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Inleiding
In het jaar 1240 stormen drie legers uit het onbekende en verre oosten de Europese
geschiedenis binnen. Net zoals achthonderd jaar daarvoor de Hunnen binnenvielen, waren
het nu de Mongolen die met hun snelle paarden en krachtige bogen de Europeanen
doodsangsten deden uitstaan. De Poolse en Hongaarse legers bleken kansloos tegen de
Mongolen, die oprukten tot aan de huidige Duits-Poolse grens, Wenen en Kroatië.1 Al snel
trokken de Mongolen zich terug en verdween het gevaar, maar het trauma bleef. Pas met de
reizen van onder andere Marco Polo (1271-1295) kreeg men in Europa een beter idee waar
de Mongolen vandaan waren gekomen. Het beeld veranderde van duivels en demonen, naar
een zekere respect voor de enormiteit van het Mongoolse Rijk. Sindsdien is het Europese
beeld van de Mongolen vaak veranderd. Van helden tot schurken, van statenbouwers tot
bandieten.2 Maar één element bleef altijd hetzelfde: de Mongolen als ultieme ander, in alle
opzichten verschillend van de westerse cultuur. Sinds de dertiende eeuw hebben
Europeanen weinig meer te vrezen gehad van de Centraal-Aziatische steppe, maar de angst
en fascinatie bleef.
Sinds de opkomst van de film is er een geheel nieuwe manier ontstaan waardoor men in het
westen een beeld kon vormen over de Mongolen. Eerder waren er slechts enkele
geschreven bronnen en mondeling overgeleverde verhalen, nu kon iedereen grote epen in
de bioscoop bekijken, zoals The Adventures of Marco Polo in 1938 of The Conqueror in 1956.
Deze beeldcultuur is van immense invloed geweest op de manier waarop men in het Westen
naar de Mongolen keek. Van een volk dat nauwelijks geschreven bronnen heeft
achtergelaten en nog minder archeologische bronnen valt moeilijk een beeld te vormen.
Zeker van de beginperiode van het Mongoolse Rijk weten historici heel weinig: niet eens hoe
ze eruit zagen, hoe ze spraken of wat hun gewoontes waren. Dankzij één historische bron
weten we wel enkele feiten. bijvoorbeeld dat de jonge Temujin in 1206 tot Djengis Khan, een
soort grote keizer, werd gekroond.3 Maar hoe die kroning, als we het al zo kunnen noemen,
eruit zag, dat weet niemand. Laat staan wat zijn nieuwe onderdanen of zijn vijanden ervan
1

Voor enkele standaardwerken over de Mongoolse invasie in Europa, zie: Peter Jackson, The Mongols and the
West, 1221-1405 (Harlow 2005); James Chambers, The Devil's Horsemen: The Mongol Invasion of Europe
(Edison 2003).
2
De wisselende beeldvorming van de Mongolen door de eeuwen heen wordt beschreven in: Jack Weatherford,
Genghis Khan and the making of the modern world (New York 2012).
3
Urgunge Onon, The Secret History of the Mongols: The Life and Times of Chinggis Khan (Abingdon 2011).
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dachten. In historisch onderzoek naar deze periode zijn deze gebreken te overzien. De
historicus vermeldt simpelweg dat we uit de bronnen bepaalde feiten kunnen opmaken: “dit
is wat er gebeurde in 1206”. Maar film vereist veel meer. Film is beeld, beeld is detail. Een
filmmaker kan zich simpelweg niet veroorloven zich enkel aan de feiten te houden, want die
zijn er te weinig om het beeld mee te vullen. Dus moet de filmmaker zijn fantasie
aanspreken of met behulp van historici gokken hoe het ongeveer eruit had kunnen zien. De
historicus Rosenstone zegt daarover: “Such objects, which the camera demands in order to
make a scene look ‘real’, and which written history can easily, and usually does, ignore, are
part of the texture and the factuality of the world on film.”4 Film vereist dus dat de gaten in
historische kennis van het alledaagse worden opgevuld en dat heeft het onvermijdelijke
gevolg dat de manier waarop de Mongolen in films zijn afgebeeld altijd een afspiegeling is
van de tijd waarin de film is gemaakt. Dat geldt uiteraard voor alle films, maar voor de
Mongolen in het bijzonder omdat ze zo tot de verbeelding spreken en er tegelijkertijd zo
weinig over bekend is. Ziet men graag een semi-Amerikaanse held die het opneemt tegen
hordes barbaren? Of heeft men liever een romantisch beeld van vrije vogels op een
wetteloze steppe? Alles kan, alles is geoorloofd.
Aan historisch onderzoek naar het Mongoolse Rijk en andere stepperijken die Centraal-Azië
zo dikwijls heeft gekend, ontbreekt het niet.5 Maar een stuk zeldzamer is onderzoek naar de
(recente) westerse beeldvorming van de Mongolen. Zo hadden historici tot diep in de 20e
eeuw zelden een goed woord over voor de Mongolen,6 maar is er tegenwoordig veel meer
onderzoek naar de positieve kanten van het Mongoolse Rijk. Volgens sommige historici is de
renaissance zelfs een direct gevolg van de Pax Mongolica, de periode van vrede tijdens het
Mongoolse Rijk.7 Binnen de academische geschiedenis is er dus een duidelijke verandering
van beeldvorming geweest. Maar of dezelfde ontwikkeling ook plaatsvindt bij het grote
publiek van niet-academici is maar de vraag. Bovendien is dat een vraag die bijzonder lastig
is om te onderzoeken. Toch is er één groot hulpmiddel in dat onderzoek: films en televisie.
Er zijn heel weinig niet-historici die het laatste wetenschappelijke werk over Djengis Khan
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Robert Rosenstone, History on Film, Film on History (Oxon en New York 2012) 16.
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2012).
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hebben gelezen, maar er zijn heel veel mensen die de serie Marco Polo van Netflix hebben
gezien, of de film Mulan van Disney. Om een idee te krijgen van het beeld dat onder het
grote publiek bestaat van het Mongoolse Rijk, is het dus van belang films en series over dit
onderwerp te analyseren en te onderzoeken hoe zij een beeld van de Mongolen
ontwikkelen, waar dat beeld vandaan komt en wat daarvan het gevolg is.
Het onderzoeken van historische films is een relatief nieuw werkveld onder historici. Dat
heeft niets te maken met het feit dat film en televisie later zijn ontstaan dan de academische
geschiedenis. In plaats daarvan heeft het alles te maken met de radeloosheid onder historici
als het gaat om het duiden van historische films. De traditionele houding van veel historici is
nog altijd het bekritiseren van films op historische onjuistheden en anachronismen.
Recentelijk heeft een groep historici, onder aanvoering van Robert Rosenstone, zich verzet
tegen deze houding.8 Hun belangrijkste argument is dat traditionele historici films
bekritiseren op criteria die van toepassing zijn op geschreven geschiedenis, en niet op
visuele geschiedenis.9 Het verschil tussen een film en een boek is zo groot, dat critici
onmogelijk dezelfde criteria kunnen hanteren. Men zou dus een film moeten beoordelen op
basis van criteria die van toepassing zijn op de visuele eigenschappen van films. Dat betekent
niet dat academici historisch onjuiste films niet mogen bekritiseren, maar wel dat er een
nieuwe tak van geschiedenis moet worden uitgevonden. Eén waarbij historici niet het
verleden onderzoeken, maar de manier waarop het verleden wordt gerepresenteerd in het
heden. Want het verleden bestaat in geen enkele andere vorm dan in het heden.
Deze scriptie onderzoekt de vraag hoe het beeld van de Mongolen in westerse films en
televisieseries zich heeft ontwikkeld. De keuze voor alleen westerse films is erop gebaseerd
dat ieder werelddeel een unieke relatie heeft met de Mongolen. Alle grote wereldrijken in
de 13e en 14e eeuw hebben met de Mongolen te maken gehad en hebben daardoor hun
eigen trauma’s of heldenverhalen. De Chinese beeldcultuur van de Mongolen is daarom
compleet anders dan die uit het Midden-Oosten of in het Westen. Het zou daarom de schaal
van dit onderzoek te boven gaan om al die beeldculturen te onderzoeken. Wellicht zou in de
toekomst een comparatief onderzoek een interessant vervolg vormen. Voor nu beperk ik mij
tot films die in Europa en Amerika zijn gemaakt of daar een groot publiek hebben bereikt. De
8
9

Robert A. Rosenstone, History on Film, Film on History (Oxon en New York 2012).
Ibidem, 7-8.
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film Mongol (2007) is een Russische productie maar wordt wel behandeld omdat de film ook
buiten Rusland door veel mensen wordt bekeken. Voordat de films aan bod komen is het
van belang een theoretisch kader te ontwikkelen waaraan de films kunnen worden getoetst.
Het eerste hoofdstuk behandelt daarom de vraag hoe historici met film om moeten gaan en
op welke gronden we een historische film kunnen beoordelen of veroordelen. Daarna wordt
dit theoretisch kader gebruikt om verschillende films te behandelen. Die films zijn verdeeld
in drie thema’s met corresponderende hoofdstukken: oorsprong, ontmoeting en
confrontatie. Zoals zal blijken kunnen bijna alle films over het Mongoolse Rijk
gecategoriseerd worden binnen deze drie thema’s. De centrale vraag van dit onderzoek is
dan ook waarom dat het geval is en vooral welke unieke dynamiek er binnen elk van die
thema’s plaatsvindt.
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Hoofdstuk 1 - Historici en film
1.1 Inleiding
Sinds de opkomst van de speelfilm aan het begin van de 20 e eeuw is geschiedenis een
onuitputtelijke bron voor filmmakers en een geliefd onderwerp bij het publiek. Al in 1915 liet
The Birth of a Nation, een uitgesproken racistische maar enorm populaire film over de Ku
Klux Klan, zien hoe groot het effect van dit nieuwe medium was op de manier waarop
Amerikanen hun verleden zagen. De film werd zelfs vertoond in het Witte Huis, waar
president Woodrow Wilson zou hebben gezegd: “It is like writing history with lightning. And
my only regret is that it is all so terribly true”. 10 Later bleek dat hij de beroemde zin nooit
had uitgesproken, maar toch is het symbool komen te staan voor de impact van historische
films en de manier waarop deze films het verleden betekenis geven. Sindsdien is de
verhouding tussen filmmakers en historici altijd moeizaam geweest. Filmmakers weten een
groot publiek te bereiken door het verleden te gebruiken als bron van vermaak, terwijl
historici het verleden gebruiken als bron van wetenschappelijk onderzoek. Deze twee
werelden lijken elkaar per definitie uit te sluiten, wat tot veel wederzijds onbegrip heeft
geleid. Lange tijd werden films dan ook grotendeels genegeerd door historici. Een uitgave
van de American Historical Review in 1988 bracht daar verandering in.
1.2 Het debat: historici en film
Van alle historici die zich hebben gebogen over de verhouding tussen geschiedenis en film, is
Robert Rosenstone waarschijnlijk de meest invloedrijke. In het artikel ‘History in
Images/History in Words: Reflections on the Possibility of Really Putting History onto Film’,
dat verscheen in de uitgave van de American Historical Review, laat hij zien dat zijn ervaring
met verfilmingen van zijn eigen werk hem een uniek inzicht verschaft in het debat. De vraag
die hij in het artikel stelt, is of het mogelijk is om historische verhalen via visuele media te
vertellen, zonder de wetenschappelijke basis van het vak geschiedenis uit het oog te
verliezen.11 Het ene uiterste in dit debat wordt vertegenwoordigd door filosoof Ian Jarvie,
die stelt dat geschiedenis geen narratief is van dingen die daadwerkelijk zijn gebeurd, maar
een eeuwig debat tussen historici over de vraag wat er precies is gebeurd en waarom het is
10

Paul McEwan, The Birth of a Nation (Londen 2015) 80-81.
Robert A. Rosenstone, ‘History in Images/History in Words: Reflections on the Possibility of Really Putting
History onto Film, The American Historical Review 93 (1988) 1178.
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gebeurd. Film geeft geen ruimte voor voetnoten, vragen of debatten en is daarom als
medium niet geschikt voor historici.12 Aan het andere uiterste staat de historicus R.J. Raack.
In zijn optiek is film juist veel geschikter voor het vertellen van historische verhalen dan het
schrift. Traditionele geschreven geschiedenis is te beperkt om de eindeloos complexe wereld
te beschrijven, terwijl film veel dichter in de buurt van de werkelijkheid kan komen, of in
ieder geval de werkelijke ervaring.13 Voor beide standpunten valt veel te zeggen en beide
standpunten zijn moeilijk te weerleggen. Rosenstone pleit daarom voor een andere visie op
het debat als geheel. Beide standpunten komen voort uit een vergelijking tussen traditionele
geschreven geschiedenis en visuele media. Maar die vergelijking is onterecht, want het zijn
twee compleet verschillende werelden. Rosenstone pleit daarom niet voor het ene danwel
het andere standpunt, maar roept op tot een nieuw vakgebied waarin film als zelfstandig
medium wordt gezien, met eigen unieke kenmerken.14 “The visual form of historical thinking
should not and cannot be judged by the criteria we apply to the history that is produced on
the page”, aldus Rosenstone.15 Historici moeten volgens hem niet van films verwachten dat
ze de historische feiten op juiste manier weergeven, verschillende kanten van het debat
laten zien of een historische context van gebeurtenissen geven. Het is de taak van films om
beweging, kleur en geluid aan het verleden te geven en daarmee de geschiedenis relevant te
maken voor een hedendaags publiek. Is er dan wel een rol weggelegd voor historici bij het
analyseren of bekritiseren van films? Jazeker, als we minder kijken naar hoe de film in
verband staat met de geschiedschrijving en meer naar de film op zichzelf, als visuele
metafoor voor het verleden. Over geschiedschrijving schreef Frans Ankersmit in 1994: “the
metaphorical dimension … is more powerful than the literal or factual dimensions”.16 Ook in
het werk van historici zijn feiten en data dus minder belangrijk dan de metaforen en de
boodschap die uit het hele werk ontstaat. Voor film geldt dit des te meer: niet de feiten
maken de historische beleving van de kijker, maar de metaforen, waardoor de gehele film de

12

I. C. Jarvie, ‘Seeing through Movies’, Philosophy of the Social Sciences 8 (1978) 378.
R. J. Raack, ‘Historiography as Cinematography: A Prolegomenon to Film Work for Historians’, Journal of
Contemporary History 18 (1978) 416.
14
Rosenstone, ‘History in Images/History in Words’, 1179.
15
Rosenstone, History on Film, Film on History, 42.
16
Frank Ankersmit, History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor (Berkeley en Los Angeles 1994) 180.
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som van de historische feiten overstijgt. Historici zouden dus die metaforen, of de visie
achter de film, moeten onderzoeken.17
1.3 De aantrekkingskracht van film
‘Eén beeld zegt meer dan duizend woorden’, luidt het bekende spreekwoord. Of dat waar is
laat ik in het midden, maar feit is dat beelden vaak een veel grotere impact hebben op
mensen dan taal. Hoe komt dat? Volgens filosoof Noël Carroll is de kracht van film zo groot
vanwege de toegankelijkheid van beelden.18 Taal en beelden zijn beiden systemen van
symbolen om bepaalde dingen in de werkelijkheid aan te duiden. Het woord ‘boom’ en een
foto van een boom zijn allebei een symbool voor een bestaande, tastbare, boom. Noël
Carroll noemt taal daarom een linguistic representation en beelden een pictoral
representation. Een verklaring waarom de tweede representatie zoveel krachtiger is, ligt
volgens hem bij het feit dat het herkennen van beelden een vaardigheid is die mensen veel
sneller en makkelijker kunnen leren dan het herkennen van taal.19 Het leren van een taal is
een lang en moeizaam proces, terwijl beelden heel intuïtief zijn. Daardoor kunnen beelden
makkelijker verschillende culturen overbruggen, het is niet nodig om met veel tijd en moeite
een andere taal te leren. Dat verklaart dat film zo toegankelijk is over de hele wereld. Het
publiek hoeft, behalve begrijpen dat een tweedimensionaal vlak een driedimensionaal
object verbeeldt, niets te leren om de film te begrijpen. Daarnaast heeft de filmmaker
allerlei technieken tot zijn beschikking om de aandacht van het publiek te sturen naar
belangrijke elementen in het verhaal. Deze montagetechnieken zorgen ervoor dat een film
toegankelijker is dan bijvoorbeeld een toneelstuk, dat ook een pictoral represenation is.20
De populariteit van historische films is zo groot dat het veilig is om te stellen dat de meeste
mensen meer historische kennis opdoen via films dan via tekst. Bij die stelling moet het
woordje ‘kennis’ wel worden genuanceerd, want via films doen kijkers een ander soort
kennis op. Een gemiddelde Nederlander zal bijvoorbeeld over het Romeinse Rijk enkele
feiten weten die zijn bijgebleven van de geschiedenislessen op school. Dat zijn tekstuele,
helder geformuleerde feiten. Films leveren echter geen kant en klare feiten. Neem
bijvoorbeeld Gladiator, een gigantisch succesvolle en veel bekeken film uit 2000. Niemand
17

