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Vanaf linksboven met de klok mee Amfitheater; Monmouth; John Wake; Het Black Book van Carmarthen (Foto:
The National Library of Wales); Battle of Camlann

Een van de meest tot de verbeelding
sprekende legendes vindt haar oorsprong in
het ruige Wales. Meridian Travel duikt de
geschiedenis in en onderzoekt de geboorte
van een wereldberoemde sage: die van
Koning Arthur.
TEKST & FOTOGRAFIE KATJA BROKKE

i

Versuft ligt Arthur op de grond. Zand knarst tussen zijn
tanden. Het geluid van kletterende zwaarden en schreeu‑
wende mannen lijkt van steeds verder te komen. Boven hem
torent Mordred uit, zijn bloedeigen neef. Zijn zoon. Met zijn
laatste krachten grijpt Arthur naar Excalibur en steekt deze
in de borst van zijn aanvaller. Daarna wordt het zwart.
Ik tuur over de vlaktes. Hier zou het zijn gebeurd, hier
werd Koning Arthur zwaar verwond door zijn neef én
zoon Mordred. Hier galmen de strijdkreten na. Bergen
torenen boven mij uit, aan de andere kant kabbelt de
Dovey door de vallei. Het is moeilijk voor te stellen dat
dit gebied, Snowdonia, in het midden van Wales, het
decor was van een van de meest legendarische veldsla‑
gen. De zon breekt door, het gras is groen en lammet‑
jes dartelen door de wei. Ruw word ik verstoord uit
mijn mijmeringen. ‘I was there you know! I was a soldier!’
Lawrence Main leunt mijn kant op. Deze wandelende
encyclopedie als het gaat om legenden, sprookjes,
mythes en spiritualiteit en auteur van verschillende
boeken, woont in het nabijgelegen dorp Machynlleth

en brengt hier regelmatig hele dagen door, hier waar
het allemaal gebeurde. Main is voor de één geniaal, de
ander ziet hem als de dorpsgek. Mijn gids John Wake
is een uur eerder zelfs een beetje nerveus als hij hoort
dat Main aanwezig is. Aan een voorbijganger vraagt hij
of hij zijn kleren vandaag wel aanheeft. Een tiental
meter verder ontmoet ik Main. Hij heeft sandalen aan,
zijn voeten zijn vies. Verder verbergen een kort sport‑
broekje en een blauw fleecevest een groot deel van zijn
lichaam. Zijn handen staan krom van de reuma. Grijze
dreads dansen om zijn gezicht en hij mist een paar tan‑
den. Zo op het eerste gezicht lijkt Main eerder op een
gekke zwerver dan op een genie op het gebied van
Koning Arthur. Maar zijn ogen, lichtblauw en helder
als de rivier naast ons, verraden zijn wijsheid.
Lachrimpeltjes doen de rest. Ik ben meteen gechar‑
meerd van deze, dan weer goedlachse, dan weer
bloedserieuze, vreemde snuiter. Later beweert hij dat
hij, naast soldaat in het leger van Koning Arthur, ook
druïde is.
Vol overgave en met de nodige armbewegingen vertelt
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Rechterpagina Lawrence Main
Links Llandaff Cathedral

Main over ‘the battle of Camlann’, zoals het laatste
gevecht van Arthur wordt genoemd. Hier lagen de
gewonden, even verder werd gevochten en, Main wijst
in de verte, dáár werd Arthur verwond door Mordred.
Het verhaal is onsamenhangend, maar fascinerend. Na
een rondje wichelroede is het tijd om verder te reizen.
We nemen afscheid van Main en lopen het bospad af.
Op weg naar meer ‘Arthuriaanse’ plekken in Wales.

