
           
 
 
 
 
 
 

Lezing  
door Dannie ten Zweege 

over  
 

         De 
bekeerlinge 

                                                       van  
                          Stefan Hertmans 



Waar gaat de lezing over? 
 
- Gelaagdheid 
- de liefde 
- Jodenhaat 
- kruistochten 
- Apocalyps 
- vluchteling zijn 
- vooroordelen en waar dat toe kan leiden 
- muziek 



GELAAGDHEID 
 
De roman gaat over:  

- de liefde 
- de kruistochten 
- Jodenvervolgingen 
- de rol van religie 
- hoe het is om je te bekeren tot en ander geloof 
- dood en rouw 
- het vluchteling zijn en wat dat met je doet 
- de zoektocht van Hamoutal naar haar kinderen 
- de zoektocht van de ‘ik’-verteller in het boek. 



‘De bekeerlinge’ is universeel, zowel in menselijk 
als in thematisch opzicht. Het is een moreel appèl 
aan onze humaniteit, een pleidooi voor 
verwondering over wat ons vreemd is.’ 

  



Belangrijkste personages 
 
- Vigdis Adelaïs / later Hamoutal en Sarah 
- ouders Vigdis: Vader Gudbrandt, nazaat van de Noormannen, 

moeder is Vlaams, ze wonen in Rouen. 
- David Todros, zoon van  
- Richard Todros, le roi des Juives, in Narbonne 
- Joshua Obadiah,  rabbijn in Monieux 
- Shmuel, hoofd van de yeshiva in Fustat, het oude Caïro 
- kinderen: 1. Yaakov, 2. Justa, 3. geen naam, 4. Avram.  
- Paus Urbanus II 
- de verteller 



‘Der 
minnen 
loep’  



Der minnen loep  
 
Het werk bestaat uit vier boeken. In elk wordt één soort 
van liefde of minne behandeld:  
  
- het eerste boek bespreekt de ghecke minne 
- het tweede de goede 
- het derde de ongheoerlofde 
- het vierde de gheoerlofde minne 

  
  



Chris Quispel 
Anti-Joodse beeldvorming en Jodenhaat 
                                               



 
 
 
Simon Schama 
De geschiedenis van de joden 



SIMON SCHAMA 
 
‘de naamloze bekeerlinge die omdat ze getrouwd was met 
rabbi David Todros van Narbonne achtervolgd werd door 
haar verontwaardigde familie en uiteindelijk een anoniem 
en veilig leven leek gevonden te hebben in Monieux, totdat 
een bende kruisvaarders rabbi David vermoordde, twee van 
hun kinderen meenam om ze gedwongen te bekeren, en de 
bekeerde weduwe berooid achterliet met haar pasgeboren 
zoontje.’ 



 
 
 
Thomas Asbridge  
De eerste kruistocht 

 
 
Jonathan Phillips  
In de naam van God 



 
 
              Gregorius VII  

 
 
Urbanus II  



'Een Gode absoluut onwelgevallig volk is het land der christenen 
binnengevallen en heeft de bevolking te vuur en te zwaard vervolgd en 
uitgeplunderd. Met hun vuige praktijken hebben zij de altaren bezwadderd en 
geschonden. Zij hebben de christenen besneden en het besnijdenisbloed aan de 
altaren gesmeerd of in de doopvonten gegoten. En zij snijden de navel open van 
onschuldigen die zij wensen te folteren met een gruwelijke dood, zij rukken hun 
de organen uit het lijf en binden hen aan de brandpaal, slepen hen over de grond 
en geselen hen voordat zij de ongelukkigen, die terneerliggen met hun 
ingewanden uit hun buik, ter dood brengen. Wat zal ik nog zeggen over de 
ijselijke vrouwenschennis, waarover het rampzaliger is te spreken dan te 
zwijgen?  
Aan wie anders valt de taak toe deze toestand te wreken en op te heffen dan aan 
u, die door God meer dan alle andere volkeren begiftigd zijt met luisterrijke 
krijgsroem, grenzeloze moed, behendigheid van lijf en leden en de kracht een 
iegelijk tot deemoed te dwingen die zich tegen u verzet.' 