Rostenstone, History on Film, Film on History, 184-185.
Noël Carroll, ‘The Power of Movies’, Daedalus 114 (1985).
19
Ibidem, 82-83.
20
Ibidem, 88-89.
18
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zal zich veel feiten herinneren uit deze film, maar iedereen heeft er een beeld bij. Dat beeld
bestaat uit veldslagen en gladiatorengevechten, maar ook de uitrusting van Romeinse
soldaten. Het is dus wel degelijk kennis wat kijkers onthouden uit deze film, maar het is
visuele, meer associatieve kennis. Dat maakt historische films zo fundamenteel anders dan
tekst. Uit een film onthouden kijkers meer beelden en emoties en minder feitelijke kennis. In
navolging van Rosenstone is dit onderzoek daarom gericht op deze associatieve kennis. Niet
de vraag of de historische feiten en jaartallen juist zijn, is relevant. Het gaat om de vraag
welke associatieve kennis door de films wordt gedeeld en wat de impact is van die, moeilijk
te definiëren, kennis. Bij de vraag naar de impact van het visuele op de kijker speelt
stereotypering een grote rol.
1.4 Het gevaar van stereotypering
De Duits-Joodse filosoof Theodor Lessing schreef in 1927 een boek, getiteld ‘Geschichte als
Sinngebung des Sinnlosen’. Hij argumenteerde dat de academische geschiedenis betekenis
probeert te geven aan het verleden, dat in zichzelf betekenisloos is.21 Die uitspraak is zeer
toepasbaar op historische films. Meer nog dan academische geschiedenis selecteren
filmmakers een stukje geschiedenis en maken er een narratief van met een begin, midden en
einde. Dat doen ze altijd met het publiek in gedachten, want het bereiken van een groot
publiek is altijd het doel. Op die manier wordt het collectieve geheugen steeds meer bepaald
en gehomogeniseerd door historische films.22 Anton Kaes, professor aan de Universiteit van
Berkeley en gespecialiseerd in Duitse film en media, beargumenteert zelfs dat het
privégeheugen als het ware wordt overgenomen door het collectief geheugen.23 Omdat zo
veel mensen dezelfde beelden in de bioscoop of de televisie zien, ontstaat er een collectief
geheugen dat voortkomt uit die beelden. Anton Kaes signaleert hier een proces dat het
uitgangspunt vormt voor dit onderzoek. Dat collectieve geheugen wordt namelijk steeds
homogener door ‘the circular recycling of images that are mere replicas of previous
images’.24 Het verleden, als objectieve realiteit, kan niet worden bezocht of ervaren. Het is
geen ‘foreign country’, zoals de gevleugelde uitdrukking gaat, want een ander land kan wel
21

Theodor Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen: oder, Die Geburt der Geschichte aus dem Mythos
(Leipzig 1919).
22
Anton Kaes, ‘History and Film: Public Memory in the Age of Electronic Dissemination’, History and Memory 2
(1990) 112.
23
Ibidem.
24
Ibidem, 117.
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worden bezocht en gefotografeerd.25 De onbereikbaarheid van het verleden zorgt ervoor dat
onze kennis van het verleden zich beperkt tot wat wij weten. Dat klinkt als een open deur,
maar is fundamenteel om te begrijpen hoe films het collectieve geheugen beïnvloeden.
Anton Kaes beschrijft in zijn artikel ‘History and Film: Public Memory in the Age of Electronic
Dissemination’ op magnifieke wijze de manier waarop het collectieve geheugen over NaziDuitsland is vormgegeven door de gigantische hoeveelheid film die door de nazi’s zelf is
geproduceerd. Hij komt tot de volgende conclusie: “Images of Hitler and the Holocaust have
indeed so indelibly engraved themselves in the public consciousness that new images are
hard to imagine”.26 Zelfs herinneringen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt
worden op den duur gevormd door de vele films die over de oorlog zijn verschenen.
Het onderzoek van Anton Kaes richt zich op een periode waarin al veelvuldig gebruik werd
gemaakt van film. Maar ook voor het verleden waarin er nog geen camera’s waren, geldt
eenzelfde dynamiek. Dat is een proces waarin beelden als ‘waar’ worden aangemerkt, niet
omdat ze waar zijn maar omdat ze als zodanig worden herkend. Alleen als de kijker van een
film de beelden herkent als historisch, dan pas wordt het gekwalificeerd als een historische
film. Kaes citeert de filosoof Baudrillard om dit punt te verduidelijken: “For Baudrillard in
particular, today’s postindustrial, postmodern consumer society is governed by signs and
codes which constitute a new type of social order in which the ‘real’ is the effect of signs
that function only by reference to the internal logic of that semiotic system.” 27 Baudrillard
noemt dit het ‘hyperreële’, een toestand waarin symbolen (films) een werkelijkheid
weergeven (het verleden) dat nooit heeft bestaan.28 Dit begint met een ‘simulatie’, waarin
het reële, in dit geval het verleden, herhaaldelijk wordt gesimuleerd, waarbij de simulatie
steeds verder af komt te staan van het reële. De simulatie geeft bovendien de pretentie
dicht bij de werkelijkheid te staan, het doet zich immers voor als simulatie en niet als fictie.
Veel grote historische films beginnen bijvoorbeeld met de zin ‘based on a true story’,
waarmee de suggestie wordt gewekt dat het verhaal echt is gebeurd. Uiteindelijk leidt dit tot
een ‘simulacrum’, waarin het symbool, of de simulatie, compleet los staat van de
werkelijkheid en een waarheid op zichzelf is geworden.
25

“The past is a foreign country; they do things differently there.” Openingszin uit: L.P. Hartley, The GoBetween (Londen 1953).
26
Kaes, ‘History and Film’, 118.
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De term simulacrum werd in de Oudheid al door Plato gebruikt, om bewuste vervorming van
de werkelijkheid aan te duiden. Hij gaf als voorbeeld de grote Griekse standbeelden, die aan
de bovenkant groter waren gemaakt zodat het vanuit het menselijk perspectief realistisch
leek. Maar zou de mens het standbeeld van een ander perspectief kunnen zien, dan blijkt
dat de proporties niet kloppen. Baudrillard gaat verder: voor hem is een simulacrum niet
langer een verwrongen kopie van de werkelijkheid, maar een kopie van een kopie van een
kopie zonder origineel.29 Het heeft dus niets meer met de werkelijkheid te maken. Voor
Baudrillard zit de moderne maatschappij vol met dit soort simulacra, vooral in moderne
media. Overigens hoeft dat niet altijd negatief te zijn. De (eveneens) Franse filosoof Gilles
Deleuze pleit juist voor het omarmen van de simulacra, omdat hij zich verzet tegen het
normatieve onderscheid tussen waarheidsgetrouwe kopieën van het origineel (‘echt’) en de
simulacrum (‘nep’), zoals Plato dat hanteerde.30 Deleuze moet juist niets hebben van
kopieën die proberen waarheidsgetrouw te zijn, en daarmee waardeloos en inspiratieloos
zijn. Een simulacrum daarentegen is geen origineel nog kopie, maar een werkelijkheid op
zichzelf die in tegenstelling tot wat Baudrillard vond, niet slechter is dan de ‘originele’
werkelijkheid. Nee beter zelfs, want het zorgt voor ‘the destruction of models and copies
which sets up a creative chaos’. 31 Het simulacrum zorgt ervoor dat alle regels worden
losgelaten en dat leidt tot ultieme creativiteit. Dit sluit enigszins aan op het punt van
Rosenstone: films zijn niet per definitie slecht omdat ze (slordige) kopieën zijn van de
werkelijkheid. We moeten films simpelweg zien als simulacrum, een eigen werkelijkheid, en
die als zodanig bestuderen. Of dat wellicht een onhaalbaar ideaalbeeld is, laat ik voor nu in
het midden.
Terug naar Anton Kaes, die signaleerde dat het collectieve en privé geheugen wordt
overgenomen en bepaald door films. Volgens hem zijn de meeste Hollywood producties over
de Tweede Wereldoorlog simulacra, omdat ze niet het verleden citeren, maar films die al
over dat verleden zijn gemaakt, die op hun beurt weer films van nazi’s zelf citeren. Voor
films over eerdere periodes geldt hetzelfde proces. Door een groot gebrek aan historische
bronnen weet niemand hoe de Mongolen er precies uitzagen, hoe ze zich kleedden of wat ze
aten. Kortom, hoe ze leefden. Toch worden er films over de Mongolen gemaakt. Deze films
29
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worden door het publiek herkend als historische films, terwijl ze niet gebaseerd zijn op het
verleden zelf maar op representaties van het verleden. Dit onderzoek richt zich op die
representaties. Waar komen de beelden die in de films als ‘echt’ worden gepresenteerd
vandaan?
1.5 Opzet
De hierop volgende hoofdstukken van dit onderzoek bestaan uit drie overkoepelende
thema’s die van toepassing zijn op de films over het Mongoolse Rijk. Het eerste thema is dat
van de oorsprong. De films die hieronder vallen, zoals Mongol en The Conqueror, gaan over
de opkomst van Djengis Khan. Dit is een populair onderwerp, omdat de persoonlijkheid van
Djengis Khan bij veel mensen tot de verbeelding spreekt. Het is bovendien een tijd waar
historisch gezien weinig over bekend is, er zijn geen geschreven bronnen en geen
afbeeldingen. Dat zorgt voor een hele specifieke dynamiek in de films over deze periode,
waarbij mythe en religie een grote rol spelen. Het tweede thema is de ontmoeting. Dit zijn
films over een latere periode, waarin ontmoetingen tussen de eigen cultuur, in dit geval
Europa, en het Mongoolse Rijk plaatsvinden. Het zijn geen gewelddadige ontmoetingen,
maar komen voort uit nieuwsgierigheid. Hoewel er veel Europese reizigers zijn geweest die
naar het Mongoolse Rijk trokken en hun reis beschreven, is Marco Polo de bekendste. Van
alle onderwerpen rondom het Mongoolse Rijk is hij verreweg het populairst, met als
bekendste voorbeeld de recente serie Marco Polo van Netflix. Waar het tweede thema gaat
over culturele uitwisseling en ontdekking van het voorheen onbekende, gaat het derde
thema over de confrontatie. In dit thema staan de Mongolen aan de poort. In dit onderzoek
staat de film Mulan centraal bij dit thema. De drie thema’s volgen niet per se de chronologie
van de geschiedenis. In veel gevallen vond de confrontatie (de inval van de Mongolen in
Europa rond 1241) plaats vóór de ontmoeting (de reis van Marco Polo tussen 1271 en 1295).
De oorsprong (Djengis Khan, ca. 1162 - 1227) vond wel als eerste plaats, maar ontmoeting
en confrontatie volgden op verschillende momenten en liepen door elkaar heen. De thema’s
zijn dan ook niet gekozen uit historische werkelijkheid, maar uit de manier waarop films zich
beroepen op de geschiedenis.
De hoofdstukken, gekoppeld aan de drie thema’s, volgen min of meer eenzelfde opbouw. In
het boek Slaves On Screen: Film and Historical Vision analyseert Natalie Davis de manier
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waarop slavernij wordt verbeeld in film volgens een vaste methode van drie stappen.32 Bij
elke film komt eerst de inleiding of genesis: waar komt het idee van de film vandaan, wat
was het doel en wie hebben het uitgevoerd? Dan komt de synopsis, een overzicht van het
verhaal en de karakters, samen met een analyse van op welke punten de film afwijkt van de
geschiedenis. Tot slot volgt de judgement, waarin wordt beschreven waarom de film wel of
niet belangrijk is en hoe het bijdraagt aan de manier waarop het publiek naar het verleden
kijkt. Deze methode van drie stappen blijkt effectief in haar onderzoek, maar hier zou ik er
nog een stap aan toe willen voegen, namelijk hoe de film werd ontvangen. De drie stappen
van Davis richten zich op twee groepen: de makers en de historici. Daarmee wordt de
belangrijkste groep, het publiek, vergeten. Hoe populair was de film? Hoe vaak is de film
bekeken en hoe werd het door het publiek en de pers ontvangen? Een analyse van die
aspecten kan antwoord geven op de vraag hoe groot de impact van de film is geweest en op
welk publiek. Tot slot eindigt elk hoofdstuk met het plaatsen van de in de films gebruikte
thema’s in historische context. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop de Mongolen
worden afgebeeld en waar dit beeld vandaan komt. De vraag daarbij is of het thema een
bepaalde dynamiek of stereotypering kent die in meerdere films over dat tijdvak
terugkomen. En als dat zo is, waar komen die stereotypes vandaan?
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Hoofdstuk 2 – De oorsprong
2.1 Inleiding
In het jaar 1206 werd Temujin, op dat moment de machtigste heerser van de Mongoolse
steppe, gekroond tot Djengis Khan, ofwel ‘grote heerser’. In de jaren daarvoor had hij de
verschillende met elkaar in onmin levende Mongoolse stammen verenigd. Ooit was hij
verstoten uit zijn eigen stam, nadat zijn vader was vermoord door een concurrerende stam.
Maar ondanks die tegenslag wist hij uit te groeien tot de onbetwiste heerser van de steppe
en daardoor tot de schrik van het zuidelijk gelegen China. Hij legde daarmee de basis van het
Mongoolse Rijk, dat in de jaren na zijn dood zou uitgroeien tot het grootste aaneengesloten
rijk uit de wereldgeschiedenis. Over deze vroege jaren van Djengis Khan is bijzonder weinig
bekend. De Mongolen zelf lieten maar één geschreven bron na over het leven van Djengis
Khan en zijn opvolgers: ‘De geheime geschiedenis van de Mongolen’.33 Deze bron werd
enkele decennia na de dood van Djengis Khan geschreven, maar het enige wat is
overgebleven zijn Chinese vertalingen met een latere datering. Naast deze bron, die op
zichzelf al een twijfelachtige betrouwbaarheid heeft, zijn er over het leven van Djengis Khan
verhalen en geruchten bekend, die zijn opgeschreven door andere volken, meestal volken
die door de Mongolen waren veroverd. Het beeld dat daaruit ontstaat, is dus allerminst
objectief. De bekende uitspraak ‘History is written bij de victors’34 zou hier kunnen worden
omgedraaid. De geschiedenis van de Mongolen is geschreven door de verliezers en
buitenstaanders. Van duivel tot verlosser, Djengis Khan is figuur met heel veel gezichten.
Sinds de dood van Djengis Khan is deze beginperiode omgeven door mythes en legendes. De
manier waarop de jonge Temujin met niets begon en uiteindelijk een wereldrijk stichtte
spreekt enorm tot de verbeelding. Het gebrek aan bronnen en dus feiten over die periode
gecombineerd met die fascinatie leidt tot een bijzondere mengelmoes van films. In Mongolië
zijn er meerdere films gemaakt die Djengis Khan, uiteraard, verbeelden als nationale held.
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Maar in dit hoofdstuk staan Mongol en The Conqueror centraal. Het zijn de films die in
Europa en Amerika het meeste succes hadden.
2.2 Mongol
In 2007 voltooide de Russische regisseur Sergei Bodrov zijn werk aan Mongol, of Mongol:
The Rise of Genghis Khan, zoals de film in Amerika werd uitgebracht. Een grootse film in alle
opzichten, van een groot budget tot uitgestrekte landschappen en epische veldslagen. Vaak
omschreven als een ‘typisch’ Russische film, met lange sfeershots en een vrij traag verhaal.
Met een Oscarnominatie en veel kijkers was de film een succes, maar er was ook kritiek. Die
kritiek heeft alles te maken met de ontstaanswijze van de film. Vanaf het begin was het een
project van Sergei Bodrov zelf en was het voor hem een manier om zich af te zetten tegen
beeldvorming van de Mongolen die in Rusland gebruikelijk was. In een interview omschrijft
hij waar het idee vandaan is gekomen: “Russians lived under Mongolian rule for around 200
years. (...) In our schoolbooks, Genghis Khan was portrayed as a monster. The books were
products of the time, and the depictions were pretty awful and simplistic.” 35 Sergei Bodrov
kreeg een fascinatie voor Djengis Khan, niet als veroveraar maar als staatsman en minnaar.
“I decided to make this movie because his love story was an unknown story”.36 Bodrov, toen
al een gevierd en gevestigd regisseur in Rusland, had al ervaring met het onderwerp. In 2005
regisseerde hij de Kazachse film Nomad: The Warrior. De film, die zich afspeelt in de 18e
eeuw, gaat over een fictieve nazaat van Djengis Khan. Met een budget van 40 miljoen euro,
betaald door de overheid, was het de duurste Kazachse film ooit.37 De film was populair in
Kazachstan en werd de Kazachse inzending voor de oscar voor beste niet-Engelstalige film.
Maar in de Amerika kon de film op weinig enthousiasme rekenen. Het werd een grote
teleurstelling, met nog niet eens 100.000 euro aan opbrengsten, een fractie van wat de film
had gekost. Het doel van Mongol was voor Sergei Bodrov dus niet alleen om een ander beeld
van Djengis Khan te laten zien, maar ook om deze keer wel een internationaal publiek te
bereiken. Dat resulteerde in een film waarbij men het niet zo nauw nam met historische
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feiten. In Mongolië leidde dat tot zoveel protesten dat Bodrov moest uitwijken naar
Kazachstan als opnamelocatie in plaats van Mongolië.38 Al voordat de opnames waren
gestart, was iedereen ontevreden: de Russen vonden het beeld van Djengis Khan te positief
en volgens de Mongolen ging Bodrov te gemakkelijk om met hun verleden.
2.2.1 Synopsis
Drie thema’s komen voortdurend terug in Bodrov’s versie van het verhaal van Djengis Khan:
liefde, gevangenschap en het bovennatuurlijke. Zijn liefde voor Börte is de rode draad van
het verhaal, dat begint als Temujin wordt meegenomen door zijn vader naar bevriende stam.
Daar misleidt de eigenwijze Temujin zijn eigen vader: door een slimme list kiest hij Börte als
bruid, terwijl zijn vader een andere stam voor ogen had om een toekomstige bruid te kiezen.
Omdat Temujin heeft gekozen, gaan ze eerder naar huis. De eigenwijsheid van Temujin en
zijn liefde op het eerste gezicht voor Börte betekent dan indirect de dood van zijn vader.
Onderweg slaat het noodlot toe: zijn vader wordt vergiftigd door een vijandige stam. Dit
thema herhaalt zich: Börte is de drijvende kracht achter Temujin, maar zorgt ook voor
rampspoed. Temjin wordt door de dood van zijn vader, die stamhoofd was, door zijn eigen
stam verstoten. Later ontstaat de oorlog tussen Temujin en zijn bloedbroeder Jamukha
nadat ze samen de ontvoerde Börte hebben gered. Opnieuw zorgt de liefde van Temujin
voor rampspoed. Al snel verliest Temujin de strijd tegen Jamukha en wordt hij verkocht als
slaaf. Het is dan al de zoveelste keer dat hij een gevangene is. Dit keer in China, waar hij zijn
dagen slijt in een open kooi, ter vermaak van de Chinezen. Maar na de liefde en de
gevangenschap is er het bovennatuurlijke. Een lokale monnik ziet de toekomst van Temujin
en stelt voor hem te helpen met ontsnappen als Temujin later het klooster van de monnik
spaart. Dat belooft Temujin en de monnik gaat op pad om Börte te vertellen waar Temujin
gevangen wordt gehouden. Hoewel hij haar niet weet te bereiken en sterft in de woestijn,
ziet Börte in een droom waar ze heen moet. Zo rijgt het verhaal zich aaneen met
bovennatuurlijke plot twists. De film loopt nu tegen het einde, met de grote confrontatie
tussen Temujin en zijn voormalige bloedbroeder Jamukha als slotstuk. Temujin verzamelt
een leger en, nog veel belangrijker, schakelt de hulp in van de god van de steppe: Tengri. Die
38
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verschijnt in de vorm van een wolf aan de biddende Temujin. De grote veldslag laat zich dan
ook niet beslissen door het militaire vernuft van Temujin of Jamukha maar door Tengri zelf.
Het leger van Jamukha is vele malen groter, maar tijdens de veldslag breekt plotseling een
enorm onweer uit. Alle Mongolen zijn bang voor het onweer, behalve Temujin. Dat geeft zijn
troepen hernieuwde hoop, terwijl het leger van Jamukha op de vlucht slaat. Zo eindigt de
film met Temujin als grote overwinnaar, maar met weinig overwinningen op eigen titel.