schrijven. In dit boek wordt voor het eerst gerept over
Koning Arthur. In het Latijn. Het eerste Welshe boek
waar Arthur als koning in wordt genoemd is de Black
Book of Carmarthen (te bewonderen in National
Library of Wales in Aberystwyth). Van beide boeken is
niet duidelijk wanneer ze precies geschreven zijn en
dus welke de eerste was waarin Arthur naar voren
komt. In beide boeken zou Arthur in de 5e eeuw heb‑
ben geleefd. Sommige historici beweren zelfs dat
Geoffrey beide boeken heeft geschreven om Historia
Regum Britanniae kracht bij te zetten. Dit laatste boek
heeft er voor gezorgd dat de sage bekend werd bij het
grote publiek. Geoffrey was het die schreef over
Merlijn en Avalon; hij stond er om bekend dat hij zijn
verhalen opleukte met fantasieën en geruchten. Deze
haalde hij voornamelijk uit de Mabinogion: een verza‑
melboek van Keltische volksverhalen, vol met tove‑
naars en druïdes. Niet alleen Geoffrey vond overigens
inspiratie in de Mabinogion: voor veel fantasyschrij‑
vers, zoals Tolkien, was het een gewild naslagwerk.
Vanaf de 12e eeuw zijn verschillende Franse en Duitse
schrijvers aan de haal gegaan met het verhaal van
Geoffrey. Excelibur werd erbij verzonnen, de Ronde
Tafel, de Graal ‑die in een latere versie ineens heilig
werd‑, Lancelot, Parcival, Camelot. Wake stelt me een
vraag: ‘Als Camelot echt heeft bestaan, waarom is er
dan níks van teruggevonden? Geen een steen?’ Het is
stof om over na te denken aangezien je in Wales strui‑
kelt over de kastelen, 641 om precies te zijn.

Feiten of fictie
Gids John Wake is oud‑rechercheur drugszaken in
Cardiff en vult zijn dagen nu als detective, op zoek
naar sporen van Koning Arthur. Of in ieder geval naar
de oorsprong van het verhaal, want Wake is er niet
helemaal zeker van of Koning Arthur wel heeft
bestaan. De legende is geboren in zijn geliefde Wales,
maar tot zijn ontzetting is daar weinig van terug te
zien. Het lijkt wel of Wales Arthur is vergeten, of het
niet wil weten. De missie van Wake is om de koning
aan Wales verbonden te houden, want die Engelsen
gaan er al jaren mee aan de haal. Het verhaal begint
allemaal bij ene Geoffrey of Monmouth.
Monmouth is een plaatsje in zuidoost‑Wales en de
geboorteplaats van de geestelijke Geoffrey. Graaf
Robert of Gloucester gaf hem in de 11e eeuw opdracht
om naar Cardiff af te reizen en Historia Regum
Britanniae (Geschiedenis van de Britse koningen) te
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Magisch water en Camelot
Arthur voelt hoe hij wordt opgetild. Het is nog steeds zwart,
langzaam zakt hij weg. Met een ruk wordt de speer uit zijn
borst getrokken. Een pijnscheut splijt zijn lichaam, maar
doet hem ook beseffen dat hij nog leeft. Met al zijn kracht
commandeert hij zijn ridders om hem naar het heilige meer
te brengen waar de Vrouwe van het Meer hem ophaalt en
naar Avalon brengt om te genezen.
Het kan heel goed zijn dat Geoffrey een echte gebeur‑
tenis heeft gebruikt om tot het verhaal te komen van de
gewonde Arthur die naar het meer wordt gebracht.
Tijdens zijn reis van Monmouth naar Cardiff reist
Geoffrey onder andere langs Tintern en Mathers. Bij
Tintern, in de vallei van de rivier Wye aan de grens met
Engeland, staat het imposante bouwwerk Tintern
Abbey (1131). Nadat ik de ruïnes van de bijgebouwen
heb bewonderd, sta ik ineens middenin de abdij. Hoge

Kijk op www.meridiantravel.nl - 57

Vanaf linksboven met de klok mee De mist zorgt voor een mystieke
sfeer; Het overwegend grijze weer deed niets af aan de sfeer;
Amfitheater; Tintern Abbey; Tewdrig

gotische gewelven doen me duizelen. De vloer is
bedekt met een dik tapijt van gras. Ik fantaseer glas‑in‑
loodramen in de constructies en het leven van alledag.
De abdij is en was favoriet van vele schilders en poëten
en het is niet moeilijk voor te stellen waarom. In het
majestueuze bouwwerk huisde onder andere de zetel
van ene Koning Tewdrig, die ernstig gewond raakte tij‑
dens een veldslag achter de abdij. Zijn zoon Meurig
draagt hem vervolgens naar het dorpje Pwll om zijn
wonden te wassen in de heilige bron. Klinkt bekend?
Tewdrig overlijdt alsnog en wordt begraven in
Mathern, waar Geoffrey waarschijnlijk het verhaal
heeft opgepikt.
Meer naar het zuiden, boven de stad Newport, ligt
Caerleon; een van de grootste Romeinse steden van
Wales. Hier zijn baden opgegraven van 100 tot 300
voor Christus. Geoffrey omschrijft Caerleon in zijn
boek Historia Regum Britanniae als de thuishaven van
Koning Arthur. Even buiten de stad ligt een oud amfi‑

theater waar de koning zou zijn gekroond door bis‑
schop Dyfrig. Het theater wordt nauwelijks bezocht
door toeristen. Een gemiste kans, want het is prachtig
door de eeuwenoude constructie en de weelderige
deken van gras die over de stenen ligt. Het is niet voor
niks dat Caerleon claimt de stad van Camelot te zijn.

