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Inleiding 

        

   “Scriptum est in Ecclesiastico de sapiente: 

in terram alienarum gentium transiet, bona et mala in 

omnibus temptabit. Hoc opus, domine mi rex, feci: sed 

utinam ut sapiens et non ut stultus!”1 

 

“Over de wijze staat er in Ecclesiasticus geschreven: 

Landen van vreemde volkeren bereist hij, goed en kwaad 

zal hij ervaren in all dingen.2 Deze taak heb ik op mij 

genomen, mijn heer koning: ik hoop dat ik dit 

gedaan heb als een wijze en niet als een dwaas!” 

 

 

In de eerste regels van zijn reisverslag aan de Franse koning Lodewijk IX, vat de Vlaamse broeder 

Willem van Rubroek de verwezenlijkingen samen van zijn reis door het Mongoolse Rijk. Aangezien 

het nooit de bedoeling was geweest dit verslag van al hetgeen hij op deze reis meemaakte op papier 

te stellen, verontschuldigd de broeder zich al op voorhand bij de bestemmeling van dit werk. Toch 

zullen we in deze paper vaststellen dat Willem zich zeker niet hoefde te verontschuldigen voor zijn 

gedetailleerde en genuanceerde beschrijving van de Mongoolse cultuur en gebruiken, en van zijn 

avonturen tijdens zijn tocht dwars door Centraal-Azië, op weg naar het hof van de opperste leider 

van de Mongolen, Möngke Khan. Dit reisverslag is ondanks deze wetenschappelijke kwaliteit echter 

nooit bekend geworden bij het grote publiek in de tweede helft van de 13e eeuw en er zijn dan ook 

maar negen manuscripten bekend van dit werk die dateren van voor 1500. De meeste van deze 

manuscripten vinden we terug in Engeland en dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de 

invloed van de geleerde Engelse franciscaan Roger Bacon, die het reisverslag van Willem van de 

vergetelheid gered heeft door grote delen ervan op te nemen in zijn Opus Maius. Tot op de dag van 

 

                                                             
1 Itinerarium, Prologus; De editie van het Itinerarium van Willem van Rubroek die in deze paper gebruikt wordt, is die van Paolo 

Chiesa (Guglielmo di Rubruk, Viaggio in Mongolia, 2011). 
2 Zoals bij de meeste citaten uit Bijbelse geschriften heeft Willem deze uit het hoofd opgeschreven met als gevolg dat er enkele 

fouten in zijn geslopen. Het letterlijke citaat uit Ecclesiasticus XXXIX, 5 gaat als volgt: “In terram alienigenarum gentium 

pertransiet, bona enim et mala in hominibus tentabit” (“Landen van vreemde volkeren bereist hij, goed en kwaad onder de 

mensen zal hij ervaren”) (Chiesa 2011, 326; eigen vertaling). 
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vandaag is deze Vlaamse franciscaan samen met zijn reisverslag weinig, of helemaal niet, bekend bij 

het grote publiek, in tegenstelling tot de Italiaanse koopman die een generatie later ongeveer 

dezelfde reis maakte, namelijk Marco Polo. Met deze thesis zal ik onder andere aantonen dat dit 

bescheiden lot van het Itinerarium onverdiend is en dat van Rubroek zo veel meer te bieden heeft 

dan zijn Italiaanse collega-reiziger.  

Deze masterproef draait voornamelijk rond de vertaling van twee representatieve fragmenten 

uit het Itinerarium van Willem van Rubroek. Het eerste is een etnologische uitweiding van de auteur 

over de vreemde gebruiken en gewoontes van het Mongoolse volk en het tweede laat de lezer van 

Rubroek meer persoonlijk kennen door zijn interacties met de verschillende personen die hij 

ontmoet tijdens zijn verblijf in de hoofdstad van het Mongoolse Rijk, Karakorum. Om de lezer echter 

de kans te geven zich vertrouwd te maken met de leefwereld van deze wereldreiziger, wordt er eerst 

ingegaan op het historisch kader rond zijn reis en meer bepaald over de contacten tussen de 

Mongolen en het Latijnse Westen in de jaren voor de reis van de broeder. Verder laten we ook een 

licht schijnen op zijn levensloop en vragen we ons ook af met welk doel van Rubroek vertrekt op 

zijn missie naar Mongolië. Ten slotte wordt het laatste, en meest lijvige, deel van het 

wetenschappelijk luik in deze paper gewijd aan de etnologische vraagstelling met welke methode 

van Rubroek de Mongoolse nomaden en hun levenswijze beschrijft en waarom hij dit op deze 

manier doet. 
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Deel 1: Het onderzoek
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1. Historisch kader: Contacten tussen de Mongolen en het  