2.2.3 Oordeel
De kracht van Mongol zit meer in het visuele dan in het verhaal. De trage shots met
uitgestrekte landschappen geven de leefwereld van de Mongolen prachtig weer. Het is een
wereld van genadeloze schoonheid en een keihard bestaan. Overal loert het gevaar van de
alom aanwezige natuurkrachten. Sergei Bodrov heeft kosten nog moeite gespaard om de
mooiste locaties van Binnen-Mongolië en Kazachstan op te zoeken. Dat geeft de film een
enorme aantrekkingskracht en op het visuele spektakel valt dan ook niets af te dingen.
Bovendien besteedt Bodrov veel zorg aan het goed weergeven van de Mongoolse tradities.
Hoewel de crew grotendeels Russisch is, zijn bijna alle acteurs Mongools en is Mongools de
voertaal van de film, iets dat niet vanzelfsprekend is voor een Russische film. Er is zo goed als
niets bekend over de Mongoolse leefwijze uit de tijd van Djengis Khan, waardoor de huidige
leefwijze van Mongoolse nomaden het enige aanknopingspunt is. Die tradities zijn in de film
zeer natuurgetrouw en met veel aandacht uitgebeeld. De manier waarop er wordt gegeten
en gedronken, hoe men met elkaar omgaat en hoe de traditionele ger er van binnen uitziet:
alles klopt met de huidige tradities van Mongolië. Met het oog op de visuele, associatieve of
metaforische kennis, zoals in het eerste hoofdstuk besproken, scoort de film daarom een
ruime voldoende. Dankzij Mongol heeft wereldwijd een groot publiek kunnen zien hoe de
leefwijze en cultuur van de Mongolen er ongeveer uitzag. Het gaat in tegen alle stereotypen
die in het Westen vaak worden gehanteerd.
Een goed voorbeeld van de manier waarop heersende stereotypen worden neergehaald is
de achterliggende motivatie van Temujin om de Mongoolse stammen te verenigen. Nadat
Temujin de god Tengri om hulp vraagt krijgt hij zijn opdracht: “Mongols need laws. I will
make them obey, even if I have to kill half of them.” Het is hem niet te doen om het
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plunderen of het veroveren, maar om eenheid en wetten. Inderdaad was Djengis Khan de
eerste die een uitgebreid wetboek opstelde voor de Mongolen, de Yasa. En historici zijn het
er min of meer over eens dat het bijeenhouden van de Mongoolse stammen het
voornaamste doel was van de veroveringen van Djengis Khan.39 De scène in Mongol is één
van de momenten in de film waarin het bovennatuurlijke een nadrukkelijke rol speelt, in dit
geval door de verschijning van een wolf.
Hoewel het bovennatuurlijke soms zorgt voor zwakke verhaalelementen, zoals het onweer
dat Temujin helpt met zijn overwinning, is het wel een treffende manier om de leefwereld
van de Mongolen uit te beelden. De Mongoolse leefwereld werd gekenmerkt door een
religie van immanentie, waarbij geesten en goden op aarde bestaan en tussen de mensen, in
tegenstelling tot de transcendente religie van het christendom of Islam, waarbij God zich
uitsluitend in de hemel bevindt. Ook zou Djengis Khan volgens enkele bronnen regelmatig op
een hoge berg de hulp van Tengri zoeken.40 Dat Tengri aan Temujin verschijnt in de vorm van
een wolf is dus een mooie manier om die Mongoolse leefwereld uit te beelden. De zorg en
aandacht voor de Mongoolse tradities ontbreekt echter compleet als het gaat om historische
feiten. Het verhaal is een fantasie van Bodrov en wijkt op fundamentele elementen af van de
geschiedenis. Het is te veel om hier een opsomming te geven en dat is ook niet de bedoeling
van dit onderzoek. Maar het is duidelijk dat Bodrov een aantal elementen uit de
geschiedenis van Temujin heeft gebruikt om daaromheen zijn eigen verhaal te plaatsen. Het
meest opvallende daaraan is hoe vaak Temujin in de film een gevangene is. In feite bestaat
het grootste deel van de film uit Temujin die gevangen wordt genomen en weer ontsnapt,
een cyclus die zich enkele malen herhaalt. Daardoor is Temujin voor een filmheld wel heel
passief. Dat is verfrissend ten opzichte van de stereotype genadeloze veroveraar, maar gaat
soms ten koste van de geloofwaardigheid van de hoofdrolspeler. Zijn passieve houding en
zwijgzame karakter maken hem niet de meest waarschijnlijke wereldveroveraar. Maar dat
was vanaf het begin waar het Bodrov om te doen was: een andere, zachtere, Djengis Khan
neerzetten. En daar is hij in geslaagd. Hij legt daarvoor in de film geen historische
verantwoording af, maar wel in alle interviews die hij rondom het verschijnen van de film
heeft gegeven, waarin hij erkent dat het verhaal gebaseerd is op enkele historische bronnen
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maar ook zijn eigen interpretatie weergeeft.41 Bovendien gaat het karakter van Djengis Khan
in Mongol zo in tegen de bestaande stereotypes, dat elke (westerse) kijker erdoor aan het
denken wordt gezet.
2.2.4 Ontvangst
Met een Oscarnominatie voor beste niet-Engelstalige film en een totale opbrengst van 26
miljoen dollar is het Bodrov met Mongol gelukt wat met zijn vorige film, Nomad, niet lukte.
Mongol veroverde de internationale filmwereld en scoorde overwegend goede recensies
van zowel filmcritici als bioscoopbezoekers. Op IMDB scoort de film een 7,3, gebaseerd op
meer dan 40.000 stemmen.42 Vrijwel alle recensies komen op een aantal punten overeen. De
cinematografie en het visuele spektakel van onder meer de veldslagen worden vrijwel
unaniem aangehaald als de beste kant van de film. Ook de aandacht voor tradities krijgt veel
lof. Zo schrijft de New York Times: “His world feels authentically raw and refreshingly
archaic, and also strangely beautiful.”43 Waar veel recensenten zich weinig raad mee weten,
is de geschiedenis. Aan de ene kant wordt de positieve manier waarop Temujin is neergezet
aangehaald als een verademing, maar dat Bodrov het niet zo nauw neemt met de feiten
wordt ook overal opgemerkt. Zo schrijft de NRC: “Voor regisseur Bodrov is Temudgin zowel
een held als een schurk, maar dan zo eentje naar wie hij vooral met stiekeme eerbied kijkt.
Het is nog het beste vergelijkbaar met de Napoleon-verering van veel Europeanen. Dat
maakt het uitgangspunt van de film wat diffuus. Een historisch correct portret wordt niet
nagestreefd.”44 Dat een historisch correct portret niet wordt nagestreefd klopt, maar gezien
de gebrekkige bronnen over deze periode is een historisch correct portret in feite
onmogelijk. Filmcritici vinden dat Bodrov te veel zijn eigen geschiedenis heeft geschreven,
maar het gevolg daarvan is wel dat in elke recensie het historische debat wordt aangehaald.
In de recensie van NRC wordt de verering van Djengis Khan vergeleken met de Europese
Napoleon-verering, een bijzonder treffende vergelijking die van een historisch inzicht
41
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getuigd die men niet snel verwacht in een filmrecensie. In dat opzicht heeft Mongol een
publiek debat aangezwengeld waar de meeste historici slechts van kunnen dromen.
Daarmee voldoet Mongol min of meer aan de eisen die Rosenstone stelt aan een historische
film, zoals in het eerste hoofdstuk besproken. De visuele geschiedschrijving van Mongol is
uitstekend dankzij de aandacht voor landschappen, tradities, kleding en taal. Daarnaast
draagt de film bij aan de tekstuele geschiedschrijving door een debat aan te zwengelen over
Temujin en de historische bronnen over zijn leven.
2.3 The Conqueror
The Conqueror, uit 1956, komt voor in menig lijstje van slechtste films in de geschiedenis van
Hollywood. Van de casting tot het filmen: de productie van de film lijkt te bestaan uit een
reeks ongelukkige beslissingen. Het begon met ‘one of the worst casting decisions of all
time’45, de witte cowboyheld John Wayne als Djengis Khan. Maar daar bleef hij niet bij. De
eveneens witte actrice Susan Hayward werd gecast als Bortai (Börte), de Tataarse prinses die
het hart van Temujin steelt. Het feit dat er geen Aziatische acteurs meededen aan deze film
leidt nog steeds tot verbazing. Maar het grootste drama rond de film is dat de opnames vele
mensenlevens hebben gekost. De opnames vonden plaats in de staat Utah, vlakbij een
testplaats voor nucleaire wapens. In 1981 bleek dat van de 220 mensen die aan de film
hadden gewerkt, er 91 kanker hadden gekregen en 46 mensen aan kanker waren overleden,
inclusief de hoofdrolspelers John Wayne en Susan Hayward. Of dit onwaarschijnlijke aantal
daadwerkelijk is veroorzaakt door straling, is nooit helemaal bewezen, maar het artikel dat
People Magazine in 1980 hierover publiceerde deed veel stof opwaaien.46 Sindsdien staat
The Conqueror bekend als de film die de meeste mensenlevens ooit heeft geëist. Het voorval
is inmiddels zo vaak aangehaald, dat de film alleen nog maar wordt geassocieerd met dit
drama. Er zijn drie elementen die in vrijwel elke recensie worden genoemd: 1. de slechte
casting, 2. het stralingsdrama en 3. het slecht geschreven script. De vraag is of dat wel
helemaal eerlijk is.
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2.3.1 Synopsis
De film opent met een woeste horde ruiters, Temujin voorop, zwaaiend met zijn zwaard.
Dan volgt de mooie Bortai, tussen de kussens van een paard en wagen. Vervolgens weer de
woeste ruiters, met oorverdovend hoefgetrappel. Er is nog geen woord gesproken, maar het
contrast is meteen duidelijk. Temujin en zijn Mongolen als barbaren, of misschien beter:
vrije vogels. Tussen de shots van de schreeuwende ruiters zien we hun tentenkamp. Hun
nomadisch bestaan spreekt meteen tot de verbeelding. Vrijheid! Heel het burgerlijke
Amerika laat zijn fantasie de vrije loop, meer nog dan cowboys en Indianen is Temujin de
man die met zijn woeste vrije bestaan tot de verbeelding spreekt. In contrast met Temujin
zien we de beklemming van Bortai, een beeldschone vrouw met een prachtige jurk: in
gevangenschap. Dan volgt de inleidende tekst: “This story, though fiction, is based on fact. In
the twelfth century the Gobi Desert seethed with unrest. Mongols, Merkits, Tartars and
Karkaits struggled for survival in a harsh and arid land. Petty chieftains pursued their small
ambitions with cunning and wanton cruelty. Plunder and rapine were a way of life and no
man trusted his brother. Out of this welter of treachery and violence there arose one of the
greatest warriors the world has ever known – a conqueror whose coming changed the face
of the world.” De setting is duidelijk. Een plek zonder law and order, waar het recht van de
sterkste geldt. En wellicht ook zonder de beklemmende culturele regels en omgangsvormen
van onze tijd? In ieder geval een plek waar de mens het dichts bij zijn oorspronkelijke
dierlijke staat komt. En dan rijst de vraag die filosofen al zo lang bezig houdt: is de mens van
nature goed of slecht? In de verlichting was het idee van de nobele wilde ontstaan. De mens
in zijn meest pure vorm: niet gecorrumpeerd door beschaving. Hartstochtelijk, met een vrije
moraal en van nature goed. De term nobele wilde, of noble savage komt voor het eerst voor
in het theaterstuk The Conquest of Granada uit 1672:

“I am as free as nature first made man,
Ere the base laws of servitude began,
When wild in woods the noble savage ran.”47

Deze tekst is moeiteloos toepasbaar op de Mongolen uit The Conqueror. Geen wet, geen
47
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recht, maar doen waar je zin in hebt. En wat doe je dan als je Temujin bent? Dan schaak je
de schone vrouw Bortai. De eerste dialoog in de film introduceert meteen de rechteloosheid:
Temujin: By whose leave do you cross my lands?
Targutai: A chief’s land are those his men can hold with arms, Temujin.
Temujin: The Merkit Chief comes to dispute them?

Terwijl de mannen bedreigingen over en weer uiten zien we Bortai verveeld kijken. Haar
witte jurk steekt fel af tegen het grauwe leer van de ruiters. Zij is de schoonheid tussen de
rauwe barbaren en, zo blijkt even later, de intelligentie temidden van de bruten. Hier
ontvouwt zich de rest van het verhaal. Temujin valt de karavaan van Targutai aan en steelt
Bortai. De rest van de film is een dans tussen de barbaarse kant van Temujin, die Bortai met
geweld wil dwingen zijn vrouw te zijn, en zijn andere kant, die de liefde van Bortai wil
winnen. Als Temujin zijn nieuwe vrouw met geweld meeneemt naar zijn tent, ontstaat een
dialoog waar dat contrast mooi duidelijk wordt:
Khazar: Let’s See the Tartar women dance!
Bortai: I do not dance for jackals.
Temujin: No? But for Temujin you’ll dance!
Temujin draagt Bortai naar zijn tent
Temujin: Dance, Tartar women. Dance for Temujin. Know this, women. I take you for wife.
Bortai: Is Temujin so wanting for a women that he will quench his fire with ice?
Temujin: You had no love for Targutai. This I’d swear.
Bortai: So I must be overwhelmed by Temujin, flattered by his drunken ardor. Returning kiss
for kiss. The least of my slaves will give you more pleasure, Mongol.
Temujin: Guard! Take this captive to her tent.

Meerdere malen noemt Bortai de Mongolen jakhalzen, voor haar zijn ze niet beter dan
dieren. Maar toch, is Temujin ook een jakhals? Uit deze scène blijkt van niet, want hij kan
zich niet zetten tot het verkrachten van Bortai. Als we nu even de hele film overslaan, tot de
allerlaatste scène, dan zien we Temujin en Bortai naast elkaar staan, arm in arm. Niet uit
plicht of uit een dierlijk verlangen, maar uit liefde. Gedurende de film heeft Bortai ervoor
gezorgd dat Temujin niet langer een jakhals is, maar een mens. Tegelijkertijd met Bortai
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krijgt de kijker ook steeds meer sympathie voor de veroveraar. Veroveraar? Het is een groot
woord, want meestal zien we hem als gevangene, of is hij gewond. Uiteindelijk komt hij als
winnaar uit de strijd, maar niet op de manier van een klassieke oorlogsheld, zoals Alexander
de Grote, waarover in hetzelfde jaar een film verscheen. Temujin moet het hebben van
snode plannen en de hulp van zijn bloedbroeder en geliefde.

Terug naar het concept van de nobele wilde. In The Conqueror is Temujin de ultieme nobele
wilde. Een barbaar die gedijt bij het recht van de sterkste. Maar als het erop aan komt, kiest
hij voor het ‘goede’ in zichzelf, voor de liefde, voor Bortai. De mens is van nature goed,
gelukkig maar. In de negentiende eeuw was het idee van de nobele wilde weggevaagd en
had het plaatsgemaakt voor een sociaal darwinisme. Primitieve culturen werden niet langer
gezien als tegenhanger voor alles wat er mis was met de eigen cultuur, maar als
daadwerkelijk minderwaardig. Ook de Mongolen moesten er toen aan geloven. Er werd
uitermate negatief gedacht over Djengis Khan en het Mongoolse Rijk. Tekenend daarvoor is
dat in de 19e de term ‘mongool’ voor het eerst werd gebruik voor mensen met het
syndroom van Down. Zij werden gezien als een stap terug in de evolutie. In het begin van de
20e eeuw verscheen een populair wetenschappelijk werk, De Mongols In Our Midst, waarin
werd beweerd dat mensen met het syndroom van Down nazaten waren van Mongolen die in
de Middeleeuwen Europa waren binnengevallen.48 Maar later in de 20e eeuw komt het
beeld van de nobele wilde weer helemaal terug, wellicht door de opkomst van het moderne
kapitalisme, de consumptiemaatschappij en financiële crises. En daarom zien we in deze film
een verheerlijking van de wetteloosheid op de steppe. Dat Temujin en Bortai worden
gespeeld door witte acteurs kwam de film op veel kritiek te staan, maar past eigenlijk heel
goed. John Wayne staat symbool voor al die witte Amerikanen die ervan dromen om op de
steppe een Temujin te zijn, een Bortai te schaken en vervolgens haar liefde te winnen. In
feite is het de vertolking van de ultieme ‘American Dream’.
2.3.2 Oordeel
Het verhaal van de film volgt in hele grote lijnen de geschiedenis van Temujin, maar daar is
alles wel mee gezegd. Aan een analyse van de feitelijke juistheid van het verhaal valt bijna
niet te beginnen. De hoofdpersonen dragen de bekende namen: Temujin, Bortai, Jamukha,
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Hoelun, Wang Khan. Maar daar blijft het ongeveer bij. De film opent met de Tartaarse
(onjuist) prinses Bortai, dochter van Kumlek (onjuist), die is uitgehuwelijkt aan Targutai
(onjuist), leider van de Merkit (onjuist). En zo gaat het de hele film verder. De namen van
mensen en stammen klinken bekend, maar alle feiten zijn volledig door elkaar gehusseld. Of
zoals een regionale krant in Amerika bij het verschijnen van de film schreef: ‘The single fact,
it appeared, is that there was a Genghis Khan. Otherwise, any similarity to history is
accidental’.49 Wat betreft de feitelijke juistheid kan de film dus weinig goeds doen. Hoe zit
het dan met het visuele? Waar Mongol het gebrek aan historische juistheid goed maakt met
veel aandacht voor het visuele, is dat bij The Conqueror helaas niet het geval. De keuze voor
acteurs is al eerder benoemd, maar ook de filmsets hebben weinig met Mongolië te maken.
Niet alleen omdat de film in Amerika is opgenomen en er geen steppe te zien is, maar ook de
manier van leven is eerder gebaseerd op een Amerikaanse fantasie dan op de Mongoolse
leefwijze. De kledingstijl lijkt vaak eerder Europees dan Aziatisch en op de tenten staan
primitieve rotstekeningen zoals die in Europese grotten zijn gevonden. Het is misschien
beter om The Conueror te zien als fantasy in plaats van een historische film. Amerikaanse
fantasieën, angsten en idealen worden naar hartelust geprojecteerd op de Mongoolse
geschiedenis. Eigenlijk was The Conqueror heel vernieuwend in die tijd. Een film over de
ultieme antiheld in plaats van de eeuwige dappere cowboy of historische oorlogsheld. In die
zin is het tekenend dat Temujin wordt gespeeld door John Wayne. The Conqueror is een
essentie een western met een andere setting. Een experiment eigenlijk, of het beproefde
westernrecept ook in een andere tijd en plaats zou werken. Het past in een tijd waarin
Amerika, na de gruwelen van de oorlog, gefascineerd raakte met antihelden en tegelijkertijd
steeds meer over de grenzen ging kijken.
2.3.3 Ontvangst
Zoals hierboven vermeld, wordt The Conqueror vaak aangehaald als één van de slechtste
films ooit, mede vanwege het stralingsdrama. Maar dat is een oordeel ver na dato en doet
de film geen recht. Wellicht valt er hoogstens uit op te maken dat de film een product van
zijn tijd is en tegenwoordig op weinig begrip kan rekenen. Maar toen The Conqueror
uitkwam, waren de reacties in Amerika bijzonder positief. Waar men tegenwoordig de rol
van Temujin als een misstap ziet in de carrière van John Wayne, was dat toen niet het geval,
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zo blijkt uit deze recensie: “John Wayne gives one of the most impressive and virile
characterizations of his notably successful screen career.”50 En ook John Wayne zelf dacht
hier anders over: “This is one of the best pictures I have ever seen, certainly the best I have
ever been in.”51

Andere recensenten hadden vooral oog voor het spektakel en de landschappen (die gewoon
in Amerika zijn gefilmd). ”They filmed shots of the most spectacular scenes ever put on
celluloid – lusty, romantic scenes set against weird country never before caught by the
camera.”52 En “Big dimensions and flashing colors are standout features of the picture –
along with the almost unrelieved barbarism of the story’s period – the late 12th century.”53
De film deed het goed bij recensenten en kijkers. Dat kwam mede door de in 1953
geïntroduceerde technologie van Cinemascope, een techniek waarmee de beelden extra
breed konden worden geprojecteerd. Dit was ten tijde van The Conqueror nog een nieuwe
techniek en werd dus goed ontvangen. “vast in physical scope, with some of the biggest
riding scenes”, schrijft een krant.54 Maar ook de romantische aspecten van de film, waarin
50
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de hierboven beschreven nobele wilde centraal staat, kon op veel positieve reacties
rekenen.
2.4 Historische context
De tijd van Djengis Khan heeft altijd al tot de verbeelding gesproken, overal ter wereld.
Hoewel de twee films die hier zijn besproken op het eerste gezicht misschien niet op elkaar
lijken, weerspiegelen ze een beeld van de Khan dat al zo oud is als de Middeleeuwen. Een
beeld waarbij twee elementen altijd terugkomen: mythevorming (Mongol) en barbaarsheid
tegenover puurheid (The Conqueror). In Mongol wordt Djengis Khan bijna tot een profeet
verheven, iemand die rechtstreeks in contact staat met God en zijn wil uitvoert. Dat beeld is
niet eens zo vreemd, want zeker in Mongolië en omringende landen is Djengis Khan een
goddelijk figuur. Maar ook in Europa wordt Djengis Khan al sinds de eerste berichten over
zijn veroveringen omgeven door verhalen van mythische proporties.
Met die eerste verhalen die Europa in de 13e eeuw bereikten, is iets bijzonders aan de hand.
De twee belangrijkste reizigers die als eersten verslag deden van het Mongoolse Rijk,
Johannes van Pian del Carpine en Willem van Rubroeck beschrijven de Mongolen met een
bijna paradoxale blik. Aan de ene kant zijn ze bijzonder modern en wetenschappelijk, omdat
ze heel precies en uitvoerig opschrijven wat ze zien. Aan de andere kant incorporeren ze alle
bestaande mythes die in Europa werden verteld over Azië, en dat waren er heel veel.
Carpine geeft bijvoorbeeld een verslag van de opkomst van Djengis Khan, waar weinig mythe
bij komt kijken. Maar niet lang daarna, als Djengis Khan aan de macht is, voeren zijn reizen
volgens Carpine langs legers van honden, mythische keizers (Prester John) en wolken waar
men blind van wordt.55 Wat verklaart deze paradoxale benadering van deze reizigers?
Cultuurhistoricus Maurizio Peleggi omschrijft het als volgt: “Simultaneously upholding two
different regimes of truth, these missionary reports occupy a transitional epistemological
space between medieval consubstantiality, for which things seen and words heard are
equally reliable sources of knowledge, and modern empiricism, which derives knowledge
from the direct observation of phenomena.56 De reizigers vertrouwden dus op hun eigen
ogen en omschreven feitelijk wat ze zagen, maar schreven tegelijkertijd de wildste verhalen
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op. De reizen markeren een overgang in manieren van denken en het verwerken van
bronnen. Mythologie en vroege vorm van empirische wetenschap bestaan hier naast elkaar.
Meer over dit onderwerp volgt in hoofdstuk 3 over Marco Polo.
In zijn boek over de middeleeuwse schrijver Gerald van Wales (ca. 1146 - ca. 1223, een
tijdgenoot van Djengis Khan) beschrijft historicus Robert Bartlett een theorie die het
paradoxale fenomeen van de Europese ontdekkingsreizigers wat kan verduidelijken. Hij
beschrijft dat in de perceptie van Europese geestelijken die zich bezighielden met etnografie
de wereld werd onderverdeeld in drie concentrische cirkels.57 De binnenste cirkel was de
eigen, bekende wereld die geen beschrijving nodig had. De tweede cirkel was de periferie,
bevolkt door barbaren met een achtergebleven cultuur maar waar enige interesse voor
bestond. De derde cirkel ten slotte was een wereld waar chaos heerste, het mythische
droomland met namen als Scythië of India. Kennis over deze gebieden kwam voort uit de
Bijbel en schrijvers zoals Plinius, Solinus en Isodorus van Sevilla. Zij plaatsten de meest
fantasievolle monsters in deze streken. Niet alleen in ruimte was het ver weg, ook de tijd
had er een andere betekenis en was niet lineair zoals in de bekende wereld. Zo werd op
middeleeuwse kaarten ook het aardse paradijs, de tuin van Eden, in het oosten geplaatst.
Het was als een spiegel die de Europees christelijke angsten bloot legde. Voelde men de
angst voor de opkomst van de islamitische volken, dan werden de apocalyptische volken van
Gog en Magog in het oosten geplaatst. Waren de kruisvaarders aan de verliezende hand,
dan stond Pape Jan op, met een groot christelijk leger om de kruisvaarders tot de
overwinning te helpen. Maar wat gebeurt er als deze mythische streken toegankelijk
worden? De Europese reizigers die als eersten het Mongoolse Rijk doorkruisten, waren de
ontdekkers van de tweede cirkel. Die cirkel zagen en beschreven zij op een empirische wijze.
Maar de derde cirkel bestond ook nog steeds, al kon die nooit fysiek worden betreden. Hoe
verder de tweede cirkel werd ontdekt, hoe verder de derde cirkel opschoof. De opkomst van
Djengis Khan is een periode geweest met zo weinig historische bronnen en omgeven door zo
veel mythes, dat het voor altijd is vast gebleven in de derde ring. Een chaotische droomtijd,
die niet geschikt is voor een empirische blik. Het is om deze reden dat de tijd van Djengis
Khan altijd al tot de verbeelding heeft gesproken en altijd een verschillende invulling heeft
gekregen. Van een “noble king” en “piteous and just, always liked”, zoals Djengis Khan werd
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omschreven door Geoffrey Chaucer,58 tot “the king of kings, the fiery Denghis Khan, who lays
the fertile fields of Asia waste” en “practiced in the trade of blood”, aldus Voltaire.59 In de
tijd van Chaucer kon men een sterke en machtige leider wel waarderen en werd Djengis
Khan opgehemeld, om later weer van zijn voetstuk te worden gehaald in de verlichting, waar
men een stuk minder ophad met koningen en keizers. Zo zit Djengis Khan vast in de
droomtijd van de derde cirkel. Een held en schurk tegelijk, een cowboy en nobele wilde in
het Amerika van de jaren ‘50 en een minnaar en magiër in het Rusland van deze eeuw.
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Hoofdstuk 3 - De Ontmoeting
3.1 Inleiding
Weinig reizigers spreken bij zo veel mensen tot de verbeelding als Marco Polo. Met zijn
boek, waarin hij de vele landen en streken beschrijft die hij op zijn reis heeft bezocht, weet
hij tot op de dag van vandaag lezers te betoveren. Bovendien heeft het boek een grote
invloed gehad op de geschiedenis, aangezien Christoffel Columbus geïnspireerd werd door
Marco Polo om zijn tocht te ondernemen, resulterend in de ontdekking van een nieuw
continent.60 Marco Polo verliet zijn geboorteplaats Venetië in 1271, samen met zijn vader
Niccolò en oom Maffeo. Zijn reis bracht hem naar het hof van Koeblai Khan, waar hij lange
tijd in dienst van de Khan werkte. Na 24 jaar keerde hij terug in Venetië, waar hij niet veel
later in een gevangenis van aartsvijand Genua belandde. Het was in die gevangenis dat een
toevallige ontmoeting plaatsvond die enorme gevolgen zou hebben voor Europa en de
wereld. De schrijver Rustichello en de ontdekkingsreiziger Marco Polo kwamen in dezelfde
cel terecht en konden het blijkbaar zo goed met elkaar vinden dat Rustichello aanbood om
de verhalen van Polo op te schrijven. En zo ontstond Il Millione, een boek met vele
gezichten, versies en titels. Er zijn meer vragen dan antwoorden rondom dit werk, maar de
allergrootste vraag, die veel mensen bekend zal voorkomen, is inmiddels zo goed als
opgehelderd. Ja, Marco Polo is daadwerkelijk naar China geweest. Lange tijd bestonden hier
twijfels over, maar het boek geeft simpelweg teveel feiten en kloppende details om
verzonnen te zijn.61 Wel is er veel discussie over de interpretatie van sommige onderdelen
en is het zeker dat niet alles correct is. Zo zijn er gigantisch veel verschillende versies, zonder
dat het duidelijk is welke versie het meest op het origineel lijkt.62 Daarnaast is het zo goed
als zeker dat schrijver Rustichello regelmatig de verhalen van Marco Polo heeft bewerkt of
aangedikt. Maar over het algemeen lijkt het verhaal van Marco Polo betrouwbaar.
De grote populariteit van het verhaal heeft natuurlijk gezorgd voor verschillende adaptaties
in film en op televisie. Al in 1938 werd een dure maar niet erg succesvolle film over Marco
Polo gemaakt: The Adventures of Marco Polo. Opvallend genoeg zijn er over Marco Polo

