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In Caldicot
Sir John de Caldicot
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Serle, hun oudste zoon, 16 jaar
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Nain, lady Helens moeder
Ruth, het keukenmeisje
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Brian, een dagloner
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Sir William de Gortanore
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Lord Stephen de Holt
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Anderen
Sir Josquin des Bois, een ridder van de Mark
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Een boodschapper van koning Jan
Koning Richard Leeuwenhart
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Dieren
Brice, een stier
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Grijs, een merrie
Gwinam, Serles paard
Harold, een oude stier
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1

Arthur en Merlijn

Tumber Hill! Mijn klauter-buitel-beuk-en-bramenheuvel! Soms
als ik op de top sta, zuig ik mijn longen vol en schreeuw. Ik
schreeuw het uit.
De halve wereld ligt aan mijn voeten. In de diepte vlak voor me zie
ik ons kasteel, de wapperende rode vlag, de rijen bijenkorven ach-
ter de boomgaard, en de glinsterende rivier. Ik zie het huis van
Gatty en tel hoeveel mensen er aan het werk zijn op de twee ak-
kers. Daarna kijk ik voorbij Caldicot. Ik tuur naar het dichte Pike
Forest, en de wildernis in de verte. Daar komen de plunderaars
vandaan, en daar begint Wales. Daar begint de wereld blauw te
worden.
Als ik boven op Tumber Hill sta, denk ik soms aan alle mensen die
in deze streek zijn opgegroeid, en die er in de loop der jaren mee
vergroeid zijn. Volgens Nain, mijn grootmoeder uit Wales, zijn de
geluiden die bomen maken, de stemmen van de doden. Als ik naar
de beuken luister, hoor ik geesten fluisteren. Het zijn mijn oud -
ooms, overoudtantes en overovergrootouders, die weer groen zijn
en me helpen.
Toen ik vanmiddag de heuvel beklom, zag ik Merlijn al op de top
zitten. De honden renden voor me uit en sprongen tegen hem op.
Merlijn probeerde ze weg te jagen met de rug van zijn vlekkerige
handen. ‘Laat me met rust, krengen!’ schreeuwde hij.
‘Merlijn!’ riep ik luid. Ik wees naar de lucht, waar de wolken hoog
optorenden. ‘Kijk eens naar die wolk!’
‘Dat deed ik net,’ antwoordde Merlijn.
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‘Het lijkt wel een zilveren zwaard. Het zwaard van een reusachtige
koning.’
‘Lang geleden was er een koning met jouw naam,’ zei Merlijn.
‘O ja?’
‘En hij zal er ook weer zijn.’
‘Wat bedoel je?’ vroeg ik. ‘Hij kan niet twee keer leven.’
Merlijn keek me aan. ‘Hoe weet je dat?’ vroeg hij. Zijn leigrijze
ogen glimlachten ernstig.
Ik weet niet precies wat er daarna gebeurde. Of beter, ik weet niet
hoe het gebeurde, en ik weet zelfs niet helemaal zeker óf het ge-
beurde. Eerst kwam Bries uitdagend naar me toe met een steen in
zijn bek. Ik pakte de steen vast en trok eraan. Bries gromde en we
begonnen een trekwedstrijd. Bries was zo sterk dat hij me mee-
trok, en ik gleed over het korte gras.
Toen ik losliet en weer om me heen keek, was Merlijn er niet meer.
Hij was niet op de top van de heuvel, niet in het bosje fluisteren-
de beuken, en ook niet achter de oude grafheuvel en de frambo-
zenstruiken. Hij kon nergens naartoe zijn. Toch zag ik hem niet.
‘Merlijn!’ riep ik. ‘Merlijn! Waar ben je?’
Merlijn is een vreemde man en soms vraag ik me af of hij een
beetje kan toveren, maar zoiets had hij nog nooit gedaan.
Ik voelde me duizelig, zo hoog op de heuvel. Boven mijn hoofd
joegen en wervelden de wolken, en onder mijn voeten kwam de
aarde omhoog.
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2

