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De Spaanse Armada 
De Armada was een grote vloot die de Koning van 
Spanje stuurde om Engeland aan te vallen, in de dagen 
van Koningin Elizabeth. Er waren meer dan honderd 
schepen, zo groot en hoog dat ze eruitzagen als torens 
op zee en ze kwamen eraan, opgesteld in de vorm van 
een grote halve maan.

De grote Engelse admiraal, Sir Francis Drake, was aan 
het bowlen toen er bodes 
haastig kwamen om hem te 
vertellen dat de Armada 
naderde. Hij beëindigde stilletjes 
zijn spel en zette toen koers om 
tegen de Spanjaarden te 
vechten.

Zijn vloot was niet zo groot als 
de Armada, en de schepen 
waren klein, maar ze waren licht 
en snel. Ze ontmoetten de 
Armada in het Engelse Kanaal 
en zeilden er omheen, vielen elk 
schip aan dat uit de lijn viel en 
snelden weg voordat de onhandige Spaanse schepen hen 
konden grijpen. Op deze manier deden ze de vijand veel 
kwaad.

Toen, op een nacht, toen het donker was en de Spaanse 
schepen rustig voor anker lagen, stuurde admiraal Drake 



acht brandende vuurschepen naar hun midden. In grote 
angst sneden de Spanjaarden hun ankertouwen door en 
zeilden naar de open zee, en de Engelse schepen 
volgden hen terwijl ze op de vlucht gingen.

Twee dagen lang achtervolgden de Engelsen de 
vliegende Spanjaarden. Toen raakten hun kruit en schot 
op, en er brak een harde storm los en dus moesten ze 
terug. De Armada zeilde verder in de hoop te 
ontsnappen, maar de wilde storm gooide veel van hun 
grote schepen op de rotsen en kliffen van de kust en 
sloeg ze aan stukken. Slechts enkelen, gebroken en 
gehavend, met uitgehongerde en vermoeide mannen aan 
boord, bereikten na lange tijd Spanje weer.

En zo werd Engeland gered.