60

Björn Landström, Columbus: the story of Don Cristóbal Colón, Admiral of the Ocean (New York 1967) 27.
Hier is veel over geschreven en er zijn nog maar weinig historici die hieraan twijfelen. Zie bijvoorbeeld: Hans
Ulrich Vogel, Marco Polo Was in China: New Evidence from Currencies, Salts and Revenues (Leiden 2012).
62
Marco Polo, Nigel Cliff, The Travels (Londen 2015) XII-XIII.
61

30

maar weinig grote filmproducties verschenen. Misschien omdat het uitgebreide verhaal zich
meer leent voor langere televisieseries. Daarvan zijn er twee gemaakt, met dezelfde naam,
die erg veel kijkers hebben getrokken: Marco Polo (1982) en Marco Polo (2014). Een
interessante paradox aan het verhaal van Marco Polo, waar beide series mee om moeten
gaan, is dat er heel erg weinig bekend is over de persoon Marco Polo zelf. Het boek is een
uitgebreide beschrijving van de wereld zoals hij die zag, maar aan zijn persoonlijke leven, zijn
reis en die van zijn vader en oom zijn slechts enkele pagina’s gewijd. Dat zorgt ervoor dat
deze series veel eigen invulling moeten geven aan het verhaal van Marco Polo.
3.2 Marco Polo (2014)
Toen Marco Polo in 2014 op Netflix verscheen, waren de verwachtingen hooggespannen.
Het eerste seizoen van tien afleveringen kostte maar liefst 90 miljoen. Daarmee is het één
van de duurste series ooit gemaakt.63 Het werd dé serie waarmee Netflix een antwoord
probeerde te geven op het enorme succes van HBO’s fantasyserie Game of Thrones. De
reacties waren gemengd, maar overwegend negatief.64 De kleurrijke filmsets en kostuums
werden geprezen, maar het plot en de dialogen konden op weinig lof rekenen. Toch
verscheen er een tweede seizoen, want Netflix stopt niet vaak met een serie, zeker niet als
die zo duur is. Maar na het tweede seizoen was het toch echt afgelopen en werd de serie
stopgezet. Inmiddels werd er meer gepraat over het fiasco van de serie dan over de inhoud.
Project Marco Polo zorgde bij Netflix voor een verlies van maar liefst 200 miljoen dollar.65
Een financieel succes is de serie dus nooit geworden, desalniettemin is het vaak bekeken en
is er veel over geschreven.
3.2.1 Synopsis
In tegenstelling tot andere series (daarover later meer) kiest de Netflix serie ervoor om zo
min mogelijk van de reis van Marco Polo naar China te laten zien. In de overvolle eerste
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aflevering reizen de Polo’s in een snelle montage naar het hof van de Khan. Daar is Koeblai
ontstemd over de afwezigheid van de honderd geleerden waar hij om had gevraagd. Om de
situatie te redden ‘schenkt’ vader Polo zijn zoon aan de Khan, die onder de indruk is van zijn
scherpe tong. In het Mongoolse hof wordt meteen duidelijk dat er veel onderlinge strijd
gaande is. Koeblai’s zoon Jingim, zijn broer Ariq, neef Kaidu en adviseur Ahmad: allemaal
hebben ze verschillende belangen. Hier wordt dan ook de eigenlijke hoofdpersoon van de
serie kenbaar: niet Marco Polo maar Koeblai Khan is de figuur waar alles om draait. Eigenlijk
vormen de avonturen van Marco in de rest van het seizoen slechts zijsporen van het
daadwerkelijke verhaal, dat gaat over de verovering van Xiangyang. Koeblai wil niets liever
dan eindelijk afrekenen met de zuidelijke Song-dynastie en zal daarom de strategisch
gelegen en hoog ommuurde stad Xiangyang moeten veroveren. Daar zetelt Jia Sidao,
adviseur van de keizer en antagonist van het eerste seizoen. Deze slimme strateeg weet,
samen met zijn zus Mei Lin, het leven van Koeblai en de zijnen behoorlijk lastig te maken.
Ondertussen nemen de familieleden van Koeblai hem kwalijk dat hij steeds meer Chinees
wordt en zijn afkomst, de steppe, zou vergeten. De grote verhaallijn is dus een interessante
strijd tussen de Mongoolse Khan en Jia Sidao, terwijl Koeblai ondertussen zijn handen vol
heeft aan corruptie, burgeroorlog en sluipmoordenaars. In de finale van het seizoen is
Koeblai de winnaar en valt de stad Xiangyang, samen met Jia Sidao. In dit alles gaat Marco
Polo een steeds grotere rol spelen. Polo wordt op geheime missies gestuurd door de Khan en
voorziet hem van wijze raad. Uiteindelijk speelt Polo een hoofdrol bij het beleg van
Xiangyang, door enorme katapulten te bouwen volgens Europees ontwerp. Het eerste
seizoen eindigt met een gevecht van Marco Polo met zijn blinde Kung-Fu leraar tegen Jia
Sidao. Uiteraard komt Marco Polo als winnaar uit de strijd.
3.2.2 Oordeel
Toen Marco Polo begon, waren liefhebbers van (Chinese) geschiedenis erg enthousiast. De
gigantische bedragen die Netflix aan de serie uitgaf, waren direct terug te zien in
schitterende sets en kostuums. De wereld van Koeblai Khan kwam tot leven in grote
troonzalen, levendige steden en gevaarlijke legers. Daarnaast zorgde de serie voor een
andere positieve verrassing: het overgrote deel van de cast was Aziatisch. Volgens de maker
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van de serie, John Fusco, was maar liefst 97% niet-westers.66 Daarmee nam Fusco een stevig
standpunt in tegen whitewashing, het fenomeen in Hollywood waarbij witte acteurs worden
gecast voor historisch gezien niet-witte personages. In het geval van Marco Polo is dat wel
anders: Marco wordt gespeeld door een Italiaan (Lorenzo Richelmy) en de overige acteurs
zijn bijna allemaal van Aziatische oorsprong. Samen met de uitbundige filmsets geeft dat een
zekere geloofwaardigheid aan de serie. Met name Koeblai Khan is een personage dat tot
leven komt, met dank het uitstekende acteerwerk van Benedict Wong. Ook zijn vrouw Chabi
(Joan Chen) en Jia Sidao (Chin Han) overtuigen direct.
De geloofwaardigheid wordt versterkt door oog voor details van John Fusco. Als liefhebber
van Mongoolse geschiedenis reisde hij, voordat hij met Marco Polo begon, door Mongolië.
Zijn toenmalige gids haalde hij later aan boord om als cultureel adviseur te werken voor
Marco Polo.In een interessant interview vertelt de cultureel adviseur hoe die samenwerking
tot stand kwam en hoe zijn werkzaamheden eruit zagen.67 Hij prijst John Fusco voor de
intentie om het verhaal goed en correct te vertellen. Maar hij plaatst ook een voorzichtige,
veelzeggende, kanttekening: “the film creators aim to present the history through eyes of
Marco Polo; in other words, how he saw and what he spoke about our history and
empire.”68 Een zeer terecht punt, dat tot de kern komt van wat er eigenlijk mis is met Marco
Polo. Want hoewel de genoemde filmsets, kostuums en acteurs indrukwekkend zijn, is er
veel, heel veel, mis met deze serie. Inderdaad is de serie een presentatie van de
geschiedenis van het Mongoolse Rijk door de ogen van Marco Polo, een Europeaan. Bij het
vertellen van dat verhaal liggen veel gevaren op de loer. Om te beginnen is het bekend dat
Marco Polo (of Rustichello) vaak zijn eigen rol in het hof van Koeblai Khan overdreef. Dat
geeft een interessant dilemma voor de filmmaker: hoe geef je daar rekenschap van? Laat je
Marco Polo die overdreven rol spelen? Of doe je dat juist bewust niet, om daarmee niet de
rol van de enige witte Europeaan in dit verhaal onnodig te vergroten. John Fusco zegt
daarover in een interview: “The character of Marco Polo was never an attempt to shoe-horn
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in a white character to tell an Asian story.”69 Dat is mijns inziens een bijzonder ongelukkig
opmerking, want dat is precies wat de historische Marco Polo wél is: een observator door
wiens ogen wij een stukje van de Aziatische wereld leren kennen.
Dat Marco Polo destijds zijn eigen rol daarin wat aandikte, zij hem vergeven. Maar wat Fusco
doet met zijn Marco is niet zomaar te vergeven: hij maakt hem de held van het verhaal waar
hij historisch gezien geen enkele rol in heeft gespeeld. Naarmate het eerste seizoen vordert,
wordt Marco steeds belangrijker. Iedereen aan het Mongoolse hof maakt zich druk om de
Venetiaan, die continu op gevoelige missies wordt gestuurd door de Khan. Uiteindelijk speelt
Marco een absurde hoofdrol in de verovering van Xiangyang. In het boek van Marco Polo
staat dat hij, samen met zijn vader en oom, het ontwerp van de Europese katapult aan de
Khan gaven en daarmee hielpen bij het beleg.70 Historisch gezien is dat onmogelijk, want het
beleg had al plaatsgevonden toen Marco Polo aankwam.71 Maar voor John Fusco was dat
geen probleem: hij maakt de rol van Marco juist nog groter. Zo is hij niet alleen de
ontwerper van de katapulten, maar ook redt hij het leven van de kroonprins, stormt hij als
eerste door de stadsmuren en staat hij als eerste oog in oog met Jia Sidao. Dat de rol van
Marco zo groot is, zorgt voor een vreemd contrast: eigenlijk is het verhaal van Koeblai het
meest interessant en vormen de avonturen van Marco een vervelende afleiding van wat er
werkelijk speelt.
Naast de overdreven rol van Marco is er nog iets anders aan de hand wat de serie niet ten
goede komt: het veelvuldig gebruik van clichés over China. Waar Fusco de Mongoolse
traditie redelijk natuurgetrouw neerzet, heeft hij meer moeite met China. Het China van
Koeblai Khan is vol met overdreven clichés: blinde Kung Fu meesters, verdovende middelen
en verleidelijke vrouwen. Al snel na zijn aankomst aan het hof komt Marco in de leer bij de
blinde Kung Fu leraar, die een belangrijke rol speelt in het verdere seizoen. John Fusco heeft
er geen geheim van gemaakt dat hij van jongs af aan een voorliefde heeft gehad voor
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oosterse vechtkunsten.72 Maar die voorliefde had hij beter niet kunnen botvieren op deze
serie, want de lange oosterse vechtscènes komen de serie en zijn geloofwaardigheid niet ten
goede. Nog storender dan de Kung Fu is wel de rol van vrouwen in de serie. Al in de eerste
aflevering moet Marco door de ‘Hal der Lusten’ lopen, de harem van Koeblai. Vrouwelijk
naakt blijft een voortdurend terugkerend element, met als dieptepunt Mei Lin die volledig
naakt twee bewakers uitschakelt. Het is vreemd dat John Fusco, die het zo belangrijk vond
om de Mongoolse cultuur goed neer te zetten en trots was op zijn diverse cast, hier zo de
mist in gaat. Het sensuele, exotische en gevaarlijke China, bezien door de ogen van de
rationele en slimme Europeaan. Een schoolvoorbeeld van oriëntalisme, waarover later meer.
3.2.3 Ontvangst
Dat Netflix na twee seizoenen het avontuur van Marco Polo stopzette, spreekt boekdelen
over de populariteit ervan. Het streaming platform doet weinig uitspraken over kijkcijfers
van haar series, dus harde cijfers zijn er helaas niet. Maar onder recensenten kon vooral het
eerste seizoen op weinig lof rekenen. Op de website van Rotten Tomatoes, waar
verschillende recensies worden verzameld, heeft Marco Polo een gemiddeld rapportcijfer
van 4.7, gebaseerd op 33 recensies.73 Waar die recensies unaniem positief over zijn, is de
production value: de landschappen, sets en kostuums. Maar daar blijft het meestal bij.
Behalve Benedict Wong als Koeblai Khan zijn de acteurs niet overtuigend, met name Lorenzo
Richelmy als Marco Polo is weinig populair. Zo schrijft The Telegraph: “For a character who
sees his whole life utterly transformed twice over in a single episode, it's a strikingly dull
performance.74 Ook het script wordt vaak genoemd als zwak en langdradig, volgens een
artikel The New York Times (met de veelzeggende titel: O.K., the Women Can Kill, but They
Have to Be Nude) “uninspired dialogue, which invests heavily in cryptic nonesense”75.
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Een veel voorkomend element in recensies is het overmatig gebruik van oriëntalistische
clichés. De blinde Kong Fu meester met zinnen als “Of the yin and the yang, you have an
abundance of yang”, kan op veel hoon rekenen.76 Ondanks al die negatieve recensies is
Marco Polo waarschijnlijk de meest bekeken serie over het Mongoolse Rijk ooit. Redenen
daarvoor zijn het enorme budget, de opkomst van Netflix en doordat Marco Polo door
Netflix in de markt werd gezet als opvolger van Game of Thrones. Bovendien lijkt de serie
door het grote publiek beter te worden beoordeeld dan door recensenten. Op Rotten
Tomatoes geeft het publiek een gemiddeld cijfer van 4,5 van de 5 en op IMDB scoort de serie
8,1. Het gaat echter de schaal van dit onderzoek te boven om uit te zoeken waar dit verschil
vandaan komt.
3.3 Marco Polo (1982)
De Netflix-serie over de ontdekkingsreiziger uit Venetië is verreweg de grootste, duurste en
meest bekeken productie over Marco Polo ooit. Maar zoals hierboven beschreven, is er veel
aan te merken op de manier waarop die serie met het oorspronkelijke boek van Marco Polo
omgaat. De in 1982 verschenen Amerikaans-Italiaanse serie met dezelfde naam pakt veel
dingen anders aan. Beide series berusten zich op dezelfde historische bron, maar kiezen voor
twee compleet verschillende benaderingen. Het is daarom interessant om dat verschil nader
te bestuderen.
Marco Polo uit 1982 was een samenwerking tussen een Amerikaanse productiemaatschappij
en de Italiaanse publieke omroep Rai. De 10 uur durende serie, bestaande uit vier
afleveringen, was een megaproject. Opnames vonden plaats in Italië, Marokko en China. Dat
laatste was zeer uitzonderlijk, er werden bijna geen westerse films opgenomen in het
communistische China.77 Zelfs de Netflix-serie is niet op locatie in China opgenomen. De
serie bestond verder uit een sterrencast, met namen als David Warner, F. Murray Abraham,
Ian McShane en Leonard Nimoy en muziek gecomponeerd door de legendarische Ennio
Morricone. Marco Polo werd genomineerd voor zeven Emmy’s en won er twee. Er was veel
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lof, maar ook kritiek op de langdradigheid en het lage tempo.78 Ondanks de traagheid, die de
serie niet bijzonder geschikt maakt voor moderne kijkers, is Marco Polo uit 1982 in veel
opzichten beter dan de moderne versie. Het verhaal en de dialogen zijn beter geschreven en
de acteurs overtuigen meer, met name de hoofdrolspeler. Maar waar het in dit onderzoek
