
Zodra Arthur en zijn broer weer samen met Sir 
Ector naar buiten stommelden – hun ogen samen-
knijpend tegen de scherpe middagzon – hoorden ze 
geschreeuw. Ze konden geen andere kant op dan met 
de massa mee en lieten zich rond de kerk voeren, tot 
ze stilhielden bij de oostelijke muur. Daar zagen ze 
een glanzende, witmarmeren sokkel. Midden op de 
sokkel stond een massief, ijzeren aambeeld. En uit 
dat aambeeld stak een zwaard.

Toen Arthur op de stenen fundamentrand van 
de kerkmuur ging staan, lukte het hem de letters te 
lezen die in de zijkant van de sokkel waren uitgehakt 
en versierd waren met goud:

WIE DIT ZWAARD UIT
DEZE STEEN EN DIT AAMBEELD TREKT
IS DE WETTIGE WARE KONING
VAN HEEL ENGELAND

Zwijgend en met open mond keken de grote mannen 
van het land naar de glanzende sokkel, zich afvra-
gend waar die nu ineens vandaan kwam en wie hem 
daar had neergezet. Het was alsof er geen mens meer 
iets zinnigs wist te zeggen.

Het enige geluid kwam van het gekras van de 
kraaien die boven hun hoofden fladderden.

En door al die stille hoofden warrelden gedachten, 
rusteloos en weer vervagend als ijle wolken in een 
blauwe hemel. Buitenkans… risico… truc… magie… 
gevaar…

Maar Arthur dacht niet aan dat soort dingen. Hij 
staarde naar de gouden letters. WETTIGE. WARE… 
WARE…

‘Nou!’ klonk opeens een stem. ‘Wie durft? Wie 
niet waagt, die niet wint.’

Het was de stem van Sir Lancelot.
Iedereen wist dat hij de sterkste was van allemaal 

– de beste zwaardvechter, gerespecteerd door vriend 

en vijand. Tegelijkertijd was hij iemand die altijd 
klaarstond om een mens in nood bij te staan, of het 
nou om een man ging of een vrouw. Dus dat hij nu 
de eerste zou zijn, leek vanzelfsprekend.

Sir Lancelot liep op de sokkel af. ‘Niets komt 
vanzelf,’ zei hij luid. Hij omklemde het gevest van het 
zwaard, zette zich schrap en rukte.

Hij gromde. ‘Nog een keer,’ mompelde hij.
Maar het zwaard bleef muurvast in het aambeeld 

zitten.
‘En nog een keer!’ brulde Sir Lancelot.
Voor de derde keer probeerde de beroemdste 

ridder van het rijk het zwaard uit het aambeeld te 
trekken. Hij zette alles op alles. Tevergeefs.

WETTIGE, dacht Arthur. Wat houdt dat in? Dat 
het een echte zoon van de koning is? Van hetzelfde 
bloed? Of iemand die even dapper en sterk is als de 
oude koning Uther zelf was geweest? Nee, dat kon 
haast niet, het moest meer betekenen.

De ene na de andere ridder waagde een poging – 
de eenarmige Sir Bedivere en zijn broer Sir Lucan, de 
beroemde lansvechter Sir Lamorak, de jonge, vurige 
Sir Geraint van Devon, Sir Accolon van Gallië en 
Sir Balin van Northumberland. Zonder resultaat. 
Geen van hen kreeg ook maar enige beweging in het 
zwaard.

‘En nu de man op wie jullie allemaal hebben 
gewacht,’ schreeuwde iemand. Het was Sir Dagonet, 
een zwetser die nog nooit zijn gezicht op het slagveld 
had laten zien en de draak stak met iedereen die dat 
wel deed.

‘Ha!’ zei hij, terwijl hij zich een weg baande door 
de menigte. ‘Dat vinden jullie grappig, hè? Nou, wie 
het laatst lacht, lacht het best.’

Sir Dagonet greep met beide handen naar het 
glimmende gevest, maar toen hij er met volle kracht 
aan trok, glipte het uit zijn vingers en viel hij rugge-
lings op de grond.

De menigte schaterde en joelde. 
Sir Dagonet klopte zichzelf af. ‘Stelletje blaaska-

ken,’ schetterde hij. ‘Leeghoofden! Lachen, gieren, 
brullen, dat is het enige wat jullie kunnen.’

