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Kruistochten, Doré en geschiedschrijving in de 19e eeuw
In deze werkvorm wordt gekeken naar de Kruistochten. Echter wordt er niet gekeken naar de
middeleeuwen, maar hoe men in de 19e eeuw tegen de kruistochten aankeek.
Voor deze 19e eeuwse blik heb ik de illustraties van Gustav Doré, één van de grootste illustratoren
aller tijde, centraal gezet. Aan de hand van zijn afbeeldingen gaan we kijken hoe de 19 e eeuwer
terugkeek naar de kruistochten.
De les in een oogopslag
Onderwerp: Kruistochten in de 19e eeuw
Activiteit: Leerlingen gaan aan de hand van 19e eeuwse afbeeldingen kijken hoe men over de
kruistochten dacht. Vervolgens wordt het beeld van Doré (de tekenaar van de afbeeldingen)
vergeleken met het beeld dat andere 19e eeuwers hebben over de kruistochten om erachter te komen
hoe representatief de ideeën van Doré waren.
Tijdsduur: 45 min
Doelen:
 Leerlingen kunnen historische afbeeldingen interpreteren en analyseren
 Leerlingen kunnen primaire bronnen interpreteren en analyseren
 Leerlingen kunnen beargumenteren in hoeverre het 19e eeuws beeld van Doré over de
kruistochten historisch verantwoord was
 Leerlingen kunnen beargumenteren hoe representatief het beeld van Doré over de kruistochten
was in zijn tijd.
 Leerlingen kunnen uitleggen dat het beeld van historici over de kruistochten afhankelijk is van de
tijd en plaats waarin de historicus leefde.
Kenmerkende aspecten:
 De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de
kruistochten
 Rationeel optimisme en een ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de
samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen
 De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten,
grondrechten en staatsburgerschap
 De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie;
 De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen als liberalisme, nationalisme, socialisme,
confessionalisme en feminisme.
Beginsituatie:
Niveau Havo4/VWO5.
De leerlingen zijn op de hoogte van het fenomeen en (heel globaal het) verloop van de kruistochten.
Voorbereiden:
 voor elk duo is er een envelop met 10 afbeeldingen;
 voor elk duo is er een blad met een (deel)tijdbalk;

(optioneel: een beamer/smartboard om de bronnen te projecteren voor tijdens de nabespreking)
Instrueren:
Wat: We gaan vandaag kijken hoe men in de 19e eeuw naar de Kruistochten keek.
Hoe:
Dit doen we door eerst naar afbeeldingen te kijken van één van de beroemste illustratoren uit de
geschiedenis, Gustav Doré. We gaan deze bronnen in een tijdbalk (over de kruistochten) plaatsen en
vervolgens kijken hoe Doré de kruistochten nu eigenlijk afschildert. Na een analyse van de
afbeeldingen gaan we kijken naar het algemene beeld uit de 19e eeuw over de kruistochten om de
vraag te beantwoorden of de etsen van Doré representatief waren voor zijn tijd. Als laatste komt de
vraag naar boven of de afbeeldingen meer vertellen over de kruistochten, of over de 19 e eeuw.
Waarom:
Bij geschiedenis is het belangrijk om te beseffen dat alles een interpretatie is. Het verleden is voorbij
en komt nooit meer terug. Het enige wat we kunnen doen is een zo goed mogelijke (re)constructie
maken van dit verleden. Hierbij wordt er veel geïnterpreteerd en is de historicus mede gebonden aan

zijn eigen tijd en plaats in de geschiedenis. Deze standplaatsgebondenheid komt in de 19 e eeuw heel
duidelijk naar voren.

