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I  SCHATDUIKER 

‘Wools, heb je nog meer opgedoken?’ ‘Nee 
man, er ligt van alles, maar ik heb alleen die 
kanonnen meegenomen. 
Die brengen het meeste op.’ ‘Oké, en 
hoeveel heb je er nu? Wat zei je? Drie?’ 
‘Nee, vijf. Vijf vierentwintigponders.’ 

Wow…’ 
‘Drie Hollanders en twee Britten. Die 
Britten kan ik niet verkopen. 
Ze moeten hier blijven. Engels erfgoed. 
Nogal heilig hier.’ 
‘Dan heb je toch wel vindersloon 
gekregen?’ 
‘Tuurlijk. 40.000 pond voor die twee.’’ ‘Zo, 
zo!’ 
‘Ja, huh, klinkt veel, maar ik moet ook mijn 
schip onderhouden en de kranen. De 
duikspullen, de vrachtwagen. Die lange 
jongens leg je niet even op het dak van je 
auto.’ 
‘Begrijp ik. De drie Hollandse kanonnen 
lagen buiten de Engelse wateren?’ 
‘Ja, haha, natuurlijk man – hoor je mijn 
knipoog? – en ze zijn mooi! Groot. 
Als je ernaar kijkt zie je ze al ploffen. De rook 
zie je erachteraan… ze vertellen van 
 

‘ 

alles: oorlogen, zeeslagen, geschoten hebben 
ze, gebulderd. Daar zijn sommige mensen niet 
blij mee geweest. Nou, kom gauw hier kijken 
want ik heb al meer belangstelling. In augustus 
gaan ze naar de veiling in Londen.’ 
‘Goed. Ik wil ze graag zien. Dan neem ik 
morgenavond een vliegtuig. Ik ben nu nog in 
Florida.’ 
‘Prima, oké man, zie ik je dit weekend wel 
verschijnen. Zaterdag overdag ben ik aan het 
duiken. ’s Avonds perfect, zondag ook.’ ‘Ja, 
goed. Dag.’ 

‘Dag.’ 
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II OMSMELTEN? 

Wools stopt zijn telefoon in zijn zak. Zo, jassie 
aan, deur dicht, trappie af, tuin door naar 
achteren. Haha, daar liggen ze, denkt Wools, 
mijn lange vrienden. Eerst nog wat duikspullen 
spoelen. Je ziet het aan deze jongens ook. 
Lang in het zeewater liggen is voor niemand 
goed, dat zout… 

‘Wat een heerlijk zwaar geschut is dit.’ Hij aait 
met zijn grote hand over het metaal van de 
loop van een van de drie kanonnen. Op alle 
drie staat een rijtje van drie kruisen. Wools 
heeft het op zijn computer opgezocht. Het is 
het wapen van Amsterdam. 

Politieagent Simon Marple had hem gevraagd 
waarom die drie Nederlandse kanonnen niet 
ook van het Engelse schip kwamen. Wools 
gromt even van achter uit zijn keel. Hij kan hem 
niet uitstaan. 

Naast het zoetwaterbassin waar ze allemaal 
een tijd in bad gaan, ligt een kleiner kanon. 
Een vier ponder. 
‘Mijn bronzen beauty,’ zegt hij. Hij aait even 
over de twee zeemeerminnen op de loop, pakt 
een van de sierlijke oren vast en vraagt: ‘Hoe 
gaat-ie, Cornelis?’ 

Er klinkt een schorre stem. Hij brengt zijn oor 
tot voor de mond van het kanon: ‘Wat zeg je?’ 

‘Heb je al een koper voor me gevonden?’ ‘Nee, 
Cor, ze vinden je te schor. 
Maar de bronsprijs is wel heel hoog, dus 
misschien…’ 
‘Misschien wat? Wat ga je dan met me 
doen?’ 
‘Omsmelten natuurlijk.’ 