Een vreselijk geheim

‘Ik zal het aan niemand vertellen,’ zei ik.
Mijn tante Alice brak een bloemknop af. ‘Kijk nou eens wat ik heb
gedaan,’ riep ze uit. ‘Een onschuldige sleutelbloem!’
‘Ik zweer het bij Sint-Edmund,’ zei ik. ‘Ik zal het echt aan niemand
vertellen.’
‘Ik had het nooit mogen zeggen,’ zei mijn tante zacht. Ze draaide
een van haar lichtbruine lokken rond haar vinger en stopte hem
weg onder haar kap. ‘Je bent te jong.’
‘Ik ben al dertien,’ protesteerde ik.
‘Je moet proberen te vergeten dat ik het je heb verteld.’
De eerste hommel van het jaar kwam zoemend onze kruidentuin
invliegen. Zijn glinsterende vleugels ranselden vlak voor ons de
lucht.
Ik schudde mijn hoofd. ‘Het is vreselijk,’ zei ik.
‘Ik kan het aan niemand anders vertellen,’ zei lady Alice. ‘Als de
mensen het te weten komen, krijgen we enorme problemen. Be-
grijp je dat?’
‘Zal u en Grace en Tom niets overkomen?’ vroeg ik.
Lady Alice sloot haar ogen, die de kleur hebben van rijpe hazel-
noten, en zuchtte diep. Toen deed ze haar ogen weer open. Ze
glimlachte en stond op. ‘Nu moet ik weg. Anders zijn we niet voor
donker terug in Gortanore,’ zei ze.
Mijn tante nam allebei mijn handen in haar kleine handen en kus-
te me op mijn rechterwang. Daarna keek ze me ernstig aan, draai-
de zich om en liep snel de kruidentuin uit.

16



Ik wilde dat ik de tijd had gehad om lady Alice te vertellen hoe
Merlijn plotseling was verdwenen van de top van Tumber Hill. En
ik wilde ook dat ik haar had kunnen vragen of ze iets wist over de
plannen die mijn vader met mij heeft. Ik hoop zo dat hij me
schildknaap laat worden en me wegzendt om een ridder te dienen.
Dat is voor mij het belangrijkste in mijn leven.



