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Over de geschiedenis

DLW�LV�HHQ�ÀFWLHI �YHUKDDO��PDDU�HQNHOH�PHQVHQ�
en gebeurtenissen zijn historisch vastgelegd. 

Voor hen die het leuk vinden om te weten wat echt 
gebeurd is en wat niet, voeg ik deze pagina’s toe.

Ten tijde van de Vijfde Kruistocht – in 1218 
om precies te zijn – ging Sint-Franciscus van 
Assisi met broeder Illuminato op tocht om de 
Saracenen tot het christelijk geloof  te bekeren. 
Niet door oorlog met hen te voeren, maar door 
hen eenvoudig over de Heer Jezus Christus te 
vertellen. Op een gegeven moment kwam hij 
aan in het strategisch gelegen Damietta, waar 
de kruisvaarders al waren samengekomen, in de 
hoop Egypte en het Heilige Land via die plek in 
de Nijldelta te veroveren.

Toen Sint-Franciscus voor sultan Kamel-
al-Melek stond, vertelde hij zijn verhaal, maar 
slaagde niet in zijn missie. Hij won echter wel de 
vriendschap en de bewondering van de sultan. 
Hem werden goud en schatten aangeboden, die 
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hij natuurlijk weigerde. De hoogwaardige ‘com-
mandant van de getrouwen’ die een hoge prijs 
op het hoofd van elke christen had gezet, nam 
vriendelijk afscheid van Franciscus met de verba-
zend nederige woorden die ik in het verhaal heb 
gebruikt.

En er zijn ook historische verslagen te vinden 
over de vriendelijke en tolerante relaties tussen 
christenen en Saracenen wanneer ze geen oorlog 
voerden, bijvoorbeeld zoals beschreven tussen 
John en Nur-Aslan en de islamitische arts.

De bloedige veldslag tussen de Saracenen en 
de kruisvaarders die gelegerd waren in Akko, 
heeft daadwerkelijk plaatsgevonden op 24 
december 1217. De slag eindigde in een comple-
WH�FKDRV�YDQZHJH�HHQ�ÁLQNH�VWRUP��HQ�YHOH�FKULV-
tenen werden gevangen genomen. Heer Ranulf, 
graaf  van Chester, heeft echt bestaan. Van hem 
werd tijdens de Vijfde Kruistocht voor het laatst 
iets gehoord.

Verder zijn alle karakters en gebeurtenissen in 
GLW�YHUKDDO�ÀFWLHI��,N�KHE�JHSUREHHUG�RP�GH�DFK-
tergronden en de manier van leven in de vroege 
dertiende eeuw zo accuraat en authentiek moge-
lijk weer te geven.