‘Omsmelten. Nee, 
Wools. Niet doen!’ 
‘Ik snap dat jij dat niet zo’n goed idee vindt. 
Haha… Schorre Cor… haha.’ 
‘Wools, nee. Niet doen. Wacht. Zal ik je een 
verhaal vertellen?’ 
‘Wat, een verhaal? Haha.’ Wools is nog 
steeds niet uitgelachen. ‘Ja, haha, dat is 
goed. Vertel jij me een verhaal.’ 
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‘Wools, ken je een zeemeermin?’ ‘Nee, 
Cornelis,’ zegt de schatduiker lachend, 
‘helaas niet.’ 
‘Jij bent een man van deze tijd, Wools. Je 
gelooft niet in zeemeerminnen. Maar ik kan je 
verzekeren dat ze bestaan. Heel mooie 
zeemeerminnen, met zwierige staarten en 
gekleurde vinnen, met prachtige borsten en 
lange haren. Ik heb er veel gezien. Maar twee 
zeemeerminnen heb ik heel goed leren kennen; 

‘Sofie en Esmee, de 
twee uit Zierikzee.’ 
‘Nu het nieuwe stadhuis bijna klaar is, moeten 
we er een goed kanon bij hebben. Zo maken 
we Zierikzee een stuk veiliger.’ Dat had 
burgermeester Willem Simonszoon gezegd. 
Daar kon toch niemand tegen zijn? Hij had de 
vergadering rondgekeken en iedereen had 
geknikt. Pas later werd de prijs 
bekendgemaakt. Toen was de beslissing al 
genomen. 

Meester Remigy, de bronsgieter uit Mechelen, 
was zelf naar Zierikzee afgereisd om te 
overleggen. Daar had hij gezien hoe de twee 
zeemeerminnen op de Noordhavenpoort het 
wapen van Zierikzee vasthielden. Die ga ik op 
het kanon zetten, wist hij meteen. Hij maakte 
een mal en goot het kanon. Niet te dun, niet te 
dik, precies goed, zoals een kanon moet zijn. 

Daar stond ik dan, in Mechelen op de gieterij 
van meester Remigy de Halut. Ik lag te 
glimmen en te wachten. Hij had me tijdelijk op 
een paar boomstammen gelegd. Ik kon zo het 
water van de rivier zien. Meester Remigy had 
me gezegd dat ik met een schip opgehaald zou 
worden om naar Zierikzee te gaan. Ze kregen 
er veertien kogels bij. Die lagen op een bergje 
onder mijn mond. 

De dagen gingen voorbij zonder dat er wat 
gebeurde. Tot op een dag, vroeg in de 
ochtend. Alleen de oude Bertus liep rond op 
de gieterij. Ik zag het water bewegen, waarna 
twee prachtige meisjes hun hoofden boven het 
water uitstaken. 

III TWEE ZEEMEERMINNEN 
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Ze zeiden: ‘Ben jij Cornelis? Het kanon voor 
Zierikzee?’ 
‘Ja,’ zei ik. ‘Maar ik wist toen nog niet dat 
ik Cornelis heette. 
Meester Remigy zei “kanonneke” 
tegen me.’ 
‘Ik ben Sofie,’ zei het ene meisje. ‘En ik ben 
Esmee,’ zei het andere meisje. 

‘We komen uit 
Zierikzee.’ 
En weg waren ze. De hele dag zag ik het water 
van de haven. Af en toe bewoog het hier en 
daar. Er stond vrijwel geen wind. Dat waren die 
meiden natuurlijk. Niemand anders had het in 
de gaten. Pas laat op die avond, iedereen was 
weg, zijn 

ze uit het water gekomen. Sofie en Esmee… ze 
zaten zomaar boven op me.’ 
‘En toen ben je schor geworden?’ grapt 
Wools. ‘Vertel verder Cor, 
ik hang aan je bronzen lippen.’ ‘Morgen 
Wools. Kom morgen weerom, naar je 
schorre kanon.’ 
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IV ZIERIKZEE 

De volgende avond maakt Wools precies 
hetzelfde rondje. Hij sluit de loods en 
controleert het hek. Vandaag kijkt hij nog even 
over het hek, de straat in. Er zit toch niemand 
in die auto? Nee, ik vergis me, denkt hij. Hij 
pakt een oude plastic stoel en gaat pal voor de 
loop van Schorre Cor zitten. Hij buigt zich 
voorover: ‘Dag Cor, hoe ging het verder met 
die zeemeerminnen?’ 