3

Een stierengevecht

Mijn moeder zegt dat ik schoon genoeg ben om binnen te komen,
maar ik ruik de mest nog.
Mijn zusje Sian ruikt het ook. ‘Je stinkt, Arthur!’ roept ze telkens.
Vanmiddag gingen mijn broer Serle en ik naar het oefenperk. We
hadden onze maliënkolder aan en namen lansen mee.
‘Drie rondjes,’ zei Serle. ‘En niet afsnijden deze keer!’
Rond het oefenperk is een hindernisbaan, achter de schietschijven
aan beide kanten, met vijf hindernissen. Er zijn twee sloten, een
ondiepe en een heel diepe met steile kanten, en die is nog mod-
derig ook. Verder is er een lage horde van gevlochten takken, een
grindput die bijna altijd vol water staat, en, het allerergst, een
rechtopstaande ladder met negen sporten en grote gaten ertussen.
Je moet aan de ene kant omhoogklimmen en aan de andere kant
omlaag.
Het is moeilijk om over de hindernisbaan te rennen met een ma-
liënkolder aan. Zodra ik een beetje uit evenwicht raak, word ik
door het gewicht ervan verder opzij of naar voren getrokken. En
als ik dan ook nog een lans draag... Die van mij is helemaal niet
zwaar, maar als ik hem niet precies goed vasthoud, sleept hij ach-
ter me over de grond. Of hij zwaait voor me heen en weer, of de
punt blijft in de grond steken.
Het was heel warm en ik begon al te zweten voordat we bij de
startpaal waren.
Serle glimlachte met smalend krullende lippen. ‘Je bent hopeloos,’
zei hij. ‘God heeft wel geblunderd toen hij jou maakte.’
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Ik zwaaide allebei mijn vuisten naar Serle, en mijn maliënkolder
knarste en rinkelde.
‘Hoeveel voorsprong wil je hebben?’
‘Helemaal geen,’ zei ik.
‘Ik win toch.’
‘Hou op, Serle!’ schreeuwde ik.
Maar Serle hield alleen op omdat er in de verte plotseling gebrul
klonk. En daarna een gil en geschreeuw.
‘Dat is in het braakveld!’ zei Serle. ‘Snel!’
We trokken elkaars maliënkolder uit en renden terug naar de ste-
nen brug, en daarna naar de kerk en over het grasveld.
Wat Hazenlip keek over de heg naar het braakveld. Naast hem
stonden Giles, Joan en Dutton, met hun zeisen en bezems nog in
de hand.
Toen zag ik het zelf. Op de een of andere manier waren onze twee
stieren in hetzelfde veld terechtgekomen. En Gatty stond tussen
hen in. Ik kon zien dat ze tegen Harold praatte – dat is onze oud-
ste stier – maar ik kon niet horen wat ze zei. Ze schudde telkens
haar hoofd, en haar blonde krullen dansten en sprongen als on-
geduldig water.
‘Gatty!’ bulderde Wat.
‘Schiet op!’ schreeuwde Dutton. ‘Kom eruit!’
Harold trok zich niets van Gatty aan. Hij keek woedend naar
 Brice, onze andere stier, en Brice keek woedend naar Harold. Al-
lebei de stieren brulden en schraapten met een hoef over de
grond. Toen vielen ze aan. Hun hoorns raakten elkaar en ze ren-
den langs elkaar heen, zodat Gatty weer tussen hen in stond.
‘Kijk!’ gilde Joan. ‘Harold heeft een wond aan zijn rechterschou-
der.’
‘Gatty!’ schreeuwde Wat weer. ‘Wacht op je vader.’
‘De stieren wachten niet,’ zei Joan.
‘Hum was hier in het veld,’ zei Wat. ‘Ik heb gezien dat hij zijn jas-
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je uittrok. Vooruit, Dutton! Ga hem zoeken. Ik kan niet meer ren-
nen.’
Dutton wierp nog een laatste blik op Gatty en de stieren, en ren-
de er toen vandoor over het grasveld, terwijl hij Hum riep.
‘Lankin was hier ook,’ zei Wat.
‘Ik zag hem wegsluipen,’ zei Joan. ‘De gluiper!’
‘Wat voert hij uit?’ zei Wat. ‘Hij hoort daar in het veld te zijn en op
de koeien te passen.’
Al onze koeien waren bij elkaar gedreven op het braakveld. Maar
ze waren ver genoeg weg om geen gevaar te lopen. Sommige ston-
den in hun eentje vaag voor zich uit te kijken en te loeien, terwijl
andere elkaar wegduwden, stampend en winden latend.
Gatty keerde Brice haar rug toe en liep langs Harold heen, ter-
wijl ze weer tegen hem begon te praten. Toen hield ze het don-
kerrode jasje van haar vader omhoog, dat mijn vader aan Hum
had gegeven op de dag dat hij hem tot opzichter van Caldicot
benoemde.
Het beviel Harold helemaal niet. Hij hield zijn hoorns omlaag en
viel aan. Iedereen snakte naar adem. Maar Gatty stapte op het laat-
ste moment opzij, terwijl ze het jasje omhoog bleef houden en er-
mee zwaaide. Een van Harolds hoorns ging er dwars doorheen.
Hij schudde zijn kop en slingerde het weg.
Gatty raapte het jasje meteen weer op. Ze rende Harold achterna,
en nog twintig meter verder.
‘Wat is ze van plan?’ vroeg Giles.
‘Wat dacht je?’ zei Wat.
‘Ze lokt hem weg van Brice,’ zei ik.
Maar het lukte niet, want Brice liet zich niet zomaar negeren. Plot-
seling kwam hij aanrennen en viel Harold van achteren aan. Hij
stootte hem tegen zijn billen. Harold brulde luid en ik begreep dat
Gatty de twee beesten nooit in haar eentje zou kunnen scheiden.
‘Serle,’ zei ik zacht. ‘We moeten haar helpen.’
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‘Ben je gek?’ zei Serle.
‘Het moet.’
‘Ze scheuren je in stukken.’
‘Toch moet het.’
‘Het is jouw taak niet,’ antwoordde Serle. ‘En het is ook niet mijn
taak.’
‘Ik weet het,’ zei ik. ‘Maar ik moet Gatty helpen.’
‘Veldwerk,’ zei Serle minachtend. ‘Schildknapen en pages bemoei-
en zich niet met stieren.’
‘Schildknapen en pages zijn zelf jonge stieren,’ mompelde een
stem achter me. ‘Of niet soms?’
‘Merlijn!’ riep ik uit. ‘Je bent er weer. Gatty heeft ons nodig.’
Serle schuifelde wat en plantte zijn voeten steviger op de grond.
Maar ik voelde de palm van Merlijns hand tegen mijn rug. Hij
moedigde me zachtjes aan.