Appeltjeseiland
Het eiland Avalon speelt een belangrijke rol in de boe‑
ken van Geoffrey, maar waar komt het vandaan?
Historici denken dat het eiland Bardsey, voor de kunst
van schiereiland Llŷn, voor rolmodel heeft gespeeld.
Op Bardsey groeit een zeer lokaal appelras, de
Bardsey‑appel, dat tot de meest zeldzame ter wereld
wordt gerekend. Appel is in het Welsch afel. Avalon:
de plek van de appels. Het mystieke eiland staat ook
wel bekend als ‘Island of 20,000 saints’. Er zouden
twintigduizend
heiligen
liggen
begraven.
Twintigduizend geraamtes zijn er nooit gevonden,
maar wel veel. Onder andere die van bisschop Dyfrig

Rechts Het glas-in-lood van
Llandaff Cathedral
Onder Ruïne in de mist

Wales

en sommigen geloven dat het de laatste rustplaats is
van Koning Arthur.
Alle opgegraven botten zijn vervolgens in de vijfde
eeuw naar de kathedraal van Llandaff, even boven
Cardiff, gebracht. Hier zijn zowel Dyfrig als, en als
enige in heel Groot‑Brittannië, Arthur in de twaalfde
eeuw in glas‑in‑lood vereeuwigd. Hier was de connec‑
tie tussen de twee dus bekend toen deze al lang weer
vergeten was.

REISDOCUMENTEN
Een geldig paspoort of Europese identiteitskaart, die
na de reis nog minimaal zes maanden geldig zijn.
Visum is niet nodig.

GELD
De zoektocht naar de essentie van de legende Koning
Arthur was een queeste die ik nooit had willen missen.
Niettemin door de prachtige landschappen van Wales.
Zelfs het overwegend grijze weer deed niets af aan de
magie. Want alhoewel het sterk lijkt dat Koning Arthur
ooit heeft bestaan in het verhaal zoals wij hem kennen,
ergens wil ik er niet aan. Voor mij leeft Koning Arthur.
Sprookjes bestaan. n

Je betaalt in Wales met de Engelse pond.

VERVOER
Let op: linksrijdend!

OVERIGE INFORMATIE
Voor meer informatie kun je terecht op
www.visitwales.nl
Wil je zelf een Koning Arthur-reis maken met John
Wake? Kijk dan op www.wales-tours.com
Zowel de Mabinogion als Historia Regum Britanniae
(History of the kings of Brittain) zijn te koop via
www.bol.com
De National Library of Wales is gratis te bezoeken.
www.llgc.org.uk

LIGGING & BEREIKBAARHEID
Wales ligt aan de westkust van Groot-Brittannië en
is zo’n 20.779 km² groot. De drie grote steden (de
hoofdstad Cardiff, Swansea en Newport) liggen
allemaal in het zuiden aan het Bristol-kanaal. Alle
grote vliegtuigmaatschappijen vliegen direct naar
Cardiff. Stena Line verzorgt ook overtochten.

Wales, maar dat lukte niet. Hij vroeg Merlijn om
raad en kwam erachter dat onder de grond twee
draken aan het vechten waren. Een witte (die stond
voor Engeland) en een rode (Wales). De witte was
ontzettend sterk, maar uiteindelijk, na drie dagen,
won de rode. Wales als overwinnaar op Engeland.

KLIMAAT
TAAL
In Wales wordt Engels gesproken, maar ook
Welsch: een taal die is afgeleid van de taal die
mensen spraken toen Julius Caesar in Kent aankwam. Vooral de vele medeklinkers achter elkaar is
voor Nederlanders moeilijk uit te spreken.

Wales kent een gematigd zeeklimaat met milde
winters, koele zomers en neerslagkans gedurende
het hele jaar. Dit betekent overigens niet dat de zon
nooit schijnt…

VOLTAGE
Een wereldstekker is nodig in Wales.

VLAG
Er gaan verschillende verhalen over de betekenis
van de afbeelding. Een daarvan is dat, lang geleden,
een koning een kasteel wilde bouwen in Noord-
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TIJDVERSCHIL

Cardiff
WALES

In Wales is het één uur vroeger.
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