Dag Wools, ik ben er nog. Je hebt me nog niet 
verkocht. Ik ben nog geen oud ijzer.’ ‘Daar zeg 
je me wat Cor, volgens mij ben jij van het 
kostbaarste brons. Ik heb nog niet uitgezocht 
wat dat opbrengt. Vertel me eerst nog maar 
eens een verhaal.’ 

‘Grrrr’ 
Schorre Cor schraapt zijn keel – oké. Ik 
zal je vertellen van het monster.’ 
Wools schuift zijn stoel nog wat dichter bij Cors 
mond. 
‘Het is nog maar een paar dagen geleden dat ik 
in Zierikzee ben aangekomen. In Mechelen voer 
het schip waar ik opgetakeld was de rivier af, 
de Schelde op en langs Antwerpen de 
Zeeuwse wateren over. De meiden waren de 
hele tijd met me meegezwommen.  

‘ 

Sofie aan de ene en Esmee aan de andere kant. 
We gingen naar Zierikzee. Daar was een dikke 
toren die nog wel twee keer hoger zou 
worden. En een nieuw stadhuis waar Neptunus 
bovenop stond. Hij had Sofie en Esmee 
uitgezonden om mij te gaan halen. Ik zou hem 
zeker ontmoeten als ik aankwam. We voeren in 
noordelijke richting. Ik was misselijk. In de 
luwte van de Gouwe voelde ik me beter. Ik kon 
heel goed zien hoe we bij Zierikzee kwamen. 
Langs de Scheepstimmerdijk lagen een 
heleboel boten. Sommige op de helling, voor 
een ander schip hadden ze een dok 
getimmerd. De timmerlieden stonden met 
open mond naar me te kijken toen we langszij 
gleden. Ik glom van trots. Even verderop zag ik 
twee torens en de stadspoort met wachters 
ernaast. 



Op de kade stond de hele stadsraad klaar om 
mij te verwelkomen. Het volk dat was komen 
kijken, werd op afstand gehouden. Iedereen 
zei: 

“Ah!” 
‘Ja, ja, ze vonden je mooi – ijdeltuit,’ zegt 
Wools. 
Nou, Wools, ik wás ook mooi met twee 
zeemeerminnen op mijn rug, mijn sierlijke 
handvaten en mijn kleine oogjes. En ze hadden 
een werkelijk prachtig paard voor me 
gemaakt.’ 

‘Gemaakt? Een paard?’ 
‘Ja, een stevig houten paard om mij te 
vervoeren. Nadat we de stadspoort door 
waren zag ik Neptunus al staan. En de dikke 
toren die dus nog niet af was… en allerlei 
andere torentjes van kerken, kapellen en 
kloosters. Ze hebben me tot voor het nieuwe 
stadhuis gereden. Daar hoorde ik de stem van 
Neptunus. Hij was degene die 

drie dagen later begon over dat monster. Hij 
had het over zijn drietand die hij zou opheffen 
om ieder monster te verslaan. Toen begon de 
beiaardier te spelen. Die had niets 
doorgehad.’ 

‘Welk monster Cor?’ 
‘Morgen Wools.’ Cornelis’ stem klonk heel 
laag. ‘Kom morgen weerom, naar je schorre 
kanon. 
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V HET MONSTER 

De volgende avond zit Wools weer op het 
gammele witte stoeltje, met zijn oor bij de 
mond van het kleine kanon. Hij wil alles weten 
van het monster. Schorre Cor vertelt: 

‘Er was een monster aangespoeld bij 
Brouwershaven. De mensen waren in alle 
staten en ik werd meegenomen. Ik moest het nu 
gaan doen. Knallen! Ik moest nu gaan laten zien 
waar ik voor bedoeld was. 

Knallen! 
Monsters en zeerovers en vijandelijke troepen; 
ik was degene die zijn mond open moest 
doen. ‘Knallen!’ riep zelfs de burgermeester, 
met een bang stemmetje. De schutters waren 
allemaal zenuwachtig. Er kwamen steeds meer 
mensen vanuit Brouwershaven en Zonnemaire, 
die het monster hadden gezien en vertelden 
hoe groot het was. Ze wezen naar de dikke 
toren. Zo groot was hij. We zijn onderweg 
gegaan, over land dit keer, en ze hebben me op 
de dijk bij Brouwershaven gezet. Daar zag ik 
hem ook. Een groot zwart monster met een 
vissenstaart. Ik wist niet dat het bestond. Het 
zag er angstaanjagend uit. Ze zijn me meteen 
gaan vullen met een van de Mechelse kogels. 
Kruit was er ook. Maar voordat ik vuur in mijn 
keel kreeg, riep Lenaert, een jonge jongen, die 
de hele dag al om me heen draaide: “Het 
monster is zo dood als een pierlala.”  