Latijnse Westen in de eerste helft van de 13e eeuw 

1.1 De eerste berichten in Europa over de Mongoolse expansie 
 

In het begin van de 13e eeuw slaagde de nomadische stam van de Mongolen erin om, onder leiding 

van Temüjin, hun buurstammen van het Mongoolse plateau te overwinnen en zo een Mongools 

imperium te stichten.1 Nadat Temüjin, de aanvoerder van de Mongoolse troepen, in 1206 verkozen 

werd tot de nieuwe leider van de Mongolen en daarbij de titel van Dzjengis Khan kreeg toegewezen, 

veroverde hij het noorden van China en grote delen van Centraal-Azië.2 Na zijn dood in 1227 werd 

zijn derde zoon Ögedei in 1229 verkozen tot de nieuwe Khan en in 1235 organiseerde hij een quriltai3 

waarin de beslissing werd genomen om het Mongoolse Rijk na de campagnes in het oosten nu ook 

naar het westen uit te breiden.4 Onder leiding van Batu, een kleinzoon van Dzjengis Khan, volgden in 

1237 al de eerste aanvallen tegen de Wolga Bulgaren en de Bashkirs van Groot-Hongarije, en in de 

periode tussen 1237 en 1240 werden de onderling verdeelde Russische prinsdommen bijna helemaal 

onder de voet gelopen.5 De Turkse nomaden van de steppe bij de Zwarte Zee, de Koemanen of 

Qipchaqs6, gaven zich grotendeels over aan de Mongoolse dreiging, maar een significante groep 

koos ervoor te vluchten naar Hongarije, waar ze opgevangen werden door de Hongaarse koning Béla 

IV. Aangezien deze groep Koemanen zich weigerde over te geven en koning Béla hun verslagen 

vijanden onderdak bood7, zette het Mongoolse leger de achtervolging in en bereikte het in 1241 voor 

het eerst de grenzen van Oost-Europa.  

Over deze Mongoolse campagne zijn er maar weinig bronnen vanwege de invallers 

overgeleverd, maar we kunnen er wel een beeld uit opmaken van hoe de Mongolen dachten over 

hun mogelijke tegenstanders in het Latijnse Westen.8  Het Latijnse christendom werd bijvoorbeeld 

als één machtsblok beschouwd met aan het hoofd de paus, die verschillende koningen in zijn dienst 

 

                                                             
1 Morgan 2007, 55; Ruotsala 2001, 20: De buurvolkeren van de Mongolen, namelijk de Naimanen, Kereyiden, Merkiden en Tataren, 

waren etnisch en cultureel verwant aan de Mongolen. 
2 Morgan 2007, 55-62; Ruotsala 2001, 21 
3 Een raad van Mongoolse leiders 
4 Morgan 2007, 120; Ruotsala 2001, 31 
5 De stad Novgorod kon als enige weerstand bieden tegen de Mongoolse troepen, Morgan 2007, 121; Vooral de nederlaag van het 

machtigste prinsdom Kiev “laid the way to Europe open” (Ruotsala 2001, 32). 
6 Ook wel de Polovtsen genoemd in het Russisch 
7 Morgan 2007, 122; Deze reactie had ook te maken met de verdwijning van de Mongoolse gezanten die Batu naar de koning van 

Hongarije gestuurd had (Richard 1979, 106; Richard 1977 (1), 30-1). 
8 Voor een overzicht, zie Jackson 2005, 135-6.  
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had. De Frankische krijgers werden daarenboven als geduchte tegenstanders gezien, maar nog 

steeds minderwaardig aan de Mongolen, die voorbestemd waren om de hele wereld te veroveren. In 

tegenstelling tot de Westerse krijger, werd de Westerse religieuze niet alleen om deze reden 

geminacht, maar ook om enkele andere. De Mongolen kwamen immers vaak in contact met leden 

van de bedelorden die op missie waren in het Mongoolse Rijk. Zij hadden zich gewijd aan armoede 

en onthouding, waardoor ze slechts weinig geschenken met zich meebrachten voor de Mongoolse 

leiders, die ze wilden bekeren tot het christendom. Deze minachting en afschuw tegenover de 

minderbroeders zal ook Willem van Rubroek ondervinden bij de negatieve reactie van zijn 

Mongoolse gids die hem van het kamp van Batu naar dat van Möngke Khan moest begeleiden (XXII, 

2).9  

Het merendeel van de bronnen over de Mongolen en hun expansie naar het westen kwam uit 

de Latijnse wereld en werd grotendeels door Matthieu Paris in zijn Chronica majora bewaard.10 De 

eerste geruchten over de campagnes van Dzjengis Khan hadden West-Europa al bereikt in 1221 via 

de vijfde kruistocht in Egypte, waarbij de Mongolen echter verkeerdelijk vereenzelvigd werden met 

het legendarisch christelijk leger van ‘priester Johannes’ of zijn zoon ‘koning David’, die volgens de 

oostelijke christenen vanuit het oosten te hulp zou komen in de strijd tegen de islamitische macht 

in het Nabije Oosten.11 Daarnaast kwamen er vanaf 1223 ook onrustwekkende berichten uit Georgië 

en Hongarije aan paus Honorius III over invallen van een vreemd en barbaars volk uit het oosten. De 

aan het licht gebrachte gruwelijkheden van de Mongolen werden echter in christelijke kringen 

goedgepraat aangezien dit barbaars leger deel zou uitmaken van de voormacht van het leger van 

