutsje bengelt als een hoofd zachtjes
heen en weer.
‘Neeltje Nooten kunnen we slechts straffen met ontslag uit de dienst, die zij met
bedrog is binnengedrongen. De haar verschuldigde soldij dient aan de vader uitbetaald
te worden. Zijzelf zal voor drie jaar verbannen worden uit dit land. Wij wijzen haar
uit naar Holland. Teneinde er zeker van te zijn dat ons vonnis getrouwelijk wordt
uitgevoerd, zenden wij nog heden genoemde Dirk Nooten als bijzondere boodschapper
van de prins naar Holland, met als extra opdracht Neeltje Nooten naar dat land te
voeren en erop toe te zien dat zij in drie jaar geen voet op Engelse bodem zet.’
Het duurt even eer alle aanwezigen begrijpen welk spel Huygens gespeeld heeft.
Dan springt Reinier op. ‘Ik wist allang dat het een meid was!’ schreeuwt hij. ‘Dit is
een juridische truc!’
De oudste klerk kan van schrik en verbazing niet verder schrijven.
‘Mijnheer Van Swaenswijck, ik maak bezwaar tegen uw woordkeus. Een deserteur
valt onder de krijgstucht en de straf is ophanging. Betreft het een geval van travestie,
dan is het meisje dat zich als soldaat of matroos voordeed geen soldaat of matroos,
want alleen mannen kunnen als zodanig aangemerkt worden. Ergo geldt voor zo'n
vrouw niet het krijgsrecht, maar het burgerrecht. Er is geen sprake van een delectum
militare, maar van een delectum communo. In die situatie is verbanning een passende
straf en die is hier uitgesproken. De prins is het eens met dit vonnis.’
Dat laatste is bluf, maar dat weet Reinier niet.
Hij loopt woedend weg. Huygens is hem te slim af geweest, maar de oude secretaris
heeft er wel een vijand voor het leven bijgekregen.
Dirk Nooten bedankt de secretaris van de prins met tranen in zijn ogen en Neeltje
omhelst hem spontaan.
‘Dank u, dank u wel,’ snikt ze. ‘Ik dank u en de prins.’
‘Ik zal trachten je dank aan Zijne Hoogheid over te brengen,’
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zegt Huygens. ‘Maar ik weet niet of ik het op dezelfde intense wijze kan doen.’
Neeltje mag met vader en Valentijn bij Simon wachten. Er moeten nog brieven
klaargemaakt worden.
In deze keuken is het veel ruimer dan in alle keukens waar Simon tot nu toe gewerkt
heeft.
‘Zo heb je dan toch je zin, kleine dondersteen,’ lacht hij.
Neeltje zit er stil en gelukkig bij, ze laat het nu allemaal maar gebeuren. Bij het
verlaten van de grote zaal heeft ze haar pak zien hangen, ze is er van geschrokken.
Zo had zij kunnen hangen. Tegelijk beseft ze dat er een periode voorbij is: die kleren
blijven hier, ze is niet langer Nelis.
Ze is de meisjeskleren ontwend, wat zit dat allemaal gek, zoveel frutsels. Zou ze
het moeten betalen? Zelf zou ze nooit zo'n jurk kopen.
Gelukkig brengt Martha haar wat praktischer kleding voor de reis. Een warme,
hooggesloten jurk en een warme mantel. De vrouw helpt Neeltje bij het verkleden
en bij het opnieuw inpakken van haar tas. Ze krijgt alles nieuw, van mijnheer Huygens
persoonlijk zoals Martha benadrukt, hij betaalt het. Als enig offer moet Neeltje haar
Nelispak en haar soldatenbagage achterlaten.

Zwanen op de Theems
Uren later moeten Dirk Nooten en zijn dochter bij de secretaris van de prins komen.
De heer Huygens heeft een ruim kantoor, hij is er helemaal alleen. Er is een open
haard waar een flink vuur brandt.
‘Laten we hier maar gaan zitten,’ zegt Huygens. Hij kijkt Neeltje aan.
‘Wat jij gedaan hebt is prachtig en het is vreselijk gevaarlijk. Uit de brief van
dominee Woodgate zijn me een aantal zaken duidelijk geworden, die ik al een beetje
begon te vermoeden toen je nog bij mij werkte. Het is goed dat je met die man zo
vrijuit ge-
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praat hebt. Ik weet nu dat je graag vroedvrouw wilt worden. Dat is een mooi beroep,
je kunt er andere mensen mee helpen. Vrouwen kunnen dat veel beter dan alle geleerde
doktoren bij elkaar. Je bent pienter en netjes. Het is vreselijk jammer dat je zo vroeg
al van school moest.’