De anderen keken nu ook wat beter en 
inderdaad, het grote zwarte monster bewoog 
helemaal niet. Hij lag daar maar op het slik te 
liggen. Maarten, de kapitein van de schutters, 
keek om zich heen en wees naar Lenaert: ‘Jij, jij 
gaat op onderzoek uit. Hier heb je een 
vlijmscherpe lans.’ Omdat de jongen zo dicht 
naast me stond, voelde ik dat hij verstrakte, en 
heel zacht “nee” zei. Maar iedereen keek naar 
hem.’ 

‘Ja, en toen?’ vraagt Wools. 

‘Morgen, Wools. Kom morgen weerom, naar je 
schorre kanon.’  

Wools kijkt op zijn telefoon. Ja, het is laat. Hij 
aait even over Cors loop en groet de drie 
Amsterdammers die elke avond meeluisteren. 
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VI DE ONTPLOFFING 

‘Ja, en toen?’ neemt Wools de volgende avond 
de draad weer op. Hij zit weer op de oude 
witte versleten tuinstoel. 

Schorre Cor aarzelt niet: ‘We stonden daar op 
de dijk. Beneden op het slik lag een enorm 
monster. “Je wilde toch zo graag bij de 
mannen horen?” zei Ocker, een oudere 
kanonnier. Hij keek Lenaert aan en gaf hem een 
piek. Die knikte en pakte de lans aan. Hij liet 
zich van de dijk glijden en liep het slik op. In de 
buurt van het monster ging hij steeds 
langzamer lopen. Hij riep wat. Er gebeurde 
niets. Na een tijdje prikte hij met de lans heel 
voorzichtig in de buik van het monster. Baf! 
Een knal! Een ontploffing waar een kanon een 
puntje aan kan zuigen. Ze konden het in 
Zierikzee horen. Iedereen schrok zich rot. 
Lenaert zat onder de drab uit de buik van het 
monster. Zwart en bruin. Je zag weinig meer 
van zijn rode mutsje en zijn witte kraag. Hij 
probeerde terug te rennen, maar zo snel gaat 
dat niet op het slik. Daarom viel hij ook nog 
meerdere malen. 

Pas de volgende dag zijn er vier mannen het 
slik op gestuurd. Het monster had niet meer 
bewogen. Wel was er een enorme stank 
ontstaan. De chirurgijn was erbij gekomen en 
dacht dat het dier – hij zei dat het monster een 
dier was – al meerdere dagen dood was.  

 Ze hebben hem opgemeten met hun rode, 
blauwe en gele meetlinten, van kop tot staart. 
Alles hebben ze genoteerd. Het dier had ogen 
als kaatsballen, tanden als kalfshorens. Mij 
hebben ze naar Zierikzee teruggebracht.’ 

‘Zou het misschien een potvis geweest zijn?’ 
vraagt Wools. Hij kijkt naar de sterren. ‘Er zijn 
vreemde wezens op deze wereld. Jij bent er 
ook zo een. 

Een kanon die verhalen spuwt… 
Ik begin te wennen aan je schorre stem. 
Morgen weer?’ 

‘Morgen Wools. 
Kom morgen 
weerom, naar je 
schorre kanon.’ 
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VII DE MOL 

Hij is er weer. Wools. Hij steunt met zijn 
ellebogen op zijn knieën. 
‘Vertel nog eens, Schorre Cor.’ ‘Ik 
heb een mol leren kennen.’ 