‘koning David’ en de wreedheden enkel gericht waren tegen moslims, namelijk de Koemanen, en 

afvallige christenen zoals de Russen of de Georgiërs, die recent in een alliantie getreden waren met 

islamitische volkeren.12 Gedurende de twee decennia voor de grote Mongoolse inval van 1241 

werden de waarschuwingen uit Oost-Europa en het Nabije Oosten steeds dringender13 en er kwam 

zelfs, volgens Matthieu Paris, in 1238 een ambassade van moslimprinsen hulp vragen aan de Franse 

en Engelse koning tegen de dreiging van de Mongolen, of ‘Tartaren’14, zoals het volk van Dzjengis 

Khan tegen die tijd genoemd werd in het Latijns christelijke Westen.15 De Mongoolse dreiging werd 

in 1237 zelfs aangekondigd met een ultimatum van de Mongoolse generaal Batu in naam van Ögedei 

Khan en gericht aan koning Béla IV van Hongarije met het bevel tot overgave door zijn rol in het 

herbergen van hun verslagen vijanden, de Koemanen.16 

 

                                                             
9 Later zou deze gids wel bijdraaien nadat hij respect kreeg voor de volharding en doorzettingsvermogen van de broeders. 
10 Jackson 2005, 58; Voor een overzicht van de brieven en verslagen (waaronder dat van Carpine) over de Mongolen overgeleverd 

in de Chronica Majora, zie Richard 1973, 212-222 
11 Jackson 2005, 59; Voor het ontstaan en doorleven van de mythe rond Johannes en David, zie Ruotsala 2001, 36, Richard 1977 (1), 

66-7 en Bezzola 1974, 14-25 
12 Jackson 2005, 59; Richard 1977 (1), 67 
13 Rond 1236 kregen ook de Hongaren berichten binnen over een nieuw offensief van de Mongolen en grote verwoestingen in 

delen van Perzië, Medië en Armenië (Richard 1977 (1), 67) 
14 Deze naam komt in gebruik vanaf 1236 (Quilichinus van Spoleto) en is een assimilatie van de naam Tataar (een nomadisch 

buurvolk van de Mongolen) met de Tartarus of de onderwereld van de klassieke oudheid (Jackson 2005, 59; Ruotsala 2001, 33-4). 
15 Een alliantie tegen de Mongolen werd zogezegd geweigerd door de bisschop van Winchester met de woorden dat het beter was 

dat die honden elkaar zouden verscheuren (Richard 1969, 46 n.3) 
16 Deze brief werd door de dominicaan Julianus, die op missie was in Groot-Hongarije, opgepikt en overgeleverd in zijn rapport 

over de Mongolen aan de pauselijke legaat in Hongarije (tevens het eerste Latijnse verslag over de Mongolen) (Jackson 2005, 60-1). 
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Ondanks al deze waarschuwingen bleef enige hulp voor de christelijke staten in Oost-Europa 

vanwege de Latijns christelijke machten achterwege door, onder andere, de onderlinge strijd tussen 

paus Gregorius IX en de keizer van het Heilig Rooms Rijk, Frederik II. Peter Jackson haalt 

daarenboven twee andere redenen aan voor het van de hand wijzen van de indicaties van een 

werkelijke dreiging uit het oosten: ten eerste werd men zich in West-Europa niet bewust van de 

draagwijdte van de Mongoolse macht en ten tweede heerste er een gevoel van suprematie over de 

buurvolkeren in het oosten aangezien zij de Romaanse overheersing aanvaard hadden in de hoop 

sterker te staan tegen de Mongoolse dreiging.17 Jackson schetst de situatie bij de inval van de 

Mongolen dan ook duidelijk in de introductie van zijn boek, The Mongols and the West: “In the 

thirteenth century, a dynamic and expansive Catholic (or Latin) Christendom, which had been free 

of major attack from its steppe frontier for over two hundred years, was confronted by a new and 

alien power in the shape of the vast empire of the advancing Mongols”.18  

 

 

1.2 De Mongoolse inval van 1241-2 in Polen en Hongarije 

 
Nadat hij met zijn spionnen informatie had vergaard over de versnipperde politieke situatie in 