Een oude ridder in een voddige en veel te grote 
zwarte mantel schuifelde naar voren.

‘Dat is Sir Breunor le Noir,’ zei Sir Ector tegen 
Arthur. ‘Hij staat zijn mannetje, dat is bekend. Ge-
spierd. Sterk genoeg om een leeuw te doden.’

‘Dat zou kunnen,’ wierp Arthur tegen, ‘maar het 
bestaat niet dat hij een wettige zoon is. Een echte 
zoon van de koning, bedoel ik. Daar is-ie veel te oud 
voor.’

Nadat Sir Breunor het had geprobeerd, wees 
de aartsbisschop van Canterbury tien ridders aan 
die het zwaard in de steen moesten bewaken. Dag 
en nacht. Afgesproken werd dat elke ridder die 
dat wilde een poging mocht wagen om het los te 
trekken. En pogingen waren er genoeg, al was er niet 
één man die ook maar de kleinste beweging in het 
zwaard kreeg.

Op nieuwjaarsdag werd er een groot toernooi 
gehouden net buiten de stadsmuren. Veel ridders 
trokken eropuit voor een duel, een steekspel of een 
knokpartij…  

‘Ik heb het vroeger met jullie gehad over het 
steekspel,’ zei Sir Ector tegen zijn zoons. ‘Het is een 
gevaarlijk gevecht. De bedoeling is dat je het paard 
van de andere ridder te pakken krijgt, of iets van zijn 
wapenuitrusting, terwijl hij zijn best doet dat van 
jou te veroveren.’

‘Echt iets voor mij, dus,’ zei Arthur.
‘Geen sprake van,’ zei zijn vader. ‘Je bent een 

schildknaap, geen ridder.’
Op Kays gezicht verscheen een superieur lachje. 

‘Maar ik wel!’ zei hij. ‘En ik ga meedoen.’
Er liepen zoveel ridders rond met hun gevolg 

dat Arthur en Kay al snel hun vader kwijtraakten 
in het gedrang. Ze reden zij aan zij, hun ogen wijd 
open, ademloos. Al die ridders in hun volle uitrus-
ting! Het gekletter, het gehinnik, de geur van leer, 
de wapperende banieren en kleurige schilden, het 
geroezemoes en geschreeuw. Ze waren halfdronken 
van opwinding.

‘Ik ga me opgeven voor het steekspel,’ zei Kay 
gedecideerd. Hij zoog zijn longen vol lucht en zijn 
hand ging naar zijn gordel. ‘Ik…’

‘Wat is er?’ vroeg Arthur. ‘Is er iets?’
‘Mijn zwaard is weg.’ Paniekerig keek Kay om 

zich heen en tuurde toen onder zijn paard of het 
daar niet onder was gevallen. ‘Het is weg! Ik… Ik 
heb het vast bij tante Laudine laten liggen.’

‘Wát?’ zei Arthur. ‘Dat lijkt me sterk. Zelfs als je 
slaapt, ligt het naast je.’

‘Jouw paard is sneller dan het mijne,’ zei Kay. 
‘Kun jij er niet heen rijden en het ophalen?’ 

‘Oké, best,’ zei Arthur. ‘Ik ben zo terug.’
In volle galop reed Arthur naar het huis van lady 

Laudine, maar er was niemand te bekennen. Zowel 
de vrouw des huizes als haar bedienden waren naar 
het toernooi gegaan om warme wijn te drinken en 
vleespasteitjes te verorberen, en om te genieten van 
de ridderspelen. Alle deuren zaten op slot.

‘Nee!’ zei Arthur hardop. ‘Mijn broer kan niet 
zonder een zwaard. Hij móét er een hebben.’

Hij reed verder naar de begraafplaats van de Sint 
Pauluskerk en ontdekte dat ook daar niemand meer 
was. Zelfs de ridders die de wacht moesten houden 
bij het zwaard in de steen waren vertrokken naar het 
toernooi, net als alle anderen.

Arthur knoopte het leidsel van zijn paard vast 
aan de poort.

Hij liep naar de marmeren sokkel.
En onder het oog van een stuk of zes nieuws-

gierige duiven en een paar hazen greep hij naar het 
blinkende zwaard. Hij omklemde het gevest. En met 
een krachtige, zelfverzekerde beweging trok hij het 
uit het aambeeld.
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