vooral om gaat, en waar deze Marco Polo in excelleert, is de historische weergave van Marco
Polo en zijn tijd. De regisseur, Giuliano Montaldo, zei hierover: “I have no doubt that some
historians may quibble with one point or another in the film, but in bringing the man and his
travels to the screen, the romance and essential meaning of Marco to history remains
unassailably intact.” Daar valt weinig op aan te merken, want hoewel de serie inderdaad de
vrije hand neemt in de invulling van delen van de reis die niet het boek zijn beschreven, is
het zeer natuurgetrouw aan de aard van de bron.
3.3.1 Synopsis
De serie opent met een gevangeniscel in Genua, waar monniken de schrijver Rustichello
ondervragen: “We want you to enlighten us so that we may discern what in these tales in
the Venetians fantasy and what is your own contribution.” Maar Rustichello geeft niet toe,
hij schreef slechts op wat Polo in zijn ijldromen vertelde. De monniken zijn bang voor de
wilde verhalen en leugens die Polo verspreidt via Rustichello. Het contrast tussen de
monniken en de schrijver vat Rustichello zelf samen als de monniken vertellen dat ze van de
Dominicaanse orde komen: “your order my disorder”. En zo is het, de papieren vol schrijfsels
van Rustichello zijn voor de ordelijke monniken nauwelijks leesbaar. En ook Rustichello moet
toegeven dat niet alles leesbaar is. Hij verontschuldigt zich: de inkt was te nat en de veer
kwam van een zieke gans. Binnen enkele minuten zijn op briljante wijze drie onzekerheden
over de tekst naar voren gebracht: 1) Het zijn de ijldromen van Marco Polo in een cel,
onmogelijk te doorgronden wat echt is en wat fantasie. 2) Rustichello is een fantasierijke
schrijver, hij beweert alles natuurgetrouw te hebben opgeschreven maar de monniken
betwijfelen dat terecht. 3) De natte inkt en slechte ganzenveer staan symbool voor de
eindeloze kopieën die er van de tekst zijn gemaakt, zodat niet eens zeker is wat Rustichello
zelf heeft geschreven en wat er later bij is verzonnen door kopiërende monniken. Dit is een
perfect voorbeeld van hoe een goede historische film om zou moeten gaan met het
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verleden. De scène is compleet verzonnen en niet gebaseerd op een historische bron. Maar
dat maakt helemaal niets uit. Het gaat erom dat de scène de aard van de bron weergeeft en
dit op een subtiele maar duidelijke manier uitlegt aan de kijker, die hierdoor, al dan niet
onbewust, een beter beeld krijgt van de context van het verhaal.
Even later zien we de jonge Marco Polo, die lonkt naar de verre landen waar zijn vader zich
bevindt. Met zijn vrienden tekent hij de vreemde wezens die daar wonen, zoals mensen met
hondenkoppen: ”if I draw them, it means they exist.” Hoewel ver verwijderd van het boek
(er is zo goed als niets bekend over de jeugd van Marco Polo) is dit een mooie verwijzing
naar de manier waarop meegebrachte kennis de blik van een reiziger beïnvloedt. Marco
verwachtte deze hondenmensen te vinden, en zijn lezers later ook. Dus was het geen optie
dat er geen hondenmensen bestaan. En die hoefde hij niet te verzinnen, want in Azië gingen
genoeg verhalen de ronde over hondenmensen, die Marco Polo kon overschrijven. Op
dezelfde manier verwachtte Marco eenhoorns te vinden in Azië. En dat deed hij ook, alleen
bleken ze dikker en lelijker te zijn: neushoorns.79 De eerder genoemde overgang en coexistentie van het middeleeuwse mythologische wereldbeeld en de moderne empirische blik
komt hier duidelijk naar voren. Neushoorns (empirisch) zijn tegelijkertijd eenhoorns
(mythisch).
3.3.2 Oordeel
Marco Polo volgt het boek soms nauwgezet, soms wijdt het uren aan slechts enkele regels.
Maar daarin zit de kracht van de serie. Want de reis naar China, waar in het boek maar kort
aandacht aan wordt besteed, wordt in de serie uitvergroot. Daardoor wordt niet alleen
duidelijk gemaakt hoe moeilijk en uitzonderlijk de reis van Polo was, maar wordt er ook een
prachtig tijdsbeeld neergezet. We krijgen de kruisvaarders te zien in Jeruzalem, een nieuw
gekozen paus in Akko en de eerste Mongolen die we tegenkomen zitten in kooien in een
Saraceens kamp. De kracht is dat iedereen een eigen perspectief en een eigen achtergrond
heeft. Morele keuzes worden zorgvuldig afgewogen en bevraagd. Er is geen goed of slecht.
De kruisvaarders zijn christenen, maar zijn ze daarom goed? Zeker niet. En de Saracenen zijn
de vijanden, maar zijn ze slecht? In een snijdende monoloog legt Ian McShane, als bekeerd
moslim, uit waarom niet.
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Als de Polo’s aankomen bij de Khan wordt Marco door Chabi, de vrouw van de Khan,
gevraagd om Rome te omschrijven. Op een slimme manier worden de rollen hier
omgedraaid, om te illustreren hoe overdrijvingen een vast onderdeel van reisverhalen zijn.
Marco omschrijft Rome op een even overdreven manier als de manier waarop hij later China
zou omschrijven in zijn boek. Hoewel de serie zeker zijn gebreken heeft, met de eerder
genoemde traagheid als meest opvallende, staat de serie op eenzame hoogte als het gaat
om de manier waarop het omgaat met de historische bronnen. Het past perfect in de visie
van Rosenstone: de film niet als opsomming van historische feiten, maar als visuele
metafoor voor het verleden. Met de woorden van Rosenstone: “The ability to elicit strong,
immediate emotion, the emphasis on the visual and aural, and the resulting embodied
quality of the film experience in which we seem to live through events we witness on the
screen – all these are no doubt the practices that most clearly distinguish the history film
from history on the page, especially that produced by academics.”80 En dat is precies wat
Marco Polo doet, zonder de originele bronnen en het historische debat uit het oog te
verliezen. Het kijken van deze serie is dan ook, hoewel voor de moderne kijker uitdagend in
zijn tempo, een onvergetelijke ervaring.
3.4 Historische context
In zijn beroemde en baanbrekende boek Orientalism schrijft Edward Said: “the essence of
Orientalism is the ineradicable distinction between Western superiority and Oriental
inferiority”81 In zijn boek omschrijft Said de vele machtsverhoudingen en structuren die het
westerse denken over de Oriënt beïnvloedden, met name vanaf de 19e eeuw. De
bovenstaande zin is niet bijzonder van toepassing op Marco Polo, die immers duidelijk maakt
dat Europa qua omvang, cultuur en rijkdom niets voorstelt in vergelijking met het
Mongoolse Rijk. De machtsverhouding ligt dus eerder andersom. Toch zijn er in Marco Polo
veel kenmerken te vinden die toonaangevend zouden worden in de manier van denken dat
later oriëntalisme zou gaan heten. Veel van die elementen hebben hun weg gevonden in de
Marco Polo serie van Netflix, met de rol van vrouwen aan het hof van Koeblai als één van de
meest opvallende.
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In haar artikel Femininities, over de manier waarop vrouwen worden omschreven in
middeleeuwse travel writing, schrijft historica Kim Phillips: “Mongolian women were
portrayed as hardworking, unattractive, and powerful. Chinese women, on the other hand,
were typically said to be attractive and sexually alluring.”82 Marco Polo beschrijft inderdaad
de Mongoolse vrouwen als bijzonder vechtlustig, met Khutulun als bekendste voorbeeld. Hij
vertelt het verhaal van deze Mongoolse prinses, die pas met een man wil trouwen als die
haar kan verslaan. Hoewel velen het hebben geprobeerd lukt dat geen enkele man. In
veldslagen rijdt ze regelmatig dwars door de gelederen van de vijand, om iemand mee terug
te sleuren naar haar eigen leger.83 Het concept van krijgslustige Mongoolse vrouwen komt in
veel middeleeuwse literatuur over het Mongoolse Rijk voor, maar het is maar zeer de vraag
in hoeverre het waar is. Kim Phillips beargumenteert dat het vooral bedoeld was om te
benadrukken hoe werkelijk anders de Mongolen waren, onderwijl verwijzend naar
mythische volken als de Amazonen.84 Vrouwelijke krijgers roepen in de huidige tijd vooral
positieve connotaties op van geëmancipeerde en vrijgevochten vrouwen, waardoor deze
voorbeelden en verhalen vaak worden aangehaald.85 Maar in de tijd van Marco Polo
verwezen vrouwen krijgers vooral naar primitieve en pre-Christelijke samenlevingen.86 In
Marco Polo van Netflix wordt er gretig gebruik gemaakt van het verhaal van Khutulun. Want
heldhaftige vrouwen spreken nog steeds, net als in de tijd van Marco Polo, tot de
verbeelding, zij het vanuit een compleet andere beleving.
Waar de Mongoolse vrouwen als krijgslustig worden afgebeeld in middeleeuwse bronnen en
moderne media, is dat heel anders voor Chinese vrouwen: “Far from finding a fearsome
form of womanhood in China as travelers did in Mongolia, Europeans saw in the women a
heightened femininity centered on sexual allure.”87 Inderdaad worden Chinese vrouwen
door Marco Polo vooral omschreven in het kader van seksuele aantrekkingskracht. Hij heeft
met name oog voor prostituees, waarvan er volgens hem meer dan 20.000 rondom de
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hoofdstad verblijven.88 Maar waar Marco het veel minder over heeft, zijn andere vrouwen:
moeders, dochters, rijke, arme of werkende vrouwen, ze komen nauwelijks in het verhaal
voor. Patricia Ebrey heeft onderzocht hoe Europeanen Chinese vrouwen beschreven en
kwam tot de conclusie dat de vrouwen symbool staan voor het China als geheel. Als de
schrijver vol lof was over China, dan waren de Chinese vrouwen aantrekkelijk en sensueel.
Zeker in de tijd van Marco Polo was dit het geval. Later, toen onder Europeanen een minder
positief beeld van China ontstond, werden de vrouwen als lelijk beschreven. 89 Dit
interessante fenomeen is ook duidelijk zichtbaar in Marco Polo van Netflix. Aan het einde
van de eerste aflevering moet Marco Polo door de hall of five desires, ofwel de harem van
Koeblai. Het resulteert in absurdistische pornografische scènes, met opzwepende muziek en
aangevuld met beelden van de blinde Kong Fu leraar die met een slang vecht. Het Chinese
vrouwelijk naakt, in sterk contrast met de Mongoolse vrouwelijke strijders, blijft een
terugkerend motief in de hele serie.
De manier waarop vrouwen worden afgebeeld in de oorspronkelijke bron en in de serie is
een voorbeeld van hoe bepaalde onbewuste gedachtepatronen ontstaan die kunnen leiden
tot het oriëntalisme. Marco Polo beschreef wat hij zag met zijn Europese ogen en Europese
denkkader, voor een Europees publiek. Wat hij schreef over Mongoolse en Chinese
vrouwen, zegt zo goed als niets over de daadwerkelijke Mongoolse en Chinese vrouwen die
toen leefden. Het zegt des te meer iets over het wereldbeeld van Marco en zijn tijdgenoten
in Europa. De serie Marco Polo uit 1982 laat zien dat het medium film uitstekend geschikt is
om dergelijke nuances over te brengen. Niet alleen maakt die serie geen overmatig gebruik
van overdreven clichés, maar ook geeft het heel duidelijk rekenschap van de aard van de
tekst. Dat het de herinneringen zijn van een gevangengenomen reiziger, opgeschreven door
een ambitieuze beroepsschrijver en gekopieerd door eindeloos veel mensenhanden. Marco
Polo van Netflix doet daarentegen niets van dat alles, het versterkt juist de stereotypen uit
de oorspronkelijke tekst en geeft daarmee meer geloofwaardigheid aan clichés die zo oud
zijn als Marco Polo zelf.
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Hoofdstuk 4 - De confrontatie
4.1 Inleiding
Zoals eerder beschreven kan de opmars van de Mongolen en Europese perceptie daarvan
goed worden omschreven aan de hand van de ringen van Bartlett.90 De oorsprong van de
Mongolen, de mythische Djengis Khan, lag in de derde ring. In een onbekende wereld vol
monsters en machtige koningen. Met het ontstaan van het Mongoolse Rijk kwamen zij in de
tweede ring, waarin enig contact ontstond doordat Europese monniken en handelaren door
het Mongoolse Rijk reisden. Er werd kennis uitgewisseld en handel gedreven, waar Europese
rijken erg van profiteerden.91 Maar naast de derde ring van Djengis Khan en de tweede ring
van Marco Polo is er de eerste ring, die van de eigen Europese wereld. De stormachtige
opkomst van de Mongolen zorgde ervoor dat de Mongoolse legers vrijwel zonder
aankondiging voor de poorten van Europa stonden. Hele rijken werden verwoest zonder dat
men precies wist waar de Mongolen vandaan kwamen. Anders gezegd: de Mongolen
stormden vanuit de derde ring van Bartlett rechtstreeks en met veel geweld de eerste ring
binnen. De (handels)contacten ontstonden pas later, eerst was er de confrontatie. Het beeld
van de plunderende Mongolen dat in deze periode is ontstaan, wijkt sterk af van de
Mongolen zoals die worden afgebeeld rondom Djengis Khan en Marco Polo. De film die in dit
hoofdstuk centraal staat is de Disneyfilm Mulan uit 1998. Bij velen bekend als geliefde
kinderfilm. Het wijkt enigszins af van de kaders van dit onderzoek, omdat het zich afspeelt in
China en de barbaarse ruiters geen Mongolen maar Xiongnu zijn. Dat laatste punt is niet heel
relevant, omdat in de film niet expliciet wordt gemaakt over welk volk het precies gaat.
Kenners van de Chinese of Mongoolse geschiedenis zullen weten wie er precies worden
bedoeld, maar het grote publiek associeert de barbaarse ruiters met Mongolen. Dat de film
over China gaat en niet over Europa lijkt misschien problematisch voor een onderzoek dat
zich richt op de Europese perceptie van de Mongolen. Maar de film is door het Amerikaanse
Disney geproduceerd voor een westers publiek. Het is daarom een uitstekend geschikte film
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om te kijken hoe de Mongolen door de ogen van Disney worden gezien en hoe de film het
beeld van de Mongolen van een enorm groot publiek heeft gevormd.92
4.2 Mulan
Mulan is misschien wel een van de meest gewelddadige animatiefilms van Disney ooit. Het
aantal oorlogsslachtoffers is simpelweg niet bij te houden. Twee complete legers worden