Europa19, maakte Batu zich ondertussen op voor zijn campagne in Oost-Europa en begin 1241 splitste 

hij in Wolynië20 zijn troepenmacht in twee delen, waarvan het eerste Polen zou binnenvallen en het 

tweede Hongarije.21 Het voornaamste doelwit was het Hongarije van koning Béla IV vanwege zijn 

inmenging in het conflict met de Koemanen en Polen vormde een bijkomstig gevaar aangezien 

verwanten van Béla uit de Poolse adel hem te hulp zouden kunnen schieten in de strijd. Zo werd op 

18 maart het leger van Bolesław V van Polen al verslagen door de Mongoolse troepen onder leiding 

van Baidar, die op 9 april bij Liegnitz (Legnica) eveneens zegevierde op het in alle haast 

samengestelde leger van Polen en Duitse ridders onder leiding van hertog Hendrik van Neder-

Silezië. Nadat Baidar zich al plunderend een weg gezocht had via Moravië om zich in Hongarije bij 

Batu aan te sluiten, werd op 10 april ook het leger van koning Béla bij Pest verpletterd door de 

verzamelde troepenmacht van de Mongolen.22 Koning Béla kon echter vluchten via Oostenrijk en de 

Balkan om uiteindelijk te ontkomen aan zijn Mongoolse achtervolgers door zich te verschansen op 

het Kroatische eiland Trogir (Traù). Later zou hij naar zijn land kunnen terugkeren om aan de 

heropbouw te werken na de Mongoolse plunderingen in grote delen van Hongarije, dat zich zonder 

veel versterkte vestingen nauwelijks kon verdedigen tegen de invallers. Na deze plunderingen 

overwinterde het Mongoolse leger in de Hongaarse vlaktes, waarna de invallers zich in maart 1241 

 

                                                             
17 Keizer Frederik II van het Heilig Rooms Rijk zal zijn fout pas inzien tijdens de invallen van 1241-2 en toegeven dat hij 

verkeerdelijk gedacht had dat de bedreiging nog veraf was en zeker niet dringend (Jackson 2005, 61). 
18 Jackson 2005, 1 
19 Ruotsala 2001, 32: Batu wist niet alleen van de machtstrijd tussen de paus en keizer Frederik II, maar ook van de vetes die 

koning Béla IV van Hongarije had met zijn edelen en van de onderlinge strijd tussen de Poolse hertogdommen. 
20 Volyn, streek in het westen van het huidige Oekraïne 
21 Voor een gedetailleerde beschrijving van de invallen van 1241, zie Jackson 2005, 63-5 en Morgan 2007, 123 
22 Het 65.000-koppige leger van Béla werd op de vlakte van Mohi in de val gelokt en compleet vernietigd door de Mongolen nadat 

invallers een terugtrekking geveinsd hadden (Ruotsala 2001, 33). 
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om een nog onverklaarde reden plots en geheel onverwacht terugtrokken naar Bulgarije en verder 

oostwaarts naar de steppes langs de Zwarte Zee.23 

Deze terugtrekking zou, in de woorden van Claude en René Kappler, een “coup de chance”24 

blijken voor heel West-Europa, want als de Mongolen verder doorgestoomd waren naar de 

Atlantische Oceaan, “Western Christendom, in all its discord had no chance of mounting a united 

defence”25. Naar het waarom van dit plots verdwijnen van de Mongoolse veroveringsmacht kunnen 

we enkel gissen, maar er zijn wel voor de hand liggende redenen die Peter Jackson in The Mongols 

and the West opnoemt en beoordeelt naar waarschijnlijkheid.26 De meest aangehaalde reden wordt 

voor het eerst weergegeven door de Italiaanse franciscaan Giovanni Da Pian del Carpine in zijn werk 

over de Mongolen, geschreven bij de terugkomst van zijn missie naar het Mongoolse Rijk in de jaren 

1245-7. Volgens Giovanni zou op 11 december 1241 de leider van de Mongolen op dat moment, 

Ögedei Khan, vergiftigd geweest zijn door zijn zus Altalun, waardoor alle Mongoolse prinsen, 

waaronder Batu die de leiding had over de troepen in Oost-Europa, stante pede naar hun hoofdstad 

Karakorum27 moesten terugkeren om een nieuwe Khan te kiezen.28 Denis Sinor merkt weliswaar op 

dat een volledige terugtrekking uit Hongarije en omstreken enkel nodig was geweest wanneer Batu 

zelf ook naar Karakorum zou getrokken zijn, wat niet het geval was.29 Er moeten volgens Sinor ook 

andere oorzaken zijn geweest voor een haastig vertrek van de Mongolen en hij stelt dat er vooral 

logistieke problemen de kop opstaken wanneer hun leger eind 1241 wou overwinteren in de Grote 