‘We hadden geen keus, Valentijn...’ zegt vader.
‘Ik begrijp uw keus. Het is gebruikelijk jongens voor te laten gaan. Toch wil ik
hier iets aan doen. Daarover straks meer. Over u, Dirk Nooten, heb ik in diezelfde
lange brief uit Rochester ook een heleboel gelezen. U bent een goede tuinman en u
bent op een leeftijd waarop het goed is aan de wal te blijven. Een vriend van mij
zoekt voor zijn landhuis bij Den Haag een tuinman. Mag ik u aanbevelingsbrieven
meegeven voor die functie?’
‘Heel graag,’ zegt vader verbaasd. ‘Ik ben bang van het varen. Ik wil niet meer
naar zee.’
‘Dat stond ook in de brief. U krijgt een woning op het landgoed en voor de
verhuizing verzoek ik u dit bedrag van mij te aanvaarden.’
Huygens geeft vader een zakje met geld, wat hij verlegen stamelend aanpakt.
‘En nu jij, Neeltje Nooten. Jij gaat terug naar school en als je daar genoeg geleerd
hebt laten we je opleiden bij een goede vroedvrouw, die je in een paar jaar tijd zal
leren hoe je de kindertjes op de wereld helpt.’
Vader en dochter weten niet hoe ze het hebben.
‘U hoeft mij daarvoor niet te bedanken, ik kan het doen en ik doe het graag. Eén
ding vraag ik van jou, Neeltje: elke maand een brief in dat prachtige handschrift van
jou. Je vertelt me dan maar hoe het met jou en met je ouders gaat. In dit land, in dit
paleis, is vrolijke post voor mij een troost. Ik zie dat je nog ergens over peinst, wat
is het?’
Neeltje aarzelt, ze kent Huygens en ze vertrouwt hem, toch durft ze niet meteen
te zeggen waar ze aan denkt.
‘Simon...’ zegt ze voorzichtig. ‘Simon is meegegaan om op mij te passen, ik ben
weggelopen, hij wil graag naar zijn vrouw terug. Eigenlijk houdt hij helemaal niet
van koken...’
Huygens lacht. ‘Simon kan heel goed voor zichzelf zorgen. Hij heeft al met me
gepraat en we hebben een oplossing. Zodra de zaken van de prins hier geregeld zijn
gaan er veel soldaten te-
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rug naar de Nederlanden. Simon zal daar bij zijn en ook je broer, als hij dat tenminste
wil.’
Vader en dochter bedanken de secretaris hartelijk. Neeltje omhelst hem weer en
ze belooft: ‘Ik schrijf elke maand.’
Van de klerken krijgen ze de officiële brieven in een waterdichte verzegelde tas. Ze
hebben maar weinig tijd om Simon en Valentijn te vertellen wat Huygens allemaal
voor hen doet.
Valentijn begrijpt het het eerst. ‘Ik vind het aardig dat ik terug mag,’ zegt hij,
‘maar ik blijf liever hier. Ik vind het wel leuk in het leger.’
‘Wat vreselijk voor moeder,’ zucht Neeltje.
‘Ik zal haar elke maand een brief schrijven,’ zegt Valentijn. Hij begrijpt niet
waarom vader en Neeltje dat grappig vinden. ‘De post krijgt het nog druk,’ zegt
Neeltje. Ze vertelt haar broer wat zij zojuist met Huygens heeft afgesproken.
Simon en Valentijn brengen de twee reizigers naar de boot die voorbij de grote brug
over de Theems al klaar ligt. Het afscheid is voor allen moeilijker dan ze willen
toegeven. Vooral vader heeft moeite om niet te huilen. Wanneer zal hij zijn zoon
terug zien?
Ondanks de donkerte varen ze al snel weg. Het is koud. Vader gaat in de kajuit
met zijn kostbare tas. Neeltje blijft aan dek.
Het schip glijdt zachtjes stroomafwaarts, er is licht van de maan. Er zijn weinig
mensen aan dek, een man aan het roer en de schipper zelf. Neeltje staat helemaal
alleen op de voorplecht van het bootje. Ze hoort de golven, ze ziet de streep maanlicht
op het water. Bomen, torens, huizen glijden voorbij op de oevers, het wordt steeds
eenzamer naarmate ze verder van de stad afkomen.