Uitvoeren:
Ronde 1
 de leerlingen worden in tweetallen verdeeld.
 de docent geeft heel kort klassikaal een overzicht van de kruistochten.
 elk tweetal krijgt een envelop met 10 afbeeldingen, en een tijdbalk waarin ze de juiste nummers
op de juiste plaats moeten zetten.
Ronde 2
 de bestaande tweetallen gaan vervolgens kritisch kijken naar de manier waarop de kruistochten
zijn afgebeeld.
 de leerlingen vullen voor elke van de 10 afbeeldingen een schema in (voor zover mogelijk) en
concluderen hoe Doré dacht over de kruistochten.
Ronde 3
 de tweetallen worden uit elkaar gehaald en er worden nieuwe groepen gevormd, bestaande uit 4
leerlingen die ieder andere afbeeldingen hebben geanalyseerd.
 het nieuwe viertal gaan hun schema’s bespreken en vergelijken.
 de viertallen komen uiteindelijk tot een gezamenlijke conclusie over hoe Doré dacht over de
kruistochten.
Ronde 4
 de viertallen krijgen een aantal korte besprekingen van belangrijke historische werken over de
kruistochten uit de 18e en 19e eeuw.
 de viertallen gaan deze werken koppeling aan de historische context
 als laatste wordt gekeken waar in deze scala aan visies over de kruistochten de afbeeldingen van
Doré zijn te plaatsen.
Vervolg:
Als vervolg zou je een koppeling kunnen maken naar andere geschiedenis die in de 19 e eeuw
beschreven werd om te kijken of het niet alleen geldt voor de kruistochten, maar ook voor andere
onderwerpen, tijdvakken. In dat geval zegt de geschiedschrijving dus vooral veel over de 19 e eeuw
zelf en minder over het verleden waar het over gaat.
Een andere optie is kijken hoe men vóór of na de 19e eeuw naar de kruistochten keek. Een discussie
met leerlingen over hoe een kruistochtgeschiedenis eruit zou zien als het in Nazi-Duitsland
geschreven zou zijn, of in de Sovjet-Unie, of in de jaren 60, of nu.
Literatuur:
 Doré’s Illustrations of the Crusades (1999)
 G. Constable, ‘The Historiography of the Crusades’, in The Crusades from the perspective of
Byzantium and the Muslim World (2001)
 T. Jones en A. Ereira, Crusades (1994)
 J. Burrow, A History of Histories (2007)
 T. Asbridge, De eerste Kruistocht (2006)
 C. Tyerman, The debate on the Crusades (2011)
Afbeeldingen:
alle afbeeldingen van Doré zijn te vinden op: http://www.danshort.com/crusade/

4. Peter de Kluizenaar
predikt de Kruistocht
Peter de Kluizenaars
preken inspireerden en
ontzag en eerbied in de
kruislegers

Paus
Urbanus II
roept op tot
Kruistocht

De eerste
ongeorganiseerde
legers
vertrekken
5. De oorlogskreet van
de Kruisvaarders
Bij de start van de lente,
gingen de kruisridders op
weg onder de kreet ‘Deus
volt’ (God wil het).

6. Wouter Zonder Have
in Hongarije
De Bulgaren doden veel
van Wouters soldaten als
vergelding nadat zijn
leger goederen had
gestolen en een stad had
geplunderd.

Het eerste
‘echte’ leger
vertrekt olv
Godfried van
Bouillon

Veel joodse
gemeenschappe
n worden
aangevallen
door
kruisridders
7. Het leger van priester
Volkmar en graaf Emicho
vallen Merseburg aan
In de strijd om
Merseburg raken de
kruisridders in paniek als
een van de ladders het
onder hun gewicht
begeeft.

8. Het tweede kruisleger
komt de resten van het
eerste leger tegen
Op weg naar het Heilige
land ontdekken de
kruisridders de
verspreide skeletten
overblijfselen van de
legers van Peter de
Kluizenaar en Wouter
Zonder Have.
Het
volksleger
wordt bij
Nicaea
vernietigend
verslagen

14. Slag bij Nicaea
Godfried, Tancred en de
twee Roberts vechten
stoutmoedig en verslaan
uiteindelijk de Turken

bij de slag
bij Nicaea
worden de
Seldsjoeken
verslagen

De kruisridders
belegeren
Antiochië een
half jaar voordat
het eindielijk
valt

Kruisridders
winnen hun
tweede grote
veldslag bij
Dorylaeum

13. Kruisridders gooien
hoofden in Nicaea
Als een gebaar van
overwinning worden
Turkse hoofden de
belegerde stad
geslingerd door de
kruisvaarders.