Hongaarse Laagvlakte. Net als bij de Hunnen in de 5e eeuw, was de laagvlakte ook nu niet geschikt 

om een leger van een dergelijke grootte permanent te onderhouden en moest Batu zich wel 

terugtrekken naar de ruimere graslanden van de Pontische steppe. Aangezien elke Mongoolse 

soldaat wel drie paarden tot zijn beschikking had, kunnen we de mening van David Morgan 

begrijpen dat dit de meest voor de hand liggende oorzaak is.30 

Hiernaast speelden er echter nog andere factoren mee in deze beslissing van Batu, zoals de 

politieke onenigheid binnen de rangen van de Mongoolse gezagvoerders. De leider van het 

veroveringsleger lag immers overhoop met zijn neven Büri en Güyüg, waarvan de laatste de 

volgende Khan zou worden. In deze politieke situatie is het dan ook begrijpelijk dat Batu zich ten 

dele naar het oosten terugtrekt om een oogje in het zeil te houden op de politieke ontwikkelingen in 

Mongolië. Volgens Jackson leden de Mongoolse troepen daarenboven grote verliezen en bleek “[t]he 

 

                                                             
23 De voorhoede van het Mongoolse leger kwamen zelfs tot in de buurt van Wenen en één van hun patrouilles werd zelfs aan de 

andere kant van de Alpen aangetroffen, op slechts 100 km van Venetië (Ruotsala 2001, 33). 
24 Kappler 1985, 16 
25 Ruotsala 2001, 32 
26 Jackson 2005, 72-4 
27 Karakorum was gedurende dertig jaar de hoofdstad van het Mongoolse Rijk. De ruïnes van deze stad zijn te vinden in de 

Övörhangaj provincie in Mongolië. Voor een overzicht van het archeologisch onderzoek, zie Bouquet 1982, 75-77 
28 Een historische basis van deze moord vinden we bij Rashīd al-Dīn, een Perzisch historicus uit de 13e eeuw, die schrijft dat 

Altalun geëxecuteerd werd voor een misdaad (waarvoor ze onschuldig was) door de volgelingen van de nieuwe Khan Güyüg. 

Giovanni heeft, volgens Jackson, waarschijnlijk Altalun verward met de Kereyidische prinses Ibaqa, die wel degelijk beschuldigd 

werd voor de vergiftiging van Ögedei; Jackson 2005, 72. Onder andere Antti Ruotsala en Jean Richard geven enkel deze reden op 

voor het vertrek van de Mongolen uit Europa (Ruotsala 2001, 34; Richard 1977, 69). 
29 Sinor 1972, 171-84 
30 Morgan 2007, 125 
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advance into Europe […] a serious undertaking on the Mongol side”.31 Een dergelijke uitspraak kan 

natuurlijk snel leiden tot nationalistische beweringen vanuit de hoek van de hedendaagse nazaten 

van de toen overwonnen Europese volkeren, maar Jackson legt bewijsmateriaal voor waaruit blijkt 

dat zelfs belangrijke Mongoolse legerleiders de dood vonden in de strijd.32 Uit bronnen binnen het 

Mongoolse Rijk blijkt eveneens dat de Hongaren en hun buren gezien werden als te duchten 

tegenstanders en Willem van Rubroek schrijft dan ook in zijn reisverslag dat de Mongoolse 

sjamanen gedurende enkele jaren geen toestemming meer gaven om Hongarije aan te vallen (XXXV, 

2). Een laatste mogelijkheid die alle andere gissingen overbodig maakt, is de bedenking van Jackson 

dat Batu’s objectieven niet zo uitgebreid waren als algemeen wordt aangenomen.33 We lezen immers 

voornamelijk in Latijnse bronnen sinds circa 1236 de geruchten dat het doel van het Mongools 

veroveringsleger Rome of Duitsland zou geweest zijn, maar deze speculatie was vooral gebaseerd op 

Bijbelse werken waarbij de komst van de Mongolen gelijkstond met het begin van de Apocalyps. 

Koning Béla IV van Hongarije verkondigde eveneens dat de Mongolen van plan waren Duitsland 

binnen te vallen in de winter van 1241-2, maar dit deed hij naar alle waarschijnlijkheid in een 

wanhopige poging om Duitse hulp te verkrijgen voor zijn precaire situatie tegenover de Mongoolse 

dreiging. Jackson is dan ook van mening dat Batu evengoed een kortere campagne op het oog kon 

gehad hebben, waarmee hij Béla en zijn land kon straffen voor het herbergen van hun vijanden. 