Dan ziet ze witte schimmen op het water. Geheimzinnig glijden ze met de stroom
mee, ze komen dichterbij en Neeltje herkent zwanen. Statig glijden de dieren langs
het bootje.
Neeltje denkt aan de woorden van Alice. Zwanen zijn de zielen van verdronken
mensen, als je het juiste toverwoord kent kun je ze terugroepen. Haar vader was
verdronken en zij heeft hem teruggeroepen. Wat was het toverwoord? Vriendschap?
Liefde? Moed? Geluk?
Neeltje schudt haar hoofd. Onzin, het zijn gewoon de zwa-
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nen van de koning. Niemand mag eraan komen, het dons is voor de bedden in het
paleis. Ze moeten onze prins maar gauw koning maken, denkt Neeltje, dan kan hij
tenminste warm slapen.
De zwanen glijden weg en het is donker op het water, er glijdt een wolk voor de
maan. Neeltje gaat naar binnen.
In de kajuit is het minder koud dan buiten.
‘Heb je dat touw nog?’ vraagt ze aan haar vader.
‘Touw? Welk touw?’
‘Die vrouw in Exeter gaf het je. Het is een tovermiddel tegen boze krachten.’
‘O, dit.’ Vader laat een stuk touw zien waar hij zijn broek mee vastgebonden heeft.
‘Ja dat heb ik al een hele tijd.’
‘Laat het daar maar zitten,’ zegt Neeltje. ‘We zijn nog lang niet thuis. Je weet maar
nooit waar het goed voor is.’
‘Natuurlijk laat ik het zitten,’ zegt vader. ‘Anders zakt mijn broek af.’
Ze varen een heel eind en worden dan met een koets naar Rochester gebracht.
Daar moeten ze een dag wachten. Morgen zal er een schip naar Holland vertrekken.
In Rochester logeren ze nog één nacht bij de familie Woodgate. Een dag en een nacht
vol emoties.
Vader neemt afscheid van zijn maats. Die mannen zijn heel aardig voor elkaar,
merkt Neeltje. Ze kloppen vader op zijn schouders en wensen hem goede reis. Dan
gaan ze weer aan hun werk.
Ze spreken ook Henri de la Court. Die was ook bij het escorte van koning Jacobus.
Neeltje is blij dat ze nog afscheid van hem kan nemen. Ze loopt met hem door het
stadje. Ze zien het grote kasteel.
‘Zit de koning hier nog steeds?’ vraagt Neeltje.
‘Nog wel,’ antwoordt Henri.
‘Wat bedoel je met “nog wel”?’
‘Kijk zelf maar. Wat zie je voor het kasteel?’
‘Soldaten.’
‘Juist. Nu gaan we eens aan de achterkant kijken, hier bij de rivier en wat zie je
dan?’
‘Hier staat niemand.’
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‘Juist. De koning kan zo wegvaren. We denken dat hij dat heel gauw zal doen.’
Dat klopt. Als Neeltje en haar vader op zaterdag 22 december, bij volle maan,
wegvaren, zien ze een bootje achter het kasteel liggen. Terwijl hun schip op het ruime
water de zeilen hijst, maakt dat kleine bootje zich los van de kant en vaart naar een
gereedliggend vissersschip.
Koning Jacobus II vertrekt ongehinderd uit het land waar hij niet meer gewenst
is.
Vader en dochter staan aan de reling. Ze zien Rochester verdwijnen. Ze denken aan
het afscheid van al die mensen die zoveel voor hen gedaan hebben, maar ze denken
ook aan het weerzien dat hen wacht in Holland.
‘Als het meezit zijn we nog met Kerstmis thuis,’ zegt vader.
Neeltje lacht. ‘Dat zal niet meer lukken. Hier is het 22 december, maar in Holland
is het nu Nieuwjaar.’
Ver weg, in Torquay, staat George Cary op het dak van de toren bij zijn huis. Hij is
net teruggekomen en hij ontvlucht de drukte daarbinnen. Hij kijkt uit over de Torbay.
In het heldere maanlicht ziet hij zelfs de overkant, Brixham, Berry Head.
Hij zucht. Hij is weer thuis, hier in dit uithoekje van Engeland waar nooit iets
gebeurt, behalve op die ene dag in november.