‘Ik wil een spannend 
verhaal.’ 
Maar dit is een spannend verhaal.’ 
‘Oké.’  
‘In de tijd dat ik rustig in Zierikzee niets stond te 
doen, mijn kogels waren nog altijd niet gebruikt, 
zag ik een heel apart schip gebouwd worden. 
De stad stond bekend om de mooie schepen 
die er vandaan kwamen. Overal lagen planken 
te drogen en boomstammen te wachten op een 
nieuw leven als mast. Ik was dus niet verbaasd 
dat er een schip op de bokken stond met een 
vreemde vierkante achterkant. Meester Job, lid 
van het gilde van de Scheepstimmeraars, wist 
wat hij deed, dacht ik. Tot hij de poort door 
kwam, samen met de smid en ze op een kar een 
enorme hark met vlijmscherpe punten hadden 
liggen. In de weken daarna volgden er nog vier. 
Harken met scherpe punten. Gemeen spul. Ik 
wist heus wel dat er in het Gravensteen 
gevangenen werden gemarteld. Dat wist 
iedereen in de stad. Je hoorde hun gekerm en 
geschreeuw dwars door de zware muren. Maar 
dat er een martelwerktuig werd gemaakt op een 

schip? Misschien opdat niemand het meer zou 
horen? De enorme ijzeren platen met de 
scherpe punten werden aan het schip 
vastgemaakt…’ Wools heeft goed zitten 
luisteren. ‘En toen bonden ze daar gevangenen 
aan vast?’ ‘Ha, nee, ik had me helemaal vergist. 
Het was een nieuwe uitvinding van meester Job. 
De haven verzandde. Er was al een flinke 
zandplaat in de Gouwe, net voor het havengat 
van Zierikzee. Iedereen begreep dat dat wel 
eens het einde van de rijkdom van Zierikzee zou 
kunnen betekenen. Job had een mol gezien en 
nu een watermol bedacht. De ijzeren pennen 
zouden de grond losmaken en de stroom zou 
het losse zand meenemen.’ ‘Slim. Het eerste 
baggerschip. Is het gelukt?’ ‘Nee, niet echt.’ Cor 
is even stil. ‘Toen hebben ze aan de andere kant 
van de stad maar een havenkanaal gegraven. Te 
laat. Het was oorlog geworden en alles was 
anders. Tachtig jaar lang.’ 
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De volgende dag loopt er een horde 
politieagenten het terrein over. 
‘Ik geloof er niets van dat die drie Hollandse 
jongens buiten de territoriale wateren lagen. Ze 
hebben precies dezelfde aangroei van wieren.’ 
‘Hij wil er dik aan verdienen, deze Wools.’ ‘Ja, 
Simon, ik geloof dat je gelijk hebt. Hier 
gebeuren rare zaakjes, waar niemand het fijne 
van weet.’ Ze zien Cornelis. Hij had nog zo 
gehoopt dat dat niet zou gebeuren. 
‘Kijk, nog eentje. Een wat kleiner en 
verfijnder kanon.’ 

‘Mmm, ook een 
schoonheid.’ 
‘Waar komt die vandaan?’ 
‘Geen idee. Er staat een getal op. 
Dat zal hij gekost hebben. En een jaartal: 
1552. Toen is hij gegoten. En hier, aan de 
onderste rand staat een Latijnse spreuk: 
‘SPQZ.’ Schorre Cor zegt plots: ‘Senatus 
Populusque Zierikzee – De Senaat en het 
Volk van Zierikzee.’ Hé? Wie zei er wat? ‘Wat 
heb je Simon? Iets aan je keel?’ Ze kijken 
bezorgd naar Simon maar die snapt er ook 
niets van. 
‘Uit het antieke Rome, zei je?’ 
‘Ja en dan Rome veranderd in Zierikzee. Karel 
de Vijfde, hing aan het oude antieke Rome als 
zijn grote voorbeeld. Hij was keizer van heel 
Europa.’ 

‘Wij Engelsen hoorden er gelukkig niet bij,’ 
bromt er een. 
‘De kanonnen die hier liggen, komen misschien 
wel van de vloot van Michiel de Ruyter. Die 
houwdegen komt uit Vlissingen.’ ‘Die ons 
helemaal in de pan heeft gehakt, bij Chatham? 
Ja, misschien. Maar dit kleintje, ze kloppen op 
Cors loop, dat is wat ouder, dus die zou 
zomaar op een Spaans schip hebben kunnen 
staan schieten.’ 
‘Aan jou hebben ze een heel goede 
opsporingsambtenaar Simon Marple.’ ‘Dank 
je. Ik ga de Nederlanders eens vragen of zij 
weten waar de kanonnen van de vloot van 
Michiel de Ruyter en Maarten Tromp gebleven 
zijn.’ 