19. Bohemund alleen
beklimt de toren van
Antiochië
Na aarzeling van zijn
soldaten, klimt
Bohemund zelf de muren
van Antiochië, niet
gevolgd door zijn
angstige volgelingen.

16. Het begraven van de
doden na de slag bij
Dorylaeum
Teruggekeerd naar het
slagveld om de doden te
begraven, strippen de
kruisridders de
Saraceense lichamen.

Een deel van het
kruisleger olv
Boudewijn van
Boulogne trekt
richting Edessa

18. Florine van
Bourgondië
Florine, de dochter van
de hertog van
Bourgondië, vecht
heldhaftig naast haar
verloofde, de zoon van
de Deense koning.

20. De slachting van
Antiochië
Nadat de kruisridders via
verraad de stad binnen
zijn gekomen, moorden
ze bruut duizenden
mensen in de stad.

24. Tweede aanval op
Jeruzalem: De
kruisvaarders
teruggeslagen
De kruisvaarders
verlaten teleurgesteld
het slagveld na twaalf
uur vechten.

27. Ontdekking van het
Ware Kruis
De kruisridders
aanbidden het Ware
Kruis nadat het is
gevonden in Jeruzalem
en plaatsen het in de
Kerk van de
Wederopstanding.

creatie
graafschap
Antiochië

Kruisvaarder
s bereiken
Jeruzalem

23. Enthousiasme bij het
eerste zicht op Jeruzalem
Bij het zien van
Jeruzalem op 10 juni
1099, roepen de
kruisvaarders
triomfantelijk hun
strijdkreet.

Godfried treft,
broer Boudewijn
wordt koning van
Jeruzalem

Verovering
Jeruzalem,
Godfried wordt
‘beschermer van
het Heilige Graf’

Kruisleger
verovert
Tripoli

26. Godfried treedt
Jeruzalem binnen
Aangevallen door stenen,
pijlen en vlammen,
houden Godfried en zijn
soldaten stand en
trekken Jeruzalem
binnen.

94. De ridderorden
De religieuze ridderorden
van de Tempeliers en de
Hospitaalridders leveren
soldaten die gezworen
hebben het christelijk
ideaal hoog te houden.

Een
gecombineerd
leger olv
Koenraad III en
Lodewijk VII
kiest Damascus
als doelwit

Orde van de
Tempeliers
wordt
opgericht

Zengi
herovert
Edessa op
de
kruisvaarder
s
32. De dood van
Boudewijn I, koning van
Jeruzalem
Hun verdriet verbergend,
ondersteunen de
christenen Boudewijn als
hij dodelijk ziek wordt in
de woestijn tussen
Egypte en Palestina.

35. Verwoesting van het
leger van Koenraad III
van Duitsland bij
Damascus
Vermoeid en verzwakt
door voedselgebrek,
worden de christenen
makkelijk verslagen door
de geharde ongelovigen.

Oproep tot
Tweede
Kruistocht

34. Lodewijk VII ontvangt
het Kruist van Sint
Bernard van Clairvaux
Betoverd door de
woorden van Sint
Bernards speech, valt
Lodewijk VII op zijn
voeten en eist het kruis
op.

Aanval op
Damascus
mislukt,
Lodewijk VII
wordt gevangen
genomen
37. Lodewijk VII
Koning Lodewijk VII, een
van de overlevenden op
het slagveld, zoekt zijn
redding tegen een rots.

38. Saladin
Als formidabele leider
wordt Saladin, sultan van
Egypte, gerespecteerd
door zijn vijanden en
aanbeden door zijn
volgelingen.

Saladin
verenigt de
moslims en
wordt leider

Saladin wint de
Slag bij Hattin
en verovert
Jeruzalem

43. Richard van
Leeuwenhart vermoordt
gevangen in vergelding
Richard van Leeuwenhart
vermoord op brute wijze
alle moslimgevangenen
als Saladin het losgeld
voor hun niet wil betalen.

