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1572, de Spaanse troepen trekken plunderend, brandschattend en moordend door de Lage
Landen, waar een deel van de bevolking in opstand is gekomen tegen de Spaanse koning en de
Paus van Rome. Zoals Robbe zijn er talloze kinderen, van wie de ouders door de Spanjaarden
gedood zijn en die maar moeten zien hoe ze zich staande houden. Robbe is door zijn oom, die
geen ketterskind in huis wil, als knechtje verkocht aan José, een Spaanse soldaat. Op
doortocht door Vlaanderen maakt Robbe kennis met een kleine bende van vier verweesde
meisjes. Ze vestigen zich in Waterdunen, het schamele restant van een stadje op een bijna
verdwenen eiland; een ideale plek om als schuilplaats te dienen.
Het is beslist niet alledaags wat de kinderen in deze roman meemaken en de soms
onwaarschijnlijke op-het-nippertjesituaties zijn inherent aan het avonturengenre. Maar er is
meer. Om te beginnen is er de indringende beschrijving van de volslagen ontreddering waarin
kinderen terecht kunnen komen door geweld en de uiteenlopende wijze waarop ze reageren.
De auteur laat dit goed tot uiting komen in de karakterisering: het ene kind is hard en
onverzettelijk, het andere bedachtzaam of zachtaardig. Robbe komt allesbehalve als een held
naar voren. Dat beseft hij zelf ook, maar uiteindelijk weet hij zijn angst te overwinnen. Ook
de vijand is niet helemaal zwart afgeschilderd, de uiterst gewelddadige José koestert bv. het
medaillon van zijn dochtertje -- prachtig is de scène waarin Enghel hem met het
inconsequente van zijn gedrag confronteert -- en zijn superieur Yunio is alleszins een redelijk
mens. Dat opportunisme ook de watergeuzen niet vreemd was, moet Robbe pijnlijk ervaren
als de ter dood veroordeelde José in ruil voor informatie wordt vrijgelaten.

Even dramatisch als het verhaal begonnen is, eindigt het. Het lijkt er even op dat José zijn
verbeten jacht op de kinderen toch nog zal winnen als hij hun schuilplaats op Waterdunen
belaagt. Maar dan doet Robbe wat hij moet doen. Een boek om ademloos uit te lezen, op het
puntje van je stoel.