VIII  SIMON MARPLE, 
OPSPORINGSAMBTENAAR 



11 

IX DRIE 
AMSTERDAMMERS 
Het is al donker. Wools loopt, zoals elke 
avond, nog even zijn terrein over. De loods is 
dicht, de vrachtwagen staat binnen. Het hek 
is afgesloten. De straatlantarens verlichten 
ook een deel van het terrein waar de 
kanonnen liggen. Hij aait de drie grote 
Amsterdammers. Er zijn ook wat stapels oud 
ijzer. Morgen maar eens laten ophalen. Ze 
beginnen te groot te worden. 

‘Zo Amsterdammers. Hoe is het met jullie? 
Wij houden onze mond dicht hè, over waar 
we precies op de zeebodem lagen?’ 
‘Ik denk dat ze er wel achter komen.’ Het is 
Amsterdammer nummer een, die dat zegt. 
‘Ha, hoe zouden ze dat kunnen?’ vraagt 
Wools. ‘Het lukt ze nooit om dat te bewijzen.’ 
‘Nou,’ zegt nummer twee, ‘in de eerste 
Engels-Nederlandse oorlog waren wij al 
de klos. Gekaapt door jullie. Ik ben op The 
London terecht gekomen, jullie 
vlaggenschip.’ Hij is even stil en zegt 
dan: ‘Er is vast wel iemand die dat heeft 
opgeschreven.’ 
‘Ik was er ook bij, ik kwam van de 
St. Matthëus,’ zegt het derde kanon. ‘En 
toen is The London ontploft en gezonken. 
En daar lagen we. Meer dan driehonderd 
jaren.’ 
‘Te wachten tot jij kwam Wools,’ lacht er 
een. 

‘Mondje dicht maar,’ zegt Wools. ’Jullie zijn 
van mij en als je geen stoffig bestaan in een 
museum wil, dan kan je je het beste van de 
domme houden. Voelen jullie er iets voor om 
naar Amerika te gaan? Ik kreeg een 
telefoontje van een mogelijke koper.’ 
Ja, dat lijkt ze wel wat. 

‘En jij kleintje?’ 
Hij loopt naar Schorre Cor. ‘Wil jij ook naar 
Amerika? Of liever de oven in? Hahaha.’ Zijn 
lach klinkt hard. Toch hoort Cor er een breukje 
in. 
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X JOHANNA DE WAANZINNIGE 
De volgende dag is Wools somber. ‘Vertel me 
een verhaal Cor. Het liefst over een mooie 
vrouw.’ 
‘Dan vertel ik je over Grietken. Op de dag dat 
zij weer naar Zierikzee kwam, ze was een jaar 
naar Delft gestuurd, naar schoolmeester Jan 
de Vichsche, stond ik bij de Zuidhavenpoort. 
Een klein wijffie maar helder uit de ogen 
kijken! Haar oom die haar voogd was, haalde 
haar op. Er werd ook een klavecimbel van 
boord gehesen. Van Grietken! Wonderschoon 
was ze. Ik was gelijk verliefd op haar, net zoals 
Philips de Schone op Johanna van Castilië.’ 

‘Wie?’ 
‘Ah Wools, weet je dat niet?’ ‘Vertel man.’ 

‘Goed. Vertel ik het je.  

Op de dag dat Grietken thuiskwam, kwam er 
nog een schip aan. Een rijk schip. Maar men 
deed er een beetje raar over. ‘Keizerlijk’ en 
‘koninklijk’ hoorde ik fluisteren. Maar er werd 
verder niets georganiseerd. Ik zag over de 
Gouwe, kijkend langs de scheepstimmer-
werven, een bijzonder mooi en elegant schip 
aankomen. Een Spaans schip. 

‘De moeder van de keizer,’ mompelde een van 
de kanonniers, ‘ze is waanzinnig’. Op het dek 
van het schip stond een loden doodskist.  