Nadat ze Hongarije grotendeels verwoest hadden en al het mogelijke gedaan om de koning te doden, 

was er geen enkele reden meer om er nog langer te vertoeven en keerden ze terug naar de Pontische 

steppe.34  

Deze laatste stelling van Jackson lijkt moeilijk te rijmen met de grootsheid van de Mongoolse 

campagne in Oost-Europa die heel veel voorbereiding moet gevergd hebben op het vlak van 

logistiek, het vergaren van informatie enzovoort. Dat een dergelijke operatie enkel diende om de 

koning van Hongarije samen met zijn land te straffen, is wat ver gegrepen en ik vermoed dan ook 

dat Batu in de juiste omstandigheden zijn veroveringstocht had verder gezet en over een groot deel 

van het verdeelde Europa verwoestingen kon gezaaid hebben zonder enige noemenswaardige 

tegenstand. Er moeten dus wel heel dringende redenen zijn geweest om dit plan om te gooien en in 

mijn mening had de terugtrekking voornamelijk te maken met de politieke crisis in Mongolië na de 

dood van Ögedei Khan, samen met de natuurlijke omstandigheden in de Grote Hongaarse Laagvlakte 

die onvoldoende bleken om het leger van Batu gedurende lange tijd te onderhouden. Ten slotte 

hadden de Mongolen als nomaden ook moeilijkheden met het veroveren van versterkte steden, 

aangezien ze geen ervaring hadden met het voeren van een beleg. Hun troepen van ruiters, 

voornamelijk gewapend met pijl en boog, moesten het immers hebben van snelle en onverwachte 

aanvallen om zo hun tegenstanders af te schrikken voor het tot een echt gevecht kwam. Op deze 

manier konden de Mongolen zonder al te veel manschappen te verliezen, toch hun vijanden op de 

knieën krijgen. Deze tactiek werkte wel nog in Hongarije, dat in die tijd weinig versterkte vestingen 

 

                                                             
31 Jackson 2005, 73 
32 “one commander had been killed in the attack on Sandomir, and a prince of the blood had allegedly fallen in Hungary” (Jackson 

2005, 73). 
33 Jackson 2005, 73 
34 De munten die in Hongarije door de Mongolen geslagen zouden geweest zijn (en een bewijs zouden zijn voor het plan om er 

langer te verblijven), blijken na grondiger onderzoek uit de 12e eeuw te stammen en verwijzingen af te beelden naar pseudo-

Arabische en Hebreeuwse legendes die weinig met de Mongolen te maken hebben (Jackson 2005, 73). 
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had (behalve een paar in het uiterste westen), maar zou in de rest van Europa, dat al grotendeels 

bestond uit vestingsteden, weinig effect gehad hebben. 

 

 

1.3 De reactie vanuit West-Europa op de Mongoolse inval 
 

Ook na de inval van de Mongolen in Polen en Hongarije bleef een reactie van de Latijns christelijke 

grootmachten achterwege ondanks een golf van paniek die zich door de berichtgeving doorheen 

heel Europa verspreidde “as far afield as the Netherlands and Spain”35. Tijdens de invallen van 1223, 

in onder andere Georgië en Rusland, kon men zich in West-Europa nog veilig wanen door de 

bedenking dat de vernietigingen door de Mongolen een straf van God waren voor de ketterse 

christenen. Na de gebeurtenissen van 1241-2 moest men stilaan echter bekennen dat het 

christendom in héél Europa bedreigd werd.36 Desalniettemin kreeg Béla IV geen hulp van hertog 

Frederik II van Oostenrijk, noch vanuit Venetië, noch van keizer Frederik II van het Heilig Rooms 

Rijk en noch van paus Gregorius IX, die enkel zou oproepen tot een kruistocht ter verdediging van 

Bohemen en Duitsland.37 Verder kwam er weinig krachtdadige reactie vanuit Rome, mede omdat de 

pauselijke stoel onbezet bleef van oktober 1241 tot juni 1243. Voor keizer Frederik lag het uitblijven 

van hulp aan Oost-Europa vooral aan het reeds vermelde conflict tussen Rome en het Heilig Rooms 

Rijk van die tijd, waarmee hij zo de schuld in de schoenen van de paus schoof. Langs de andere kant 

schilderde paus Gregorius de Mongoolse dreiging af als een propagandamiddel van keizer Frederik 

die zo zijn macht zou kunnen uitbreiden naar het oosten.38 

Bij de verkiezing van paus Innocentius IV in juni 1243 beschikte het Vaticaan enkel over vage 

en beperkte informatie van Oost-Europese geestelijken over de vreemde invallers uit het Oosten.39 

De Curie had wel de mogelijkheid om de aartsbisschop Peter, die gevlucht was vanuit Rusland, te 

ondervragen over de Mongolen en hij verzekerde hen ondermeer dat de oosterlingen ambassades 

benigne ontvingen en de gezanten niet mishandelden.40 Aangemoedigd door dit nieuws maakte de 

paus het plan op om in maart of april 1245 drie gezantschappen bestaande uit leden van de 

bedelorden naar de Mongolen te sturen.41 Daarnaast maakte Innocentius de Remedium contra Tartaros 

een agendapunt op het Eerste Concilie van Lyon, maar door het belang van de zaak wachtte hij niet 

op de start van het Concilie om zijn gezanten uit te sturen.42 De meest beroemde van de missies was 

die onder leiding van Giovanni Da Pian del Carpine, die onder andere het gezelschap kreeg van de 