uitgeroeid, waarvan één door toedoen van de dappere Mulan. Het zal de meeste kijkers
wellicht niet eens zijn opgevallen, dankzij de luchtige vertelvorm en het feit dat er geen
spatje bloed bij komt kijken. Maar Mulan is, wat Disneyfilms betreft, een vreemde eend in
de bijt. De meest opvallende vreemde eend is Mulan zelf, in geen enkel opzicht een klassieke
Disney prinses. Ze is stoer, dapper, geen prinses, vechtlustig en ruimt eigenhandig een
compleet leger uit de weg met een eigentijdse variant van de atoombom. Mulan, in het
Chinese leger verkleed als jongen, redt daarmee China van de invallende barbaren. Daarna
redt zij ook nog eens met een slimme truc het leven van de Chinese keizer en verslaat zij
Shan Yu, de leider van de barbaren. Over de vele kwesties omtrent gender is heel veel
geschreven. Van grote lof93 (eindelijk een stoere niet-prinses!) tot kritiek (waarom moet een
meisje een jongen worden om een held te kunnen zijn?). Maar een onderwerp waar veel
minder over is geschreven, is de manier waarop de vijanden van China worden afgebeeld.
Hoog tijd om dat, bijna twintig jaar na dato, toch nog eens te doen. Want deze film heeft een
enorme impact gehad op de manier waarop een hele generatie een beeld heeft ontwikkeld
van de Mongolen.
Om meteen een misverstand uit de weg te ruimen: de Hunnen in Mulan zijn geen Hunnen
maar Mongolen. Aangezien er geen enkel achtergrondverhaal achter de vijanden van Mulan
is geschreven, is het aan de kijker om de boosaardige ruiters te interpreteren. En de
gemiddelde kijker kent maar één ruitervolk dat de traditionele vijand is van China: de
Mongolen. Vraag een willekeurig iemand die ooit Mulan heeft gezien (en dat zijn er heel
veel) naar zijn of haar beeld van de Mongolen en het antwoord komt overeen met de ruiters
uit Mulan. Er zijn maar weinig populaire historische films gemaakt waar de Mongolen een rol
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in spelen, met als gevolg dat de boosaardige ruiters uit Mulan voor heel veel jonge kijkers
een beeld hebben geschetst van de Mongolen. En wat voor een beeld: het zijn ware duivels.
Bloeddorstig met bloedrode ogen, barbaars en zonder enig motief anders dan moorden en
plunderen. Dierlijk zelfs, zoals blijkt uit de roofvogel die op magische wijze communiceert
met de leider van de Hunnen/Mongolen. Bovendien is het contrast tussen China en haar
vijanden uitermate zwart-wit. In China is, op één karakter na, iedereen van goede
bedoelingen. Alles in China is mooi, positief en geordend. Daartegenover staat het zwart en
de chaos van de Hunnen. Deze sterke tegenstelling is aangezet door de vele aanpassingen in
het oorspronkelijke verhaal. In werkelijkheid is de geschiedenis van China en haar
noorderburen compleet met elkaar verwoven. Dat blijkt mooi uit het oorspronkelijke
Chinese verhaal van Hua Mulan, waarin ze voor de Khan vecht.
4.3 Disney en Mulan
In 1938, midden in het decennium van the Great Depression, de grote economische crisis die
de Verenigde Staten in de jaren dertig teisterde, verscheen Sneeuwwitje en de zeven
dwergen in de bioscoop. Een groter contrast tussen de Dust Bowl, de enorme zandstormen
die symbool kwamen te staan voor de crisis, en de vrolijke, kleurrijke Disneyfilm is haast niet
denkbaar. Het was de eerste keer dat Disney een lange animatiefilm uitbracht en dat werd
een daverend succes. De bioscopen liepen vol en recensenten konden niet lyrisch genoeg
over de film schrijven.94 Sneeuwwitje groeide uit tot een icoon, winkels liepen vol met
allerlei producten die afgeleid waren van de film. Vooral kleding: het tijdschrift Women’s
Wear Daily bracht een special uit van twintig pagina’s over kleding geïnspireerd op de film.
Kledingwinkels volgden het voorbeeld en Sneeuwwitje werd een stijlicoon. 95 Sindsdien zijn
er vele Disneyfilms gevolgd met hetzelfde effect. In de formule van Disney worden oude
sprookjes en volksverhalen losjes overgenomen en een nieuw gezicht gegeven. Letterlijk,
want waar de verhalen voorheen nog vaak mondeling of schriftelijk werden overgedragen,
zorgde Disney ervoor dat er een beeld bij het verhaal kwam.
De enorme populariteit van Disney heeft tot gevolg dat de verhalen vast komen te staan.
Waar voorheen de verhalen aan continue verandering onderhevig waren en elke verteller er
een eigen draai aan gaf, zette Disney het verhaal in steen. Sneeuwwitje, Doornroosje, Ariel,
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Assepoester: wie herinnert zich nog het oorspronkelijke sprookje? En als we dat sprookje al
lezen, dan nog is het vrijwel onmogelijk de iconische beelden van Disney uit ons hoofd te
verbannen. Disney maakte van de pluraliteit die een essentieel onderdeel is van verhalen en
sprookjes een afgebakende en onveranderbare entiteit.96 Hetzelfde is gebeurd met Mulan.
Dit onderzoek richt zich niet op de discussie over het feminisme in Mulan, maar dit
argument is ook interessant voor het beeld van de Mongolen. Lisa Brocklebank, die een
artikel over Mulan en gender publiceerde, schrijft daarin: “It would thus seem that the
movement of a marginal tale into the realm of mass culture might herald the movement
from subversiveness to socialization, from revolt to complacency, from individuality to
standardization”.97 Doordat de betekenis van het verhaal en de manier waarop het wordt
overgedragen vast komt te staan, is er geen ruimte meer voor interpretatie of dialoog.
Doordat het verhaal van een marginaliteit, een verhaal van verzet, naar een “dominant
signifying practice” wordt getransformeerd, verdwijnt het verzet. “Paradoxically then, in
making the discordant, anomalous voice public and in increasing its volume, it serves only to
silence it. It muffles the polyphonic voice, eliminates the riddle, fixes meaning, and imposes
closure”98 Dus hoewel Lisa Brocklebank achter de feministische boodschap staat van de film,
betreurt ze het verlies van de meerstemmigheid en de mogelijkheid tot meerdere
interpretaties. Hetzelfde proces vindt plaats met de Mongolen. In de oorspronkelijke
verhalen waren er vele versies, waarin Mulan vaak voor de Khan vocht in plaats van de
keizer. De grens tussen China en de ruitervolken stond niet vast maar was open, vloeibaar.
Er was geen sprake van een scheidslijn tussen goed en kwaad of orde en chaos. Daarmee
benadert het veel meer de oorspronkelijke historische werkelijkheid. Maar met de film
werden de Mongolen in één klap monsters en werd de grens voorgoed versteend. China is
orde, alles daarbuiten is chaos. Mulan is goed, de Mongolen slecht.
4.4 Historische context
Het verhaal van Mulan is losjes gebaseerd op de Chinese legende van Hua Mulan. Dit oude
verhaal, in de vorm van een gedicht, vertelt over de legendarische Mulan, die rond het jaar
400 in plaats van haar vader in het leger diende. Tien jaar lang vecht ze met haar mannelijke
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kameraden, die al die tijd niet doorhebben dat ze in werkelijkheid een vrouw is. Tot zover
komt de film aardig overeen met het verhaal. En ook in het verhaal krijgt Mulan na al haar
heldendaden een hoge functie aangeboden, die Mulan vervolgens weigert om snel terug te
keren naar haar familie. Maar daar houden de gelijkenissen op. Want in het oorspronkelijke
verhaal is het niet de keizer die haar beloont, maar de Khan. Dit is een fundamenteel punt,
omdat Mulan vocht voor de Noordelijke Wei-dynastie, die werd bestuurd door de Xianbei,
een van oorsprong nomadisch volk, verwant met de latere Mongolen. In de film vecht Mulan
voor de Chinese keizer tegen de Hunnen, in zekere zin een omgekeerde wereld. Er zijn op
zijn minst drie fundamentele punten waarin Disney afwijkt van het oorspronkelijke verhaal
en de historische werkelijkheid: 1) zoals besproken diende Mulan geen Chinese dynastie
maar een nomadische dynastie met een Khan. 2) De Hunnen waren in de 5e eeuw in Europa
gevestigd en hadden niets met China te maken. Er zou een verband kunnen zijn tussen de
Xiong Nu en de Hunnen, maar dat is nooit bewezen. Bovendien heersten de Xiong Nu in de
3e eeuw v.Chr. over de steppe ten noorden van China, veel eerder dan de tijd van Mulan. 3)
Het China zoals dat in de film is afgebeeld, met de grote Chinese muur, is gebaseerd op de
Ming (1368-1644) en Qing (1644-1912) dynastieën, van na de Mongoolse overheersing, zo’n
duizend jaar na Mulan. Nu hoeven we van Disney geen historisch correcte film te
verwachten en dat geeft ook niet. Maar het is wel interessant om de keuzes die zijn gemaakt
omtrent de verhouding tussen China en de steppevolken nader te bestuderen.
4.5 Het kwaad: vermenselijken of ontmenselijken
Bijna elk avontuur draait om het kwaad dat al dan niet overwonnen wordt. Half Hollywood is
daarom op zoek naar nieuwe vormen van het kwaad, dat een afspiegeling is van de
samenleving. Tijdens de Koude Oorlog bijvoorbeeld, hadden schrijvers het makkelijk. Het
communisme was een onuitputtelijke bron voor talloze slechteriken in populaire actiefilms
(denk aan James Bond of Rambo). Zo heeft elke tijd wel een zondebok waar het kwaad
vandaan komt. Maar in onze postmoderne samenleving valt het kwaad steeds meer uit de
gratie. Het beeld van iemand die het pure kwaad vertegenwoordigt, valt niet meer te rijmen
met onze normen en waarden. Mensen kunnen wel nog steeds in hun acties slecht zijn,
maar steeds meer ligt de nadruk op hun motieven en de ‘andere kant van het verhaal’. Dat is
lastig voor filmmakers, want grote actiefilms hebben nu eenmaal een slechte tegenstander
nodig, die bovendien zo slecht is dat niemand er problemen mee heeft om de slechterik en
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al zijn volgelingen te vermoorden in bloederige actiescènes. Tegenwoordig zijn terroristen
om begrijpelijke redenen vaak de personificatie van het kwaad, en in een enkele film NoordKorea. Maar dat is niet genoeg.
Scenarioschrijvers kunnen, om een voor het grote publiek acceptabel kwaad te schrijven,
grofweg twee kanten op: vermenselijken of ontmenselijken. Het vermenselijken van het
kwaad wil zeggen dat de tegenstander van de good guys nog steeds in hun ogen een
slechterik is, maar dat het publiek te zien krijgt dat deze tegenstander zijn eigen motieven
heeft die misschien niet eens zo slecht zijn. Breaking Bad is een (extreem) voorbeeld van het
vermenselijken van het kwaad. Ook films over superhelden zoeken het kwaad tegenwoordig
soms dichterbij, zoals in Batman v Superman en Captain America: Civil War. De zoektocht
naar nieuwe vormen van het kwaad wordt even gestaakt ten behoeve van een intern
conflict, een soort pauze voor de schrijvers. Het andere uiterste is het compleet
ontmenselijken van de tegenstanders. Die methode is veel makkelijker en effectiever. Er zijn
talloze voorbeelden, neem bijvoorbeeld Game of Thrones, Star Wars, elke zombiefilm en
bijna alle films over superhelden. Niets zo makkelijk als (ijs)zombies of aliens die het kwaad
vertegenwoordigen. Niemand twijfelt aan hun kwade karakter, het zijn immers geen
mensen, en niemand kan het schelen als ze massaal worden afgeslacht. Mulan past perfect
in deze categorie.
Psycholoog Roy Baumeister omschrijft dit ontmenselijken van het kwaad als the myth of
pure evil.99 Hij onderzocht het fenomeen dat als ‘het kwaad’ wordt aangeduid en kwam tot
de conclusie dat het kwaad in de realiteit nauwelijks voorkomt. Het is kwaad subjectief,
waardoor in de ogen van de slachtoffers de daders vaak worden gezien als slecht. Maar juist
omdat het zo subjectief is, moeten wetenschappers ook naar de motieven van de dader
kijken. En dan blijkt dat daders zelden tot nooit uit ‘kwade’ motieven handelen. Integendeel,
zij geloven meestal dat zij het goede doen.100 Het kwaad is dus een ingewikkeld onderwerp
met veel verschillende perspectieven en bestaat niet als objectieve realiteit. Maar in veel
culturele uitingen bestaat er wel degelijk een objectief kwaad. Roy Baumeister onderzocht
die culturele uitingen en de perceptie van het (niet bestaande) kwaad. Daaruit blijkt dat in
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vele culturele uitingen, van films tot propaganda, een aantal gelijkenissen optreden: dit
noemt hij the myth of pure evil.101 Deze mythe bestaat uit acht componenten, die overigens
niet noodzakelijkerwijs allemaal tegelijk voorkomen en ook zeker niet uitputtend is:
1. De dader/het kwaad schaadt het slachtoffer bewust en opzettelijk.
2. De dader/het kwaad beleeft daaraan plezier (in verslagen van slachtoffers komt dit
vaak terug, maar zo goed als nooit in verslagen van daders. Hoewel iedereen dit
beeld zal herkennen is het maar zeer de vraag hoe vaak dit daadwerkelijk het geval is
bij daders).
3. Het slachtoffer is onschuldig en goed.
4. De dader/het kwaad is een buitenstaander en ziet er anders uit dan het slachtoffer,
heeft ook vaak een vreemd accent.
5. De dader/het kwaad was altijd al zo en is dus onveranderlijk.
6. De dader/het kwaad vertegenwoordigd chaos en staat daarmee tegenover orde.
7. De dader/het kwaad heeft een groot ego.
8. De dader/het kwaad heeft geen zelfbeheersing.102
Roy Baumeister laat in zijn onderzoek zien dat geen van deze kenmerken terugkomen in
onderzoeken naar de daadwerkelijke motieven en handelingswijzen van daders. Maar toch
zijn al deze punten zeer herkenbaar, met name in films. Terug naar Mulan, is daar sprake van
de myth of pure evil? Meer dan dat zelfs, de film voldoet aan maar liefst alle acht
kenmerken. Zie hieronder een aantal screenshots uit de film waarin deze punten duidelijk
naar voren komen. Punt 1 en 5 staan daar niet tussen omdat die minder visueel zijn, maar
komen wel voor: dat de Hunnen/Mongolen bewust en opzettelijk handelen (en zonder
duidelijk motief) is evident, evenals het onveranderlijke karakter vanwege het ontbreken van
een achtergrondverhaal en/of karakterontwikkeling.
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Enkele voorbeelden uit Mulan, met daarnaast getallen uit de lijst van the myth of pure evil (zie hierboven).