Daarnaast stond een oude vrouw in het zwart. 
Haar gezicht was bedekt met zwart kant. Ze 
had haar hand op de kist. 
‘Ze slaapt zeker in De Mossele?’ vroeg 
Grietken aan haar voogd. 
‘Ja, natuurlijk logeren ze daar. Ik hoorde dat 
ze de kist bij zich op de kamer wil,’ zei hij. ‘Ze 
is knettergek. Iedere morgen opent het 
personeel de kist en dan kijkt ze of haar man 
weer leeft. Haar man is niet oud geworden. 
Hij kreeg al jong last van voetenvis,’ legde de 
voogd uit. 

‘Wat is dat?’ vroeg Grietken. 
‘Dan veranderen je voeten langzaam in 
vinnen. Het begin van een zeemeermin of 
zeemeerman in wording.’ 
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‘Ssst!’ De schildknaap die naast ze staat, kijkt 
woedend. ‘Pas toch op. Het is de moeder van 
de keizer!’ 
‘Ja, ja. Ik heb gelezen dat ze haar officieel 
krankzinnig willen verklaren. Dus wat ik zeg 
helpt alleen maar om haar zo snel mogelijk 
naar Spanje te kunnen afvoeren.’ 
De loopplank werd uitgelegd en de zwarte 
vrouw liep achter de kist aan de stad in. 
Een hele kolonne Spaanse zeesoldaten liep 
achter haar aan. Grietken en haar voogd 
bogen toen ze langskwam. Ze kwam ook 
dicht langs mij. Ik keek goed of ik iets 

kon zien van de Spaanse schoonheid van 
vroeger.’ 

‘En?’ 
‘Morgen Wools…’ ‘Maar 
morgen…’ 
‘Kom morgen weerom, naar je schone 
kanon,’ zei Schorre Cor en dat was dat. 
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XI CULOT 

Wools heeft een man bij zich met een grote 
ronde zonnebril en een wit jasje aan. Die 
neemt van alle kanonnen foto’s, maar vooral 
van de Amsterdammers. De mannen praten 
samen over hamburgers en rock-’n-roll. Cor 
twijfelt of hij Wools moet vertellen dat de 
politie hier op het terrein heeft rondgelopen. 
Mocht hij in paniek raken, dan ziet hij hem 
ervoor aan dat hij hem om laat smelten. Om 
maar van hem af te zijn. Hij vraagt het de drie 
grote kanonnen. De Amsterdammers vinden 
dat Schorre Cor zich aanstelt.  

Schorriemorrie als jij komt altijd goed terecht,’ 
zegt een van de Amsterdamse jongens. ‘Ik 
denk wel dat wij met zijn drieën in Amerika 
terechtkomen. Die kerel vanmiddag keek 
verlekkerd naar ons.’ Het klinkt niet alsof het 
hem een vreselijk idee lijkt om naar Amerika te 
gaan. Cor vraagt: 

‘Zou hij mij ook 
willen meenemen 
naar Amerika?’ 
 

‘ 

‘Nee, hij heeft helemaal niet naar jou 
gekeken. Hij keek alleen naar ons, de 
Amsterdammers. Zo is het. Kanonnen uit 
Zierikzee tellen niet mee. Zeker niet als ze nog 
nooit een schot gelost hebben.’  

Zo, dat komt aan. Cor voelt hem in zijn 
achterste, zijn kleine staartje, zijn culot. Hij 
heeft niks meer gezegd. In mijn Zierikzeese 
jaren was het wel anders, denkt hij. Als er in 
die tijd Amsterdammers in Zeeland kwamen, 
waren ze strontjaloers. Het was daar zoveel 
moderner en chiquer. Ach ja, Mechelen hè, 
en Antwerpen en Brussel… Daar gebeurde 
het. En daar kom ik vandaan. 
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XII MONDRAGON 

‘Schorre Cor, ik heb vanmiddag de drie grote 
jongens verkocht. Nu jij nog.’ Wools heeft de stoel 
weer aangeschoven en aait over Cors loop. ‘Ze 
gaan naar Amerika. Ik ben moe. Ik heb problemen. 
Cor, vertel me alsjeblieft nog een verhaal uit je 
leven. Vertel me waar je geschoten hebt. Wat heb 
je met je kogels aangericht? Vertel me over de 
dappere strijd die je hebt gevoerd. Vertel me van 
alle keren dat je gloeiend rood was van alle vuur in 
je. Je knallen. Hoe ze steden verwoesten, hoe ze 
schepen tot zinken brachten. De kogels die jij hebt 
uitgebraakt.’  