 

                                                             
35 Jackson 2005, 65; Ruotsala 2001, 33; Vooral het feit dat de Mongolen met gemak het Pools-Duitse ridderleger versloegen bij 

Leignitz boezemde doorheen gans Europa veel angst in (Münkler 2000, 23). 
36 Münkler 2000, 24 
37 Zie Bezzola 1974, 74-81 voor een overzicht van de spanningen tussen de grote Europese machthebbers tussen 1241 en 1244. 
38 Jackson 2005, 65-7 
39 Onder andere van het verslag van de dominicaan Julianus uit Hongarije, twee brieven van koning Béla IV en de getuigenis van 

Rogerius van Várad (Jackson 2005, 87). 
40 Bezzola 1974, 113 
41 Jackson 2005, 87-8; Richard 1977, 86; Het oorspronkelijke plan was om vier missies uit te sturen, maar over het vierde 

gezantschap onder leiding van de franciscaan Laurens van Portugal is niets geweten en naar alle waarschijnlijkheid heeft deze 

missie Europa nooit verlaten (Ruotsala 2001, 40,43). 
42 Richard 1969, 46-7; Münkler 2000, 25-6 
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Poolse franciscaan Benedictus.43 Zij zouden door Oost-Europa reizen naar het kamp van Batu aan de 

Wolga en later zelfs de troonsbestijging van Güyüg Khan meemaken. De andere twee 

gezantschappen werden naar de Mongoolse legers in het Nabije Oosten gestuurd en werden geleid 

door de dominicanen Ascelin di Cremona en André de Longjumeau.44 Elke ambassade kreeg hoogst 

waarschijnlijk twee brieven mee van paus Innocentius IV gericht Regi et populo Tartarorum45: de Cum 

non solum en de Dei patris immensa.46 De eerste bevatte een waarschuwing om geen christenen of 

andere naties aan te vallen en een bevraging naar hun verdere intenties, de tweede was eerder een 

uiteenzetting over het christelijke geloof en spoorde de Mongolen aan het doopsel te aanvaarden. 

Op deze manier wou de paus informatie vergaren over het vreemde, oosterse volk, hoopte hij 

diplomatieke relaties met het Mongoolse Rijk tot stand te brengen en zag hij een groot potentieel 

voor de uitbreiding van het christendom in het enorm verenigd rijk. In de opinie van Ruotsala was 

deze beslissing dan ook “a good and cautious alternative to a crusade”47, waarmee Innocentius IV 

gedeeltelijk afstand nam van de agressieve en militaire politiek van zijn voorganger Gregorius IX.48 

Deze poging tot toenadering mislukte jammer genoeg doordat de culturele verschillen te ver 

uit elkaar lagen, waardoor er geen mogelijkheid was de boodschap van christelijke vrede en 

samenwerking over te brengen.49 Ascelin beledigde bijvoorbeeld zijn gastheren doordat hij weigerde 

zich aan te passen aan het Mongoolse protocol en door de paus boven Güyüg Khan te plaatsen. Op 

deze manier bracht hij heel zijn gezantschap in gevaar van executie door de generaal Baichu, maar 

ze werden in leven gelaten om een ultimatum over te brengen aan de paus waarin stond dat de hele 

wereld aan de Mongolen toehoorde en dat de paus zich persoonlijk diende te begeven naar Güyüg 

Khan om zich te onderwerpen.50 Ook de wat tactvollere Carpine kreeg een dergelijk ultimatum mee 

waarin stond dat Güyüg niet begreep waarom hij een christen zou moeten worden51, noch waarom 

hem verweten werd andere volkeren aan te vallen, aangezien de kracht van God duidelijk aan zijn 

kant stond door zijn vele overwinningen. Volgens het geloof van de Mongolen had hun hemelgod 

Tenggeri immers besloten dat de hele wereld aan hen toe toebehoorde.52 Alle volkeren die zich tegen 

dit decreet verzetten, waren per definitie vijanden van de goddelijke orde en mochten aangevallen 

worden. Daarenboven uitte het Mongoolse onbegrip zich in de verkeerde interpretatie van het doel 

van de ambassades. Paus Innocentius IV streefde immers met zijn missies een vredesbestand na met 
 

                                                             
43 Over de missies van Carpine, Ascelin en André de Longjumeau, zie Ruotsala 2001, 41-4 en Bezzola 1974, 118-124. 
44 De missie van André is enkel gekend door een bondige samenvatting die overgeleverd werd door Matthieu Paris in zijn Chronica 