Oproep tot
Derde
Kruistocht

koning
Richard
verovert Akko
en laat alle
gevangenen
ombrengen

Philips van Frankrijk,
Richard van
Engeland en Frederik
van Duitsland nemen
het kruis op

40. De dood van Frederik
I van Duitsland
Frederik I van Duitsland,
die verdronk in de rivier,
wordt gepreserveerd om
in Jeruzalem begraven te
worden.

45. Richard van
Leeuwenhart en Saladin
vechten de Slag bij Arsuf
Op het slagveld
veranderen de legers van
Richard en Saladin in een
grote massa van
soldaten.

1. Blondel hoort de stem
van Richard
Blondel de Nesle,
verkleed als minstreel,
vind de gevangen
Richard I van Engeland
door de eerste twee
coupletten te zingen van
een lied dat ze samen
gecomponeerd hadden.
Richard
wordt
gevangenge
nomen op
terugweg
van
kruistocht

Saladin en
Richard
sluiten een
vredesverdr
ag

50. Binnenkomst in
Constantinopel
De kruisvaarders vallen
Constantinopel binnen,
vermoorden iedereen die
ze tegenkomen, zetten
de stad in brand en
dwingen de Grieken zich
terug te trekken.

kruisleger valt
onder dwang van
Venetië
Constantinopel
aan ipv Heilige
Land

Paus
Innocentius
III roept op
tot Vierde
Kruistocht

47. Dandolo, Doge van
Venetië, predikt de
kruistocht
Dandolo, de
negentigjarige doge van
Venetië, belooft schepen
en voorraden te leveren
voor de kleine prijs van
de helft van alle oosterse
overwinningen en buit.

Na mislukking
Vierde Kruistocht
komt de
kinderkruistocht

53. De kinderkruistocht
Vijftigduizend Franse en
Duitse kinderen lanceren
hun eigen kruistocht,
zingend ‘Here Jezus, geef
ons weer het Heilige
Kruis’.

55. Voor de verdediging
van Christus
Een soldaat en zijn
familie bevestigen de eed
om Christus te
beschermen in de felle
strijd van de
Kruistochten.

Na mislukking
kinderkruistocht neemt
kruistochtkoorts af in
Europa, individuen
trekken nog wel naar
Heilige Land.

Frankische heersers in
het Heilige Land sluiten
vriendschappen en
nemen Oosterse
gewoonten over

54. Een vriendelijke
toernooi
Kruisridders en
ongelovigen kijken toe
als twee ruiters sparren
in een vriendschappelijk
duel.

57. De doop van
ongelovigen
In een doopceremonie
zuiveren de christelijke
missionarissen de
ongelovigen die zich
bekeren.

67. Een boodschap uit
het Oosten
In een tuin worden
vrouwen en kinderen
onderbroken door een
boodschap uit het
Oosten.

De Mongolen
vallen het
MiddenOostenen
Oost-Eruopa
binnen

Frederik II
van
Duitsland
koopt
Jeruzalem

Paus roept
Vijfde
Kruistocht
uit

60. Bekeerlingen vinden
Een devote kruisvaarder
predikt tegen enkele
ongelovigen, hopen dat
zij zich tot het
christendom zullen
bekeren.

64. Lodewijk IX voor
Damietta
Na heldhaftig in de zee
gesprongen te zijn in de
aanval op Damietta,
nemen Lodewijk de
Heilige en zijn leger een
moment van bezinning
om God te danken.

Kruisridders
verliezen
slag bij AlMansura

Lodewijk de
Heilige gaat
op
Kruistocht
naar Egypte

Lodewijk wordt
gevangengenom
en en geruild
voor Damietta

68. Lodewijk de Heilige
een gevangene in Egypte
Als gevangene in Egypte,
bleef Lodewijk de Heilige
kalm en dapper en liet
zich niet van zijn stuk
brengen.

Zevende
kruistocht
richting
Tunis

77. Vertrek van AiguesMortes
De kruisridders, geleid
door Karel van Anjou en
Lodewijk de Heilige,
varen uit om de emir van
Tunis te bekeren.

75. De wreedheden van
Baibars.
Baibars geniet tijdens het
beschrijven van zijn
slachting van christelijke
ridders in Antiochië.