Schorre Cor schraapt zijn keel. ‘Ik moet gelijk 
denken aan de tijd van Mondragon en de prins van 
Oranje. De Spanjaarden kwamen eraan, onder 
aanvoering van Mondragon. Wadend door het lage 
water hadden ze het eiland bereikt. Ze liepen 
verder naar Zierikzee. Ik stond klaar. Alle mannen 
stonden klaar. Dikke Anneken had een pekvat 
klaar, dat ze zo van de stadsmuur kon rollen. Er 
werden nog wat dijken doorgebroken. Zo konden 
ze de stad niet bereiken. De Spanjaarden hebben 
hun troepen toen maar tenten laten opzetten, hun 
schepen lagen op de Oosterschelde. Wij zagen het 
gebeuren. Ze zouden een jaar blijven. 
Langzamerhand kwam er honger in de stad.’ 

‘Nee, nou, eh… één keer.’ 
‘Wat? Heb jij maar één keer geschoten?’ ‘Nee, 
waarom denk je dat ik schor ben?’ ‘Wat?’ Wools 
kan het niet geloven. ‘Ben jij, is er, zit er een kogel 
vast in je loop?’ 

‘Had jij 
kogelhonger, 
schorre Cor?’ 
Als Cornelis kon knikken had hij zijn loop laten 
zakken. ‘Ja, er zit een kogel in mijn keel. Ik kan niet 
veel klaarmaken als kanon.’ Wools laat een 
schamper lachje horen. Dan zegt hij: ‘Krijg nou 
wat! Schorre Cor… hahaha!’ Hij staat op en smijt 
de stoel een eind verder op de grond. ‘Krijg nou 
wat, man!’ 

‘Kom morgen weerom, naar je schorre kanon,’ zegt 
Cor nog snel, maar Wools hoort het niet meer. 
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XIII WIE EEN VERHAAL WIL… 

‘Ik heb Wools nooit meer gezien. Hij is 
opgepakt heb ik gehoord. Ze hebben hem in 
de gevangenis gezet in Southampton. De drie 
Amsterdammers waren al weg. Ik heb op het 
verlaten terrein van Wools een eenzame lange 
winter doorgemaakt. Tot Simon Marple weer 
langskwam.’ 

‘Deze zeemeerminnen hebben me 
geholpen om jou een thuis te geven,’ zei hij. 

‘Ze heten Sofie en Esmee,’ zei ik, maar hij 
verstond me niet. 

‘Jij hoort thuis in Zierikzee, een klein stadje in 
Zeeland, Holland. Ze komen je halen.’ 

Holland… dacht ik, Néderland zal je 
bedoelen. Maar toen kwam er al een 
marineman die salueerde toen hij me zag. Ik 
gloeide van trots. Daarna pakte hij me in een 
zachte deken in. Ze hebben me met hun 
mooiste schip weer teruggebracht, de Ms 
Zierikzee. Het is ongelooflijk. De hele 
Nederlandse marine had een nieuw uniform 
aan. Het was de mooiste dag van mijn leven 
toen we de Oosterschelde op kwamen. Daar 
lagen Sofie en Esmee op me 
 
 

te wachten bij een zandplaat. Ze zwommen 
mee tot in de haven. In Zierikzee was de hele 
stad uitgelopen. Ik heb in de takels gehangen 
van een enorme kraan. Ik kon de hele stad 
zien. Ik zag dat de dikke toren nog steeds niet 
langer was geworden. Ik schrok want de grote 
kerk was verdwenen. Huize De Mossel zag ik 
ook niet. Heel vreemd. Maar Neptunus 
zwaaide al naar me vanaf het stadhuis. Ik ging 
via de oude Haven, de Mol en de Dam naar 
de Meelstraat. Daar werd ik gelijk medisch 
onderzocht door dokter Langeveld. Hij heeft 
de kogel zien zitten in mijn keel. “Dropjes,” 
zei hij. “Veel dropjes, Schorre Cor.” Tja, ik ben 
nog steeds schor. Maar ik zit vol verhalen. Wil 
je er een? Kom er maar om. Kom er maar om, 
bij mij het kanon.’ 
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