‘Dan doe ik het,’ zei ik luid. Ik rende langs de heg tot een plek waar
ik eroverheen kon klimmen, en sprintte het braakveld in.
‘Goed zo!’ riep Joan.
‘Voorzichtig, Arthur!’ schreeuwde Wat.
Niet te geloven! Ik stapte meteen midden in een verse koeienvlaai.
Ik gleed uit en viel plat op mijn rug.
Harold zag het en kwam op een drafje naar me toe om me beter
te bekijken. Terwijl ik nog op mijn rug lag, zag ik de slierten speek-
sel die uit zijn bek hingen, en de punten van zijn hoorns. Toen
kwam Gatty langs Harold aanrennen. ‘Sta op!’ hijgde ze. ‘Sta op!’
Ze trok me overeind, en meteen liet Harold zijn kop zakken. Hij
richtte zijn hoorns op ons.
Ik geloof dat ik mijn ogen sloot. Ik hoorde daverend gedreun, en
ik voelde het ook. Toen ik weer durfde te kijken, was Harold ons
voorbijgestoven. Wat, Joan, Giles en Merlijn klapten en juichten.
‘Maak dat je wegkomt!’ riep Gatty.
‘Nee!’ schreeuwde ik.
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Gatty keek me aan met haar lichtgroene ogen; ze schitterden.
‘Ga jij maar weg!’ zei ik, en ik wilde haar vastpakken.
‘Hou je handen thuis,’ zei Gatty grijnzend.
Toen keek ze naar het jasje van haar vader. Ze vond de scheur die
Harold had gemaakt, en trok het hele jasje in tweeën. ‘Neem jij
Harold,’ zei ze. ‘Hou hem in die hoek. Dan neem ik Brice.’
Ik liep langzaam naar Harold. Zijn rechterschouder bloedde, en
zijn achterwerk ook. Zijn ogen waren bloeddoorlopen.
‘Vooruit, Harold,’ hoorde ik mezelf zeggen. ‘Kom je nog?’
Harold keek naar me, en naar het halve rode jasje. Ik deed wat ik
Gatty had zien doen. Ik boog mijn knieën, hield het jasje omhoog
en wuifde ermee. Toen Harold op me af rende, stapte ik opzij.
Ik hoorde weer klappen, juichen en schreeuwen bij de heg.
‘Nog eens!’
‘Doorgaan, Arthur!’
Ondertussen maakte Gatty korte metten met Brice. Ik zag dat ze
hem naar de overkant van het veld lokte en hem zo het stieren-
weitje in liet lopen, door met het jasje te wuiven. Zodra ze het hek
had gesloten, kwam ze dwars over het veld naar me toe rennen.
‘Kom mee!’ hijgde ze.
Maar nu Brice in de stierenwei was, had Harold helemaal geen be-
langstelling meer voor Gatty en mij. Hij snoof en draaide zich om.
Hij probeerde naar de wond op zijn rechterschouder te kijken.
Gatty en ik strompelden over het braakveld naar de heg.
‘Je stinkt!’ hijgde ze.
‘Waarom waren ze samen in het veld?’
‘Ik had het hek van de stierenwei niet goed afgesloten,’ zei Gatty.
‘Brice heeft het opengeduwd. Wat zal mijn vader boos zijn.’
‘De mijne ook,’ zei ik.
Gatty kreeg gelijk en ze hoefde niet lang te wachten. Terwijl we
nog stonden te praten, kwam Hum al aanrennen over het braak-
veld, met Dutton achter zich aan. Hum schrok van Harolds won-
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den, hij was boos toen hij zag wat er over was van zijn mooie rode
jasje, en hij was razend op Gatty omdat ze zo slordig was geweest.
Hij keek nijdig naar Wat, Dutton, Giles en Joan. ‘Jullie hebben ze
zeker aangemoedigd,’ zei hij.
‘Nee,’ zei Merlijn. ‘We hebben de stieren aangemoedigd.’
Eerst gaf Hum Gatty een pets op haar rechteroor. Daarna greep hij
Duttons bezem. Hij zei dat Gatty zich voorover moest buigen en
gaf haar zes klappen op haar achterwerk.
Gatty gaf geen kik. Langzaam en stijf kwam ze overeind. Ze keek
me aan. Haar ogen glinsterden. Toen boog ze haar hoofd. Ik zag
dat Hum zin had om ook iets tegen mij te zeggen, maar hij be-
dacht zich blijkbaar, want hij keek me alleen woedend aan.
‘Ik heb tegen Arthur gezegd dat hij het niet moest doen,’ zei Serle.
‘Ik heb het gezegd.’
Hum zei ook niets tegen Serle. Hij keerde ons allebei zijn brede
rug toe. ‘Kom mee!’ zei hij tegen Gatty. Met hangend hoofd slofte
Gatty achter hem aan.
‘Rotvent!’ gromde Wat.
‘Ik heb zin om al zijn botten te breken,’ zei Dutton. ‘Hij was niet
eerlijk tegen Gatty, en hij is nooit eerlijk tegen ons.’
Daarna liep ik in mijn eentje met trillende benen naar de vijver. Ik
spoelde de mest zo goed mogelijk van me af, maar mijn kleren
bleven smerig en mijn haar plakte.
Mijn moeder wachtte me op in de hal. Toen ik het huis binnen-
kwam, stuurde ze me meteen weer naar buiten.
‘Vooruit!’ riep ze. ‘Trek je kleren uit! De gracht in, jij! Boen jezelf
van top tot teen, vieze mestkever!’
Zo is mijn moeder. Ze komt uit Wales en ze klinkt vaak veel bozer
dan ze is.
Ik trok al mijn kleren uit en liet me in het koude water zakken.
Sian en Tanwen, het kamermeisje van mijn moeder, kwamen naar
buiten met een grote pot zeep en schone kleren.
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‘Was je haren!’ riep Tanwen. ‘En boen jezelf van top tot teen.’
‘Mestkever!’ riep Sian vrolijk. ‘Is het erg koud, Arthur?’
Het schapenvet rook vies, maar de houtas rook lekker, en ze roken
allebei een stuk beter dan de koeiendrek. Maar nu mijn moeder
me binnen heeft gelaten, ruik ik de mest weer.
‘Serle heeft me verteld wat er is gebeurd,’ zei mijn moeder.
‘Hij weet het zelf niet eens,’ zei ik verontwaardigd. ‘Ik zal het u ver-
tellen.’
‘Ik wil er niets meer over horen,’ zei mijn moeder. ‘Je kunt het je
vader vertellen, en dan zal hij je straffen. Hij zal morgen met je
praten.’
Ik klemde mijn lippen op elkaar.
‘Nou?’
‘Ja, moeder.’
‘Dat is beter. Je moet je ouders altijd antwoord geven als ze tegen
je praten.’
‘Ja, moeder.’
‘Serle zegt dat je je lans en je maliënkolder in het oefenperk hebt
laten liggen. Ga ze snel halen voordat ze nat worden van de dauw.’
‘Zullen we er samen naartoe rennen?’ zei Sian. ‘Met een been aan
elkaar gebonden? Je stinkt, Arthur!’



4

Mijn zwarte wijsvinger

Mijn linkerhand doet pijn van al het schrijven. Het topje van mijn
wijsvinger is zwart.
Onze priester Oliver zegt dat mijn vader wil dat ik goed leer schrij-
ven. Daarom moet ik elke dag een uur oefenen. Toen ik hem vroeg
wat ik moest schrijven, antwoordde hij: ‘Dat spreekt toch vanzelf!’
‘Voor mij niet,’ zei ik.
‘Nee,’ zei Oliver. ‘De een vangt een glimp op van het paradijs, waar
de ander slechts naar een veld met distels staart.’
‘Wat bedoel je?’
‘We lezen toch elke ochtend in de bijbel? Vandaag ging het over
Abner, Ner, Isboset, Joab en Asaël, die zo lichtvoetig was als een
ree. Je moet overschrijven wat je gelezen hebt.’
Ik heb helemaal geen zin om over Abner, Ner, Isboset, Joab en
Asaël te schrijven, zeker niet in het Latijn. Ik schrijf liever over
mijn eigen leven hier in de Mark tussen Engeland en Wales. Over
mijn eigen gedachten, die telkens van vorm veranderen, als wol-
ken. Ik ben dertien en ik wil schrijven over mijn eigen angst, ple-
zier en verdriet.
Ik hoor iemand snurken in de grote hal. Dat zal mijn grootmoe-
der wel zijn. Als zij begint te snurken, trilt het hele huis.
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