3, 4, 6.
Het contrast tussen
Chinese soldaten
(licht, vrolijk,
komisch) en
Hunnen (donker,
groot, gewelddadig,
dierlijk)

1, 3, 4, 7, 8.
De leider van de
Hunnen/Mongolen
verliest zijn
zelfbeheersing.
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1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
De leider van de
Hunnen/Mongolen
heeft plezier in zijn
acties, heeft geen
zelfbeheersing en
contrasteert daarmee
sterk met de extreme
zelfbeheersing en
orde van de Chinese
keizer.
6, (7?).
Het contrast tussen
de Chinese soldaat
met normale
lichamelijke
proporties en de
overdreven grote
(letterlijk groot ego?)
Hunnen/Mongolen,
die er zelfs uitzien als
piraten (zwaard,
oorring) om de chaos
te benadrukken.

4.6 Conlusie
Harde cijfers om de impact van een film te meten zijn niet te verkrijgen, maar van alle films
die hier besproken zijn is Mulan zonder twijfel de film geweest met de meeste impact. Hele
generaties groeien op met films van Disney en Mulan hoort bij de populairdere titels
daarvan. De makers van de film hebben overduidelijk gekozen voor het ontmenselijken van
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het kwaad, ofwel de makkelijke oplossing. Want vinden we het erg dat Mulan met een goed
gemikte vuurpijl (bijna) alle Mongolen ombrengt? Nee, want het zijn toch maar slechteriken,
zonder andere emoties dan boosheid en vechtlust. Dit is mijns inziens dan ook de enige
reden waarom Disney kan hebben gekozen voor de term Hunnen in plaats van het veel
logischere Mongolen. Want Mongolen bestaan nog steeds. Ze vallen niet meer plunderend
China binnen, maar ze heten nog steeds Mongolen en zijn verwant met het volk van Djengis
Khan. Om zo’n volk af te schilderen als puur kwaad, dat gaat Disney te ver. Daarom dus de
makkelijke oplossing: Hunnen bestaan niet meer dus niemand kan zich beledigd voelen.
Maar dat is slechts een trucje, feit is dat voor miljoenen kijkers hun beeld van de Mongolen
is bepaald door de duivels en de myth of pure evil uit Mulan. Het zou natuurlijk naïef zijn om
Disney te verwijten dat ze van geschiedenis een sprookje maken met een verhaal van goed
tegenover kwaad, dat is de essentie van Disney. Maar het is wel goed om af en toe te
realiseren dat, ondanks dat het een sprookje is, hierdoor hele generaties opgroeien met een
eenzijdig en uitermate negatief beeld van de Mongolen en/of Hunnen. In 2020 verschijnt
overigens de live-action remake van Mulan, een nieuwe film binnen de strategie van Disney
om succesvolle oude animatiefilms opnieuwe te maken met echte acteurs. Hoe de
Hunnen/Mongolen hierin worden afgebeeld zal moeten blijken, maar nu al is er kritiek
vanuit China op de trailer, waarin Chinese elementen te zien zijn die niet overeen komen
met de historische periode van Hua Mulan.103

103

‘China uit kritiek op Mulan vanwege historische fouten’, 07 augustus 2019, website Relevant Magazine:
https://www.ad.nl/show/china-uit-kritiek-op-mulan-vanwege-historische-fouten~a23123ec/ (geraadpleegd 1511-2019).

51

Conclusie
Dit onderzoek begon in het eerste hoofdstuk met een theoretisch kader voor het beoordelen
van historische films. Tijd om enkele van de daar besproken theorieën en termen terug te
halen en de besproken films daaraan te toetsen. De nieuwe manier waarop historici met
films om kunnen gaan, begon met Rosenstone: “The visual form of historical thinking should
not and cannot be judged by the criteria we apply to the history that is produced on the
page”.104 De vijf besproken films en series laten zien dat het inderdaad niet voldoet om te
kijken naar feitelijke (on)juistheden. Mongol is een film die zich niet houdt aan de historische
consensus. Het gaat zelfs verder dan dat, door magie en het bovennatuurlijke een cruciale
rol te geven in het verhaal. Maar juist daardoor is het van alle besproken films degene die
het meest voldoet aan de nieuwe criteria van Rosenstone. Het is een visuele metafoor voor
de leefwereld van de Mongolen. De kijker krijgt geen historische feiten voorgeschoteld,
maar wel begrip en visuele, associatieve, kennis. Het landschap van de steppe en de
immanente religie van het sjamanisme spelen daarin een grote rol. The Conqueror
daarentegen, over hetzelfde verhaal, laat zowel de feitelijke als visuele historische
werkelijkheid vallen. Moet de film daarom worden afgeschreven door historici? Misschien,
maar tegelijkertijd is het een bron op zich en verschaft het inzicht in het Amerika van de
jaren ‘50. Toen de nobele wilde aan een nieuwe opmars begon, daarmee het sociaal
darwinisme achter zich latend. Waarin de nieuwe kapitalistische samenleving begon te
dromen en te fantaseren van cowboyhelden op de steppe.
Mongol excelleert dus in de visuele kennis, maar is er dan geen film die zowel het feitelijke
als het visuele in zich heeft? Jawel, dat is Marco Polo uit 1982. Waarschijnlijk van alle
besproken films en series de minst bekende, misschien wel daardoor? De serie bewijst het
ongelijk van Ian Jarvie, die stelde dat films per definitie niet geschikt zijn voor historische
onderwerpen omdat het geen ruimte biedt voor voetnoten, vragen of debatten.105 Marco
Polo geeft die ruimte wel, door het op een slimme manier in het verhaal te weven.
Onzekerheid onder historici over de betrouwbaarheid van de bronnen wordt in de serie een
chaotische schrijver met lekkende inkt en een slechte ganzenveer. Zo kan een filmmaker dus
wel degelijk op een subtiele manier rekenschap geven aan het historische debat.
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Alle historische films beroepen zich per definitie op een onkenbaar verleden. Meer dan
historici, die onderzoeken wat zij kunnen onderzoeken, moeten films invulling geven aan het
onbekende. Daarbij beroepen filmmakers zich niet alleen op het verleden zelf, maar vooral
op de manier waarop dat verleden wordt gezien in het heden en in eerdere representaties
van het verleden. Een historische film wordt pas als zodanig gezien als het wordt herkend als
historisch. Daardoor beïnvloeden en homogeniseren de films het collectieve én het
privégeheugen.106 Baudrillard noemde dit het ‘hyperreële’: de symbolische orde van de films
beroepen zich op een werkelijkheid die nooit heeft bestaan.107 Deze symbolische
werkelijkheid beroept zich op zoveel simulaties van het verleden, dat het een ‘simulacrum’
wordt: het staat helemaal los van dat wat het representeert.
Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan in de besproken films is Marco Polo van
Netflix. Ten eerste beroept het zich op een bron die in zichzelf al een simulatie is, ver van de
historische werkelijkheid, namelijk het boek van Marco Polo. In zekere zin kan van elke
historische bron worden gezegd dat het een simulatie is, maar in het geval van Il Milione
geldt dit des te meer vanwege de vele onzekerheden die de bron omgeven en het feit dat de
beschreven historische werkelijkheid (het China van Koeblai Khan) beschreven is door de
ogen van een avontuurlijke Italiaan. Het gebruik van deze bron is vergelijkbaar met de films
over de Tweede Wereldoorlog die Anton Kaes bestudeerde, waarvan hij ontdekte dat die
films en het moderne collectieve geheugen grotendeels is beïnvloedt door
nazipropaganda.108 Hierdoor beroepen moderne films over de Tweede Wereldoorlog zich
niet zozeer op de historische werkelijkheid, maar op het beeld van de nazi’s dat door henzelf
is gecreëerd. In het geval van Marco Polo ligt het iets anders, maar het mechanisme is
hetzelfde. De simulatie waarop de serie zich beroept, is, net als in het geval van de nazi’s,
afkomstig uit de tijd van het onderwerp zelf. Het is het wereldbeeld van de Italiaanse
ontdekkingsreiziger die het verhaal kleurt. En zijn wereldbeeld was voor een groot deel
middeleeuws: doordrenkt van mythische monsters en koningen. Marco Polo neemt de
monsters niet over, maar gebruikt wel bijvoorbeeld zijn beeld van Chinese en Mongoolse
vrouwen: Chinese vrouwen zijn mooi en sensueel, Mongoolse vrouwen zijn krijgslustig en
‘mannelijk’. Dit ontstond uit de middeleeuwse fantasie van een letterlijk fantastisch oosters
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koninkrijk met grote rijkdom en mooie vrouwen, tegenover een barbaarse horde uit het
Bijbelse land van Gog en Magog. Marco Polo zou dus gezien kunnen worden als een serie
met een middeleeuwse kijk op China, vermengd met moderne vooroordelen zoals (blinde)
Kong-Fu meesters. Zo veel simulaties, dat het resultaat een hyperreëel simulacrum is:
volstrekt losgeraakt van de werkelijkheid.
De besproken films laten zien dat er geen eenduidig beeld bestaat van de Mongolen. Maar
er valt wel een onderscheid te maken in drie thema’s: de oorsprong, ontmoeting en
confrontatie. Binnen elk van die periodes zijn er vaste tendensen en motieven te
onderscheiden. Ze vallen samen met de ringen van Bartlett, verduidelijkt in deze tabel:
Ring van Bartlett

Thema/simulacrum

Onderwerp

Films/series

1e (mythische

De oorsprong

Djengis Khan

The Conqueror

onbekende)
2e (periferie,

Mongol
De ontmoeting

Marco Polo

barbaren maar enige

Marco polo (1982)
Marco Polo (2014)

interesse)
3e (eigen wereld)

De confrontatie

Invasie

Mulan

Hoewel de films binnen deze thema’s erg kunnen verschillen, vallen ze binnen dezelfde
simulacra. De drie thema’s zijn dus in wezen drie simulacra waarin alle films en waarschijnlijk
de algemene perceptie van het Mongoolse Rijk kunnen worden opgedeeld. Het zijn
simulacra die minder vast staan dan die van de nazi’s zoals Anton Kaes het beschreef, maar
die toch in het collectieve geheugen zijn gegrift. Bij de films over Marco Polo is dat het meest
duidelijk, zoals hierboven beschreven. De films over Djengis Khan laten zien dat zijn leven
nog steeds wordt beschouwd als een mythische tijd, waar de meeste wilde fantasieën op los
kunnen worden gelaten. De films over de confrontatie laten daarentegen weinig over aan de
fantasie: hier zijn de Mongolen steevast de barbaren en slechteriken uit de myth of pure evil.
In dit onderzoek is alleen Mulan besproken vanwege de enorme invloed die het heeft gehad,
maar over de hele wereld zijn er gelijksoortige films. In Rusland kan Andrei Rublev van
Tarkovsky worden genoemd, waarin de Mongolen staan voor alles wat anders is dan de
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Russische cultuur: goddelozen die een kerk vernietigen en moorden voor hun plezier. In
China is recentelijk The Great Wall verschenen, waarin hordes letterlijke duivels de Chinese
muur bestormen. Vergelijkbaar met Mulan omdat de Mongolen niet worden genoemd en
compleet zijn ontmenselijkt. Niet alleen door ze geen Mongolen te noemen, maar door ze
letterlijk monsters te maken. Maar toch, ze bestormen de Chinese muur en staan daarmee
symbool voor de Mongolen. Eigenlijk het ultieme simulacrum.
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Scènes uit The Great Wall, let op de gelijkenissen met Mulan: kleurrijk/mooi/dapper tegenover donker/slecht/pure evil.

Waar komen die simulacra dan eigenlijk vandaan? Gedeeltelijk natuurlijk uit de tijd waarin
de films zijn gemaakt. The Conqueror geeft een compleet ander beeld dan Mongol, vooral
omdat er meer dan een halve eeuw tussen zit. Maar eigenlijk zijn dit slechts oppervlakkige
verschillen. Want in essentie gebruiken beide films hetzelfde simulacrum, dat van de
mythische oertijd. Precies hetzelfde geldt voor de films over Marco Polo en de Mongoolse
invasies. Het antwoord is eigenlijk hierboven al gegeven, over de bron van Marco Polo. De
simulacra komen uit de historische periode zelf. Al in de Middeleeuwen waren de drie grote
thema’s aan het werk. De Mongolen waren tegelijkertijd grote heersers en verwoesters van
de christelijke wereld. In tijden van confrontatie werden de Mongolen afgebeeld als letterlijk
monsters uit de hel, net als in The Great Wall en in zekere zin Mulan. Vandaar ook dat de
naam Tartaren voor Mongolen werd (en nog steeds wordt) gebruikt: afkomstig uit Tartarus,
uit de onderwereld. Maar in tijden van vrede en ontdekkingsreizen werden de mythische
tuinen van Eden in het Mongoolse China geplaatst, evenals de legendarische keizer Pape Jan
en mensen met hondenhoofden. In werkelijkheid zijn het dezelfde Mongolen. De Mongoolse
legerleider die Europa binnenviel en in 1241 het Pools/Europese leger versloeg bij de slag
van Legnica in het huidige west-Polen, was van exact dezelfde generatie als Koeblai Khan
(allebei kleinkinderen van Djengis Khan), die door Marco Polo met zoveel respect en
verwondering werd beschreven. En ook in de Middeleeuwen was Djengis Khan al een
mythisch figuur, die meestal bijzonder positief werd geportretteerd, net als in Mongol en
The Conqueror. Dit gedicht van Geoffrey Chaucer laat dat goed zien en is daarmee een
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mooie afsluiting van dit onderzoek. Een gedicht uit de 14e eeuw, maar met precies dezelfde
beeldvorming van Djengis Khan als de films uit de 21e eeuw:
“This noble king was called Genghis Khan
Who in his time was of so great renown
That there was nowhere in no region
So excellent a lord in all things.
He lacked nothing that belonged to a king.
As of the sect of which he was born
He kept his law, to which that he was sworn.
And thereto he was hardy, wise, and rich,
And piteous and just, always liked;
Soothe of his word, benign, and honorable,
Of his courage as any center stable;
Young, fresh, and strong, in arms desirous
As any bachelor of all his house.
A fair person he was and fortunate,
And kept always so well royal estate
That there was nowhere such another man.
This noble king, this Tartar Genghis Khan.”109
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