Majora (Richard 1969, 47). Beiden vertrokken uit Syrië, waarna Ascelin door Turkije en Armenië trok om Tiflis te bereiken; André 

reisde door islamitisch Syrië en de streek rond Mosul om te eindigen in Tabriz (Richard 1977, 71). 
45 “Aan de koning en het volk van de ‘Tartaren’” 
46 Richard 1977, 70 
47 Ruotsala 2001, 40 
48 Hij bleef naast deze toenaderingspoging ook, zoals zijn voorganger, ijveren voor een kruistocht in Hongarije (Richard 1977, 68). 
49 Jackson 2005, 89-90 
50 Richard 1969, 48-9; Voor een bespreking van de ultimatums van Güyüg, zie Richard 1973, 216-7 
51 De Mongolen dachten immers dat de term ‘christenen’ gelijk stond met een volk in de plaats van een religieuze overtuiging. Ze 

hamerden er dus ook op dat ze Mongolen waren en dat enige religieuze voorkeuren minderwaardig waren aan die identiteit 

(Jackson 2005, 100; Richard 1969, 49-50). Dit ondervindt ook Willem van Rubroek wanneer Coiac, de hoogste secretaris van de 

Mongoolse generaal Sartaq, de berichten ontkent dat zijn leider een christen zou zijn: “Nolite dicere quod dominus noster sit 

christianus; non est enim christianus, sed Moal” (“Zeg niet dat mijn meester een christen is, hij is geen christen, maar een 

Mongool”) (Itinerarium XVI, 5). 
52 Richard 1973, 218; Voor een overzicht van het Mongoolse geloof, zie Ruotsala 2001, 24-31. 
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de Mongolen, maar het concept ‘vrede’ stond voor de nomaden gelijk aan ‘onderwerping’.53 Een 

ambassade sturen naar hun leider betekende dus voor de Mongolen hetzelfde als een onderwerping 

aan hun suprematie. Deze verwarring werd daarbovenop versterkt wanneer onder andere Carpine 

zich gewillig leek aan te passen aan de Mongoolse gebruiken en ze keerde ook meermaals terug in 

het geval van Willem van Rubroek, wiens specifieke intenties eveneens een raadsel waren voor zijn 

Oosterse gastheren.  

 

 

1.4 Hoopvolle berichten over het christendom in het Mongoolse Rijk 
 

Ondanks de culturele afstand tussen de Latijns christelijke afgezanten en de Mongolen, konden de 

eerstgenoemden wel rekenen op de, weliswaar geringe, aanwezigheid van christelijke populaties in 

Centraal- en Oost-Azië.54 Naast de jacobieten, de Grieks-orthodoxen en de Armeniërs, hadden vooral 

de nestorianen zich het verst verspreid in het Oosten en zij beschikten ook over de meeste ervaring 

wat betreft de Mongolen.55 Doordat de heidense steppevolkeren de macht van de islam weggedrukt 

hadden in bepaalde delen van Azië, was de situatie voor de nestorianen verbeterd sinds de komst 

van de Mongolen en werden ze evenwaardig behandeld met andere godsdiensten.56 In hun 

verregaand optimisme waren de nestorianen weliswaar geneigd om de christelijke voorkeur van 

Mongoolse leiders, zoals Güyüg en Möngke, uit te vergroten.57 Over Möngke wordt in bronnen van 

andere religies beweerd dat hij ofwel een aanhanger zou gebleven zijn van de oorspronkelijke 

Mongoolse sjamanistische praktijken, of dat hij het boeddhisme boven alle andere geloven zou 

geplaatst hebben, of dat hij de moslims met het grootste respect zou behandeld hebben.58 Het is dan 

ook waarschijnlijker te geloven dat de Mongoolse heersers elke religie op gelijke hoogte plaatsten 

en van àlle ‘heilige mannen’ verwachtten dat zij voor hen zouden bidden.59   

Ook vanuit andere hoeken kwamen er positieve signalen tot de christelijke machthebbers van 

West-Europa die het beste deden vermoeden over de positie van het christendom in het Mongoolse 

Rijk.60 Bij zijn aankomst in Cyprus met de zevende kruistocht in 1248, kreeg koning Lodewijk IX van 

Frankrijk van de koning van Cyprus een brief te zien van Smbat, de broer van de Armeense koning 

 

                                                             
53 Deze gelijkstelling is ook te zien in het Turkse woord ‘il[i]’, dat zowel voor vrede als onderwerping wordt gebruikt (Jackson 2005, 

90). 
54 Jackson 2005, 97-9 
55 Het nestorianisme ontstond in de 5e eeuw en werd genoemd naar Nestorius, aartsbisschop van Constantinopel. Hun leer zei dat 

er in de figuur van Christus een goddelijke persoon naast een menselijke bestond, die enkel via de morele band van de liefde met 

elkaar verbonden waren. Bijgevolg was Maria voor hen enkel de moeder van de menselijke Christus (von den Brincken 1971, 6-7). 
56 Dzjengis Khan had immers al in een wet (of yassa) laