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Hemesh Alles heeft aantrekkelijke kaarten getekend en voor aan-
vullende tekeningen gezorgd op basis van middeleeuwse bronnen.
Gillian Crossley-Holland heeft me boeken geleend over bijen-
houden en de sterren, Maryann Johnson heeft mijn gebrekkige
Italiaans verbeterd, Ann Jones heeft me over ‘hiraeth’ en andere
Welshe zaken verteld, Mike Tapper heeft waardevolle informatie
over vroegmiddeleeuwse galeien weten te vinden, en de Tree Ad-
vice Trust heeft me verteld over olijven en abrikozen.
Ik heb ‘Het hart dat wacht’ en enkele regels van ‘Zwerm en honing -
raat’ gebruikt uit mijn Selected Poems (Enitharmon Press, 2001), en
twee korte passages uit mijn vertaling van Beowulf (Oxford Uni-
versity Press, 1999). Ik ben de BBC dankbaar voor de uitnodiging
om te komen praten over de problemen en genoegens van het
schrijven van deze trilogie in de bewonderenswaardige en helaas
beëindigde reeks radioprogramma’s over ‘Werk in uitvoering’.
Ik was heel blij toen Rodney Slatford afgelopen zomer zo gul was
me een stil huis aan te bieden, waar ik kon schrijven toen de on-
derbrekingen in mijn eigen huis me te veel dreigden te worden. De
middeleeuwse historicus en Arthur-kenner Richard Barber heeft
me niet alleen boeiend onderzoeksmateriaal geleend, maar hij en
zijn vrouw Helen hebben mijn vrouw en mij vergezeld op een reis
naar de Dalmatische kust om Zara (Zadar) te bekijken en te ont-
dekken hoe het kan worden belegerd. Bij het uittypen en corrige-
ren van de vele versies van dit boek is Claire Conway eindeloos ge-
duldig en fantastisch goedgehumeurd gebleven, zelfs al werd ze
letterlijk met duizenden veranderingen geconfronteerd. Ik ben
haar heel dankbaar.
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ken, de tekst te polijsten, de illustraties te kiezen en mij moed te
geven met haar verdraagzaamheid, onwankelbare steun en liefde.
Deze trilogie heeft ons tweeën bijna vijf jaar beziggehouden.
Veel van mijn buitenlandse uitgevers en vertalers zijn vrienden ge-
worden en hebben me gesterkt met hun gastvrijheid en vele aan-
moedigingen, misschien vooral Joukje Akveld van Lemniscaat en
Asfrid Hegdal van N.W. Damm. Ik ben bijzondere dank verschul-
digd aan Arthur Levine voor zijn snelle en uitgebreide reactie op
een vroege versie van dit boek, en voor zijn scherpzinnige op-
merkingen.
Het succes van een boek, en zeker van een trilogie, is altijd een
teamprestatie. Daarom wil ik vooral de kinderboekenafdeling van
Orion nadrukkelijk bedanken: Judith Elliott, Fiona Kennedy, Alex
Webb, Jane Hughes, Rowan Stanfield en Iona Campbell. Judith
heeft het boek verscheidene keren zorgvuldig gelezen en veel nut-
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aansporen, en wanneer ze dat beter niet kon doen. Het is dertig
jaar geleden dat ik voor het eerst voor haar heb geschreven, en ze
is een goede vriendin en een geweldige uitgeefster. Aan haar draag
ik dit boek op.
Ten slotte: alle namen in de Middenmark zijn afkomstig van Ord -
nance Survey landkaarten, met uitzondering van Caldicot, Holt,
Verdon, Gortanore en Catmole. Maar dit zijn eenvoudig mijn na-
men voor vijf prachtige vroegmiddeleeuwse vindplaatsen. Mis-
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1 

Zwaard en kromzwaard

In het oosten, boven de duizendtongige zee met al zijn zoete be-
loften, zijn snelle stoten en onverhoedse bewegingen: één zilver-
gouden lemmet van licht.
Een zwaard. Nee! Een kromzwaard. Dat zag ik toen ik de flap van
onze tent optilde, die plakkerig was van het zout.
Lord Stephen en ik zijn gisteren op het middaguur in Venetië aan-
gekomen samen met Turold, onze wapensmid, en onze stalknecht
Rhys. De avond voor Sint-Jan. De dag dat Winnie me vol op mijn
mond zoende, twee jaar geleden, lang voordat we verloofd waren.
We mochten Venetië zelf niet binnengaan. Alle kruisvaarders zijn
hierbuiten ondergebracht, op het eiland San Nicolo. Maar wij zijn
uitgenodigd voor een zeefeestmaal in de stad, net als Milon de
Provins en zijn schildknaap Bertie, die pas dertien is.
Fransen die rode kruisen dragen, Duitsers en Italianen, Vlamin-
gen met hun groene kruisen: er zijn duizenden en duizenden
kruisvaarders op dit eiland, maar we hebben nog geen andere En-
gelsen ontmoet.
De hele nacht sliep en woelde en sliep ik bij de geluiden van wa-
ter. Ze spoelden onze reis van zeven weken weg.
De zon kwam op en ik was herboren.
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2 

Gods leger

Pas toen ik vandaag op Bonamy
over de ruggengraat van dit eiland
reed, begreep ik wat een leger in
werkelijkheid betekent.
En ik ben er deel van!
San Nicolo is heel lang maar niet
meer dan een halve mijl breed, en
lord Stephen en ik en Rhys en Tu-
rold hebben een heel klein kamp
helemaal aan het noordelijke uit-
einde. Ongeveer een kwart mijl
verderop zijn vijftig mannen uit
Provins gelegerd, geleid door Mi-
lon, en voorbij hen kwam ik bij de
legerplaats van honderden Italia-

nen. Toen ik hun kamp binnenreed, begon een trompetter te spe-
len. Zijn trompet vlamde in het zonlicht, en ik kwam overeind in
mijn zadel en schreeuwde.
Toen zag ik een monnik staan te midden van een grote groep zit-
tende mannen. ‘Lei! ’ riep hij uit. ‘La Francia? La Germania? ’
‘Engels,’ zei ik.
‘Inglese,’ riep de monnik. ‘L’Inghilterra!’
Hij stak zijn stok tussen zijn benen en waggelde rond met een
kwispelende staart, en iedereen lachte. Ik heb gehoord dat de Si-
cilianen en Grieken denken dat alle Engelsen een staart hebben,
maar ik wist niet dat de Italianen dat ook geloven.
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Ik steeg af en de monnik wees naar mij met zijn vinger. ‘Ik zeg dat
de kruisvaart een nieuw soort oorlog is,’ riep hij uit. ‘Een heilige
strijd. Hier zijn soldaten als monniken.’
De Italiaanse soldaten zagen er helemaal niet uit als monniken. Ze
hadden vette haren en waren slecht geschoren. Ze zagen eruit als
bandieten.
‘Ze zeggen dat ze niet van San Nicolo houden,’ vertelde de mon-
nik me. ‘Niet veel vrouwen. Niet veel wijn. Ik zeg: trek de wapen-
rusting van God aan.’
‘De hele wapenrusting van God,’ antwoordde ik. ‘De gordel van de
waarheid, het zwaard van de geest en de helm van de verlossing!’
‘Bravo!’ riep de monnik uit. Hij stak zijn hand in de zak van zijn
pij en haalde een houten doosje te voorschijn. Toen stapte hij op
me af en maakte het open.
Er lag een soort leerachtig bruin stokje in met een zwarte punt, op
een kussentje van scharlakenrode zijde.
‘Vinger!’ zei de monnik. ‘Vinger van San Runcimano. Kus!’
Hij deed het doosje weer dicht en hield het omhoog. Ik sloot mijn
ogen en hield mijn adem in. Ik kuste het deksel.
Daarna reed ik naar het kamp van een troep soldaten uit Picardië.
Ze waren allemaal aan het schreeuwen en joelen. Toen ik dichter-
bij kwam, zag ik twee mannen die vochten met zwaarden. De ene
zat op zijn knieën en hijgde. Zijn linkerarm bungelde naast hem
en er droop bloed van zijn hand.
Toen herkende ik Milons schildknaap Bertie, die maar een paar
stappen verderop stond.
‘Bertie!’ riep ik. ‘Wat doe jij hier?’
Bertie maakte een hoofdbeweging, maar verloor de twee vechten-
de mannen geen moment uit het oog. ‘Moet je zien!’
‘Weet Milon het?’
‘Dat kan me niet schelen.’
‘Waarom vechten ze?’
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‘Het is een wedstrijd. Hij wil zich niet gewonnen geven.’
‘Hoe kunnen we de Saracenen verslaan als we elkaars bloed gaan
vergieten?’
‘Bij een wedstrijd horen een winnaar en een verliezer,’ zei Bertie.
‘Hij heeft twee vingers verloren. Tot nu toe. Kijk!’
Ik wilde niet kijken en ik weet niet waarom de man die op zijn
knieën zat, zich niet overgaf. Ik trok mijn paard heftig rond, en
Bonamy snoof.
‘Waar ga je heen?’ riep Bertie. ‘Arthur!’
Over het hele eiland waren kampen: kegelvormige tenten en pira-
miden, luifeltenten en klapperende maaksels die eruitzagen alsof
ze zouden wegwaaien zodra de zeewind zijn mond opendeed. En
in elk kamp liepen ridders, schildknapen en soldaten rond, en
soms ook vrouwen en kinderen.
Ik zag schildknapen met z’n tweeën worstelen of oefenen in stok-
vechten, ik zag groepjes hardloopwedstrijden houden of zwaard-
slagen oefenen op de staak, en plotseling hoorde ik in mijn hoofd
de stem van Alan, de eerste wapensmid van lord Stephen: ‘Het is
zó met je gebeurd op kruistocht. Ze maken gehakt van je!’
Maar sindsdien ben ik acht centimeter gegroeid, en ik heb hard
geoefend, zelfs als ik er geen zin in had, zelfs als lord Stephen er
niet was. Ik ben veel sterker dan vroeger.
Ik zag mannen bidden, hun wapens slijpen, elkaar scheren met
een mes, hun paarden water geven en rauwe liederen zingen. Ik
zag een rij mannen dode kippen en duizenden broden uitladen uit
een Venetiaanse galei. Twee hele bergen, naast elkaar op het
strand! Ik zag een Vlaamse valkenier die zijn vogel losliet, en keek
hoe de valk opsteeg en neerdook op een zeevogel. Turold zegt dat
meeuwen taai zijn en naar vis smaken, en dat ze zelfs nog zouter
zijn dan ons gezouten varkensvlees aan het eind van de winter.
Ik had net het Duitse kamp verlaten, toen de duivel Bonamy in
zijn rechteroor fluisterde.
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Bonamy snoof. Hij gilde bijna. Hij steigerde op zijn achterbenen.
Daarna sprong hij naar voren, en ik moest mijn uiterste best doen
om in het zadel te blijven.
‘Bonamy!’ riep ik. ‘Godsamme! Blijf staan!’
Het had geen zin.
Bonamy daverde dwars door het kamp van de kruisvaarders uit
Anjou. Hij schopte een van de haringen van de keukentent uit de
grond en sleepte het touw met zich mee. De hele tent stortte in.
Ik hoorde mensen schreeuwen, honden woedend blaffen en kook-
potten rinkelen, maar ik kon Bonamy niet laten stoppen. Hij trap-
te het touw van zich af en galoppeerde terug over de ruggengraat
van het eiland, langs de Vlaamse en Normandische kampen, voor-
dat ik hem weer onder controle kon krijgen.
Een van de koks uit Anjou schreeuwde vloeken naar me en schud-
de dreigend met zijn pollepel. God bewaar me! Bij dat kamp blijf
ik voortaan uit de buurt.
Toen we terug waren, keek Bonamy me aan met zijn ogen als don-
kere pruimen, alsof er helemaal niets was gebeurd. Hij hinnikte
vriendelijk naar me.
Ik onderzocht zijn hoeven, en daarna zijn geslachtsdelen. Ik keek
in zijn mond, zijn linkeroor, zijn rechter… Dat was gezwollen en
zat bijna dicht. Een wesp misschien, of een horzel. In elk geval een
steek van de duivel!
Ik kon merken dat lord Stephen zich ergens zorgen over maakte.
‘Wat is er, heer?’ vroeg ik.
‘Er zijn net twee ridders van het Ile-de-France aangekomen. Ze
hebben Milon verteld dat nog vijf ridders hun eed hebben gebro-
ken.’
‘Hoe kan dat?’ vroeg ik. ‘Ze hebben het kruis aangenomen.’
‘Precies,’ zei lord Stephen. ‘Ze zeggen dat ze hun eigen weg willen
volgen vanuit de haven van Marseille.’
‘Nou, dan is het niet zo erg,’ zei ik.
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‘Het is heel erg,’ antwoordde lord Stephen. ‘We hebben de Vene-
tianen gevraagd om schepen te bouwen voor drieëndertigduizend
man. Maar zoveel zijn er nog lang niet aangekomen, en Sint-Jans-
avond is al voorbij. Als er nog veel meer ridders hun eigen keuzes
maken in plaats van hun mannen en hun geld hierheen te bren-
gen, kunnen we de Venetianen niet voor hun schepen betalen.’
‘Wat gebeurt er dan?’ vroeg ik.
‘Dan komt er geen kruistocht,’ zei lord Stephen kortweg.
‘Geen kruistocht!’
‘Zonder schepen kunnen we de kruistocht niet beginnen,’ zei lord
Stephen, ‘en de doge geeft ons geen schepen als we hem niet beta-
len.’
‘Maar nadat we het kruis hebben aangenomen,’ riep ik, ‘en na al
onze voorbereidingen en al onze reizen, heer…’
‘Allemaal voor niets,’ zei lord Stephen. ‘Trouwens, hoe kunnen we
het land overzee het best bevrijden? Vertel me dat eens. Door de
voordeur? Of moeten we proberen de bevoorrading van de Sa-
racenen af te snijden?’
‘Wat bedoelt u, heer? Zegt u dat we niet rechtstreeks naar het Hei-
lige Land gaan?’
Lord Stephen glimlachte zwakjes naar me. ‘Hoeveel mijl is het
naar Betlehem?’ vroeg hij.
‘Dat vroeg Gatty me,’ zei ik.
‘Wie?’
‘Gatty. In Caldicot.’
‘O ja,’ zei lord Stephen met een glimlachje. ‘Ze is helemaal naar
Holt gelopen, is het niet? Smoorverliefd op je!’
‘Nee, heer,’ zei ik. ‘Maar ze heeft me eens verteld…’
‘Een andere keer!’ zei lord Stephen kortaf. ‘Vooruit! Je bent de hele
dag weg geweest en je hebt me nog niet eens verteld wat je gezien
en gehoord hebt. En daarna heeft Turold een karweitje voor je, en
Rhys wil dat je Bonamy schoonspoelt.’
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‘Zeewater droogt plakkerig op,’ zei ik.
‘Daar is niets aan te doen,’ antwoordde lord Stephen.
Toen ik vandaag over San Nicolo reed, dacht ik dat er vast meer
dan drieëndertigduizend man waren. Niet minder, zoals lord
Stephen zegt, maar veel, veel meer! Drie keer drieëndertig.
Ik weet bijna zeker dat hier genoeg ridders zijn om het geld bijeen
te brengen voor de Venetiaanse schepen.
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3 

Zweef en duik

Het is moeilijk om te schrijven in deze tent.
In Holt kwam er bijna niemand mijn kamer binnen, en ik kon
mijn perkament op de vensterbank laten liggen. En in Caldicot
kon ik op mijn plaats in de vensternis zitten met mijn inkttafeltje
bij mijn elleboog.
Daar had ik gezelschap van torren en spinnen, en soms een naakt-
slak of een wriemel – zo noemde mijn pleegzusje Sian ze altijd.
Maar hier zijn zwermen vliegen, die janken en zoemen, en ze ste-
ken me achter in mijn nek, en in mijn knieholten en mijn knok-
kels.
Er is hier geen tafel en geen vensterbank. Dus ga ik soms tegen
mijn zadeltas zitten en prop een kussen tussen mijn knieën en ge-
bruik dat als tafel. En soms strek ik me helemaal uit, schop mijn
hielen omhoog en schrijf liggend op mijn buik. Maar elke keer
moet ik mijn perkament weer opbergen zodra de inkt droog is en
ik de bladzijde gepolijst heb. Ik weet dat ik er eigenlijk een tand
van een zwijn voor moet gebruiken, maar voordat ik wegging
heeft Winnie me een van haar tanden gegeven en die doet het bij-
na net zo goed.
Ik heb een heleboel galappels meegenomen, en acaciasap, en groe-
ne vitriool in een geglazuurde fles, maar het is niet gemakkelijk
om hier inkt te maken, want er is geen vers regenwater en als ik
niet voorzichtig ben, komen er bovendien zandkorrels in het
mengsel.
Op weg hierheen zijn de meeste van mijn ganzenveren vernield.
Turold heeft ze geknakt doordat hij zijn hamer in mijn zadeltas
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duwde. Toen ik naar de schrijfzaal in Wenlock ging, vertelde broe-
der Austin me dat de buitenste slagpennen van ganzen en zwanen
de beste schrijfveren zijn, maar hier zijn alleen veren van zilver-
meeuwen. Die zijn harig aan de binnenkant, maar ze zijn in elk
geval sterk en gemakkelijk te schaven.
Lord Stephen en ik hadden zoveel te doen voordat we vertrokken
dat ik maandenlang helemaal niets heb kunnen schrijven, hoewel
ik vaak in mijn steen heb gekeken en Camelot ben binnengestapt.
Er was zelfs geen tijd om over mijn verloving met Winnie te
schrij ven. Maar nu wil ik alles opschrijven.
Als we aan boord gaan van onze galei en naar het zuiden varen,
zal mijn pen zweven en duiken, roepen en krijsen terwijl we het
water klieven.
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4 

Zeebanket

Ik zat aan tafel tegenover Milon en Bertie. Zijn volledige naam is
Bertrand de Sully, en hij is een neef van Milon en bovendien zijn
schildknaap. Hij is even stevig gebouwd als zijn oom, maar zo
klein als een garnaal.
‘Arthur!’ riep Milon uit.
Ik boog naar hem.
Milon tuitte zijn lippen. ‘Ik heb vergeten, jij denkt,’ zei hij.
‘Nee,’ antwoordde ik behoedzaam.
‘Ja,’ zei Milon. ‘Ik niet vergeet, ik jou ridder.’ Milon wendde zich tot
onze Venetiaanse gastheren. ‘Arthur dapper!’ zei hij met luide stem.
Milon was net begonnen de Venetianen uit te leggen hoe ik in
Soissons een man had tegengehouden die een vrouw wilde neer-
steken, toen de eerste gang werd gebracht.
Op mijn bord lagen drie beesten die op heel sappige, witte wor-
men leken. Ze waren wit met roze, droegen een pantser en had-
den lange snorharen.
Lord Stephens ogen glinsterden. ‘Dit is geen moment voor week-
hartigen,’ zei hij fluisterend.
Milon en Bertie propten hun servet onder hun kin en de vier Ve-
netianen legden dat van hen over hun rechterarm. Daarna ver -
slonden ze hun wormen alsof ze een week niet gegeten hadden.
Een van de Venetiaanse raadsleden, Gennaro, hief zijn glas. ‘Wel-
kom!’ zei hij. ‘Onze vrienden voor God. Onze bondgenoten!’
Toen tikten we allemaal met onze knokkels op tafel en we hieven
onze glazen.
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Ik had amper een mondvol gegeten voordat een bediende een
schaal binnenbracht met een berg vreemde zwarte, gele en groe-
ne klonten en rolletjes, als het neuspulksel van reuzen.
‘Nou, nou!’ zei lord Stephen. ‘U verwent ons.’
Maar de Venetiaan naast me liet zich niet voor de mal houden.
‘Zeeslakken,’ zei hij. ‘Uit hun schelp! U houdt ervan?’
Ze smaakten weerzinwekkend, maar dat gaf niet. Ik was zo opge-
wonden.
Toen ik bij lord Stephen in dienst ging als zijn schildknaap, nam
ik aan dat we ons meteen bij de kruistocht zouden aansluiten.
Maar dat was tweeëneenhalf jaar geleden, en sindsdien heb ik
Bon amy uitgekozen en getraind, er is een wapenrusting voor me
gemaakt en ik heb mijn gevechtstechnieken geoefend, ik heb Frans
leren spreken en ik heb het kruis ontvangen van onze jonge aan-
voerder graaf Thibaud, voordat hij plotseling stierf.
De eerste keer dat we hierheen reisden, zestien maanden geleden,
hebben we de oude doge ontmoet. Hij is minstens vierentachtig,
net zo oud als Sint-Lucas is geworden. Zijn ogen zijn helder en
stralend, maar hij is stekeblind. Hij zwaait als een baby met zijn
armen en houdt nooit op met praten.
Milon en de andere afgezanten zeiden tegen hem dat er geen zee-
macht is die te vergelijken is met de republiek Venetië, en vroegen
de doge de schepen te bouwen om de kruisvaarders en hun paar-
den te vervoeren.
‘U vraagt heel veel van ons,’ zei de doge, maar uiteindelijk stem-
de hij erin toe schepen te bouwen voor vijfenveertighonderd rid-
ders en evenveel paarden, negenduizend schildknapen en twin-
tigduizend voetknechten, zodat elke gezonde man in de stad de af-
gelopen vijftien maanden bezig is geweest met boten bouwen. En
dat niet alleen. De Venetianen hebben ook beloofd de eerste ne-
gen maanden voor eten te zorgen voor ons en onze paarden.
Ik slaagde erin een van de wormen en drie van de neuspulksels
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