Wat lijkt dat lang geleden. Toch is het minder dan twee maanden. Twee maanden
waarin er in Engeland heel veel veranderde, zonder dat er gevochten of geschoten
werd. Een revolutie zonder geweld, men zou het later de ‘roemrijke revolutie’ noemen.
George Cary is een van de mensen die niet blij zijn met die geweldloze
omwenteling.
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Iets is pas geschiedenis als je het kunt navertellen...
Geschiedenis is een verhaal, een verhaal gebaseerd op feiten. We vertellen dat verhaal
zo eerlijk mogelijk, maar er zit altijd een heleboel van ons zelf in, we verzinnen wat
we niet weten en presenteren dat als feiten. Dat gaat vaak onbewust. Niemand kan
echt objectief geschiedenis navertellen, de verteller is zelf teveel betrokken bij zijn
verhaal.
Dat geldt dubbel bij een verhaal als het voorgaande.
Het is fantasie, gebaseerd op geschiedenis.
De hoofdpersoon is bedacht; wie in Gouda in het archief naar Neeltje Nooten gaat
zoeken vindt die naam daar niet. Wat Neeltje meemaakt is bedacht door de schrijver,
het is een fantasie op basis van historische gegevens. Het had zo kunnen gebeuren.
Over de periode oktober tot en met december 1688 is echter veel bekend. Er zijn
pamfletten uit die tijd, er is het dagboek van secretaris Huygens, er zijn veel boeken
over geschreven.
Huygens geeft aardige bijzonderheden, onder andere over het weer. In zijn dagboek
lees je dat er bij Honiton soldaten van Jacobus zaten te wachten op betaling voor ze
verder wilden terugtrekken. Ook de poging tot vergiftiging bij Parnham House staat
in een zeventiende-eeuws geschrift.
George Cary heeft echt bestaan en hij woonde in het huis aan Torbay. Zijn reis
naar koning Jacobus II is echter fantasie, het enige wat klopt is de waarneming vanaf
het dak als de priester de vloot binnen ziet varen en denkt dat het de Fransen zijn.
De fantasie rond George Cary is in dit verhaal gebracht om duidelijk te maken dat
in 1688 niet iedereen stond te juichen in Engeland. Er waren ook mensen die niets
met prins Willem III te maken wilden hebben.
Over vrouwen die als man verkleed reisden is enkele jaren geleden het aardige
boek Daar was laatst een meisje loos van Rudolf Dekker en Lotte van der Pol
verschenen. Het ‘vonnis’ van Huy-
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gens is gebaseerd op een voorbeeld uit dit boek.
Dat Huygens zo reageerde op zijn hulpje Nelis/Neeltje Nooten is fantasie, maar
gelet op de traditie van liefdadigheid in ons land is het niet onmogelijk dat hij een
arm kind de kans zou geven om te studeren. Zo duur was dat nu ook weer niet. Als
we dan bovendien bedenken dat de zestigjarige Huygens een zoon had waar hij
weinig vreugde aan beleefde, dan is het niet zo gek dat hij de intelligente, ijverige
‘Nelis’ aardig vond.
De reactie van Huygens op het eerzuchtige type hoveling waarvoor in dit verhaal
de - gefantaseerde - figuur Reinier van Swaenswijck model staat, is uit zijn dagboek
bekend.
De in het boek beschreven intocht in Exeter, diverse bijzonderheden bij de landing
in Brixham en tijdens de opmars berusten op gegevens uit een of meer van de vele
studies die over deze tijd verschenen zijn. Ook de vlucht van koning Jacobus is op
die wijze naverteld en in het verhaal ingepast.
Over roversbenden in de zeventiende eeuw is veel gepubliceerd. De
‘Cowdraybende’ van dit verhaal is gefantaseerd, op basis van gegevens uit die boeken.
Veel gegevens betreffende het landschap en historische gebouwen zijn verzameld
tijdens een studiereis in het voorjaar van 1987.
Het verhaal van Neeltje Nooten is een mengeling van fantasie en echte geschiedenis
- misschien wel de ideale manier om onze geschiedenis levend te houden.
Je vraagt je misschien wel eens af: moet dat dan? Al die oude verhalen?
Ik denk het wel, want als niemand het meer navertelt, is er geen geschiedenis
meer...
Nanne Bosma.
Gouda, juni 1987
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