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Recensie: Thea Beckman, Kruistocht in spijkerbroek (1972) 

Wanneer Dolf als eerste mens met een tijdmachine naar de middeleeuwen mag reizen, belandt hij 

middenin een Kinderkruistocht. De kinderen blijken op weg te zijn naar Jeruzalem om de Saracenen 

te verslaan met hun onschuld. Dolf sluit zich bij hen aan. Met zijn kennis over hygiëne en organisatie 

weet hij veel kinderlevens te redden. Tegelijkertijd is hijzelf in groot gevaar, door zijn gebrek aan 

kennis over onder andere het diepgewortelde geloof van de middeleeuwers. Wordt hij verketterd of 

zal hij het einde van de Kruistocht nog meemaken? Zal hij het wonder meemaken van de zee die zich 

zal splijten voor de heilige kinderen of zal hij een nog groter wonder beleven: weer teruggehaald 

worden naar de twintigste eeuw? 

Het thema van het boek is het verschil in mentaliteit tussen mensen uit de middeleeuwen en mensen 

uit onze tijd. Ook de overeenkomsten komen aan bod. Het verhaal speelt zich af in de dertiende 

eeuw. Een eeuw met een prachtige, maar woeste natuur. Een eeuw waarin iedereen gelooft in God 

en een erewoord nog echt iets waard is. Maar ook een eeuw waarin uiterlijk vertoon een grote rol 

speelt en God alle verantwoordelijkheid op Zich geschoven krijgt. Door het element van de 

tijdmachine weet Thea Beckman dit heel goed af te zetten tegen de normen en waarden, die Dolf in 

zijn eeuw ontwikkeld heeft.  

“Tussen de lijfeigene die met de zweep werd bedreigd, en een moderne fabrieksarbeider die met 

werkloosheid werd bedreigd, was het verschil in wezen niet zo groot. Beiden werden uitgebuit en 

zoet gehouden: de horige met kerkelijke plechtigheden en de belofte van de hemel, de twintigste-

eeuwse arbeider met voetbaltoto’s en vakantietoeslag – maar vrij waren ze geen van beiden.”  

Behalve een verhaal over mentaliteit, is Kruistocht in spijkerbroek voornamelijk een spannend 

verhaal over een gewone jongen in de twintigste eeuw, die heel bijzonder blijkt te zijn in de 

middeleeuwen. Rudolf Wega is heel herkenbaar voor ons door zijn gevoelens en zijn gedachtes. 

Daarnaast zijn er ook andere zeer menselijke personages met hun talenten en tekortkomingen. 

Bijvoorbeeld de kleine koning Carolus, van wie je gaat houden. Wanneer hij in het boek door een 

blindedarmontsteking het leven laat, doet je dat persoonlijk verdriet.  

Thea Beckman weet je als geen ander mee te slepen in het verhaal. Ze is goed op de hoogte van de 

historische en geografische achtergronden, waartegen haar verhaal zich afspeelt. De manier waarop 

ze alles in elkaar weeft – de personages, de natuur, de tijdsgeest, de rampen – maken dat je zelf 

deelnemer wordt aan de kruistocht. De lange en wat te ingewikkelde zinnen, die ze daarbij soms 

gebruikt, vallen alleen een kniesoor op. Al met al kan ik zeggen, dat wie aan Kruistocht in spijkerbroek 

begint, eerst diep mag ademhalen. Want dit redelijk dikke boek lees je in een adem uit!  
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