Baybars wordt
sultan en neemt
zich voor de
laatste christenen
te verdrijven uit
het Heilige Land

Opvolgers van
Baybar veroveren
de laatste
christelijke
bolwerken

83. Bidden tot
Mohammed
Kalaíns zoon, Khalil, en
zijn emirs komen samen
in de kapel, en roepen
Mohammed om hulp in
de strijd tegen de
christenen.

85. De veteraan
Een veteraan vertelt
verhalen van de
kruistochten aan een
geïnteresseerd publiek
van vrouwen en
kinderen.

De laatste
kruisridders
komen thuis

Met de Val van
Akko zijn de
kruisridders hun
laatste bolwerk in
het Heilige Land
kwijt
100. Troubadours zingen
over de glorie van de
kruistochten
Heroïsche en hoofse
ridders worden
vereeuwigd in de
liederen van de
troubadours.

Invulschema Afbeeldingen Gustav Doré
In de historiografie over de Kruistochten zijn er verschillende thema’s die regelmatig terugkomen. Deze staan hieronder in de linkerkolom.
a) Bekijk per afbeelding of deze thema’s in de afbeelding terug te vinden is. Als dit het geval is, geen dan met een +, een – of een +/- teken aan of dit
thema als positieve of negatieve eigenschap wordt weergegeven.
b) Als je alle afbeeldingen hebt geanalyseerd, vul dan het totaal aan.

Afbeeldingnummer:
Thema:
geweld
religie/devotie
rijkdom/materialisme
nationalisme
superioriteit
ridderlijkheid
emotie/verdriet
emotie/vreugde

Totaal:

Invulschema Historische literatuur uit de 19e eeuw
Bestudeer de beschrijvingen van de verschillende historische werken uit de 18e en 19e eeuw
a) Bekijk per historisch werk of de onderstaande thema’s in de beschrijving terug te vinden is. Als dit het geval is, geef dan met een +, een – of een +/teken aan of dit thema als positieve of negatieve eigenschap wordt weergegeven.
b) Als je alle historische werken in het schema hebt gezet, vergelijk je de uitkomst met die van Gustav Doré. De vraag is dan of de afbeeldingen
inderdaad voor het boek bedoeld zijn die het meeste erop lijkt

Jaar van
publicatie:
Thema:
geweld
religie/devotie
rijkdom/materialisme
nationalisme
superioriteit
ridderlijkheid
emotie/verdriet
emotie/vreugde