  



De belangrijkste Kruislegers: 
 
- vorstenlegers onder leiding van o.a. Raymond van 

Toulouse en Godfried van Bouillon 
 

- Peter de Kluizenaar met zijn volkskruistocht 
 

- Emicho van Leiningen met een eigen kruisvaardersleger 



p. 34-35  Het gonst van de verhalen dat de antichrist op aarde is  
  verschenen. Het monster van de duizendjarige eindtijd,  
  voorspeld in de Apocalyps, is dan toch nog aangekomen, 
  maar niemand die het herkent […] 
p. 59  Een tijdsbesef dat niet behekst wordt door wanen als  
  Apocalyps en milleniumangst,  
  door de terugkeer van het Beest […] 
p. 79  Ze citeren flarden uit de Apocalyps van Johannes,  
  schreeuwen dat het Beest met de tien hoorns op komst  
  is, dat de antichrist reeds onder hen is, […] 



ridder / ruiters 
 
21-22 Hij heeft de twee vluchtelingen naar deze afgelegen plek in de Vaucluse gestuurd in de hoop dat ze uit de  
 greep van de christelijke ridders kunnen blijven […] 
28 Door de grasvlakte rijdt een groep ridders […] 
28 Normandische ridders op weg […] 
76 van een Joods gezin in de buurt van Évreux vernemen ze dat de ridders daar al voorbijgekomen zijn 
78 Het Hebreeuwse manuscript in de Genizah Collection van Cambridge […] dat de ridders van  
 haar vader haar tot in Narbonne achternazaten 
79 […] en trekken kappen over hun hoofd wanneer ze ruiters ontmoeten op een landweg. 
86 Maakt zij zich bekend als christenvrouw, dan kon ze verdacht lijken vanwege de overal speurende ridders 

  […] 
89  Ze hebben gehoord dat er ridders in de stad in de stad zijn geweest […] 
125 ze heeft  er drie ruiters gezien  […] 
128 Inmiddels zijn de drie ruiters teruggekeerd naar Narbonne […] 
142 Op een late middag in april ziet ze vier Normandische ruiters […] 
 
265 […] contact op te nemen met Normandische ridders 
266 […] omdat het er krioelt van de Normandische ridders 
270 Hoorde je dat? Zegt de ridder […] 
 
 
 
 





Openbaring van Johannes 
 
Hoofdstuk 6 
 
1e zegel   wit paard met de Overwinnaar 
 
2e zegel   rood paard met de Oorlog 
 
3e zegel  zwart paard  met Honger 
 
4e zegel  vaal paard met de Dood 



 oordeel  vooroordeel  generalisering  stereotype  discriminatie  uitsluiting  
ontmenselijking  uitroeiing 

  oordeel 
vooroordeel 
generalisatie 
Stereotypering 
discriminatie 
uitsluiting 
ontmenselijking 
uitroeiing 
  



 
En steeds meer hanteren mensen een taalgebruik dat ons 
niet naar beschaving maar naar geweld leidt. […] 
Inmiddels vind ik dat fameuze recht op beledigen infantiel 
en idioot. Een compleet egocentrisch adrenalinerecht is het. 
Jij mag mij uitschelden, en dat zou democratie heten? Sorry, 
dat is het einde van een beschaafde samenleving. Wat heb ik 
aan jouw recht op schelden? Jouw hoffelijkheid, daar heb ik 
recht op.  



 
Het zou weleens kunnen dat we het gevaar van de andere kant 
onderschatten, de kant die de samenleving compleet aan het 
uithollen is. We wennen angstwekkend snel aan extremistische taal 
als die van Trump, Wilders en Le Pen. Kunnen we dat allemaal maar 
blijven weglachen? Misschien begaan we dan dezelfde fout als de 
mensen die dachten dat ook Hitler wel zou overwaaien.  



 
Rechts slaat ons nog altijd in de hoek met onze ‘linkse’ standpunten, 
terwijl we gewoon christelijke waarden vertegenwoordigen, ook in 
verband met de vluchtelingencrisis. De christelijke waarden waarmee 
ik opgevoed ben, zijn op de keper beschouwd de waarden van 
humanistisch links geweest: medeleven, empathie, solidariteit. Dat 
‘humanist’ vandaag een scheldwoord geworden is, dat is pas een 
teken van de tijd. 





David Crosby  
 
 Orléans 
 

Orléans 
Beaugency 
Notre-Dame de Cléry 
Vendôme 
Vendôme 





 

Le Carillon de Vendôme 
 
Mes amis, que reste-t-il? 
À ce Dauphin si gentil? 
Orléans, Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme, Vendôme. 
  
Les ennemis ont tout pris. 
Ne lui laissant par mépris 
Qu'Orléans, Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, 
Vendôme, Vendôme.  
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