1751

1758

1769

1772

1788

1806

1822

1849

19e eeuwse historische literatuur over de kruistochten:
1751 Voltaire, Essay sur les Moeurs Volgens Voltaire zijn kruisridders avonturiers en rovers gemotiveerd
voor behoefte van buit. Saladin wordt als een goed man, een held en filosoof beschreven die gelijkheid
promootte, aan liefdadigheid deed. Lodewijk IX daarentegen was door zijn geloof misleid om Egypte aan te
vallen. Bemoeizucht van de paus moest volgens Voltaire ‘vroeger of later de mensen geïrriteerd hebben
vanwege hun natuurlijke drang naar vrijheid’. Frederik II komt wel goed naar voren, omdat hij rationeel en
praktisch Jeruzalem had weten te bemachtigen (kopen). Het enige voordeel dat de kruistochten opleveren
is dat veel steden zich vrij konden kopen door verarming van de adel.
1758 Marin, Histoire de Saladin Kruistochten kwamen meer voort uit fanatisme dan ijver. Marin ziet het
als ‘ongelukkige ondernemingen die Europa leeg lieten lopen en grote daden maar grotere misdaden
opleverden’. De kruistochten zijn een uiting van barbaarsheid en onwetendheid. Saladin wordt wel
opgehemeld als held, mede om kruisvaarders in een slechter daglicht te zetten, maar ook als metafoor en
symbool voor verlichte leiding, beschaafdheid en tolerantie.
1769 Robertson, The Progress of Society in Europe Kruistochten blijven voortkomen uit fanatisme, maar
Robertson benadrukt wel dat ze ridderlijkheid hebben opgeleverd. Deze heeft waarden en deugden
voortgebracht die als modern en vooruitgang gezien kunnen worden. Kruistochten waren ‘de eerste actie
die de Europeanen uit hun slaaptoestand haalden, die uiteindelijk een verandering in manier van regeren
teweeg bracht. Aan deze wilde expeditie, voorgekomen uit bijgeloof of gekte, zijn wij de eerste glimpsen
licht verschuldigd die een einde maakte aan de barbaarsheid en onwetendheid’.
1772 Diderot, Encyclopédie De kruistochten zijn volgens Diderot ‘een queeste naar een stuk rots geen
druppel bloed waard is’, een consequentie van emotionele en intellectuele duizeligheid, waarbij
deelnemers gedreven zijn door imbeciliteit en valse ijver, politiek zelfbelang, intolerantie, onwetendheid,
geweldlust en het geloof. De gevolgen van de kruistochten waren ook negatief: inquisitie, verlies van
levens, verpaupering van de adel, achteruitgang in landbouw, gebrek aan edelmetaal, ineenstorting van
kerkelijke discipline, niet verdiende toename van de rijkdom van de kloosters.
1788 Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire Gibbon probeert ridderlijkheid los te halen van het
geloof, zodat hij de kruistochten wel kan afkraken ondanks de ridderlijkheid die er in voor kwam. Ondanks
de kruistochten toch ridderlijkheid. Gibbon verwerpt de gedachte dat er legitieme reden voor de
kruistochten waren. De oproep was buitenproportie voor de dreiging en Palestina was slechts een militair
doelwit geworden door fanatisme en bijgeloof, niet door reden. Toch heeft Gibbon met tegenzin enige
bewondering voor de wilskracht van de kruisridders en wat ze bereikt hebben.
1806 Chateaubriand, Itinéraire de Paris a Jérusalem Chateaubriand sluit aan bij de verlichtingsgedachte
dat er sprake is van vooruitgang in de geschiedenis. Hij ziet het christendom als belangrijkste oorzaak
hiervoor. De christelijke middeleeuwen hebben de beschaving van de Romeinen bewaard en gevoed. De
kruistochten zijn dan ook een exemplarische manifestatie van de kracht en deugd van het geloof tegen
onwetendheid en barbaarsheid. Chateaubriand probeert zich in te leven in een middeleeuwse pelgrim en
vertelt emotioneel en empathisch over de kruistochten, terwijl hij geen goed woord overheeft voor de
islam. De Turken worden als barbaren neergezet en zelfs de olijfboomgaarden die hij in Palestina aantreft
schrijft hij toe aan de vondst van de kruisvaarders. Culturele superioriteiit is op elke pagina terug te vinden.

1822 Michaud, Histoire des Croisades Michaud sluit zich aan bij het enthousiasme van Chateaubriand
voor het idealisme van de kruisvaarders en veroordeelt de islam. Daarbij is het werk geschreven met de
ervaring van een romanschrijver met oog voor empathische romances en fictieve karakters om het verhaal
levend te houden. De kruistochten worden als een Franse onderneming gezien. De Franse mislukkingen
binnen de kruistochten worden dan ook gezien als door God ingegeven en hij schrijft dat er uit veel
mislukkingen toch verlichting van de mensheid kan komen om de toekomst van rijken te versterken. Als
royalist benadrukt Michaud de voorbeeldfunctie van de monarchen die op kruistocht gingen.
1841 Von Sybel, Geschichte des Ersten Kreuzzüges Von Sybel was een van de eerste historici die de
beschikbare bronnen over de kruistochten kritisch tegen het licht hield. Als leerling van Ranke ging hij
methodisch te werk. Door de herinterpretering van de bronnen kwam hij al snel tot andere inzichten
betreffende de kruistochten. Het nationale karakter van kruistochten haalt hij onderuit. Door enkele
bronnen als niet betrouwbaar te bestempelen komen enkele wonderbaarlijke avonturen en gebeurtenissen
op losse schroeven te staan. Als Duits nationalist en anti-katholiek schreef hij redelijk pro-Duits, waarbij
Frederik Barbarossa een man wordt genoemd die zijn tijd ver vooruit was. Hij benadrukte daarnaast niet
het religieuze, maar revolutionaire karakter van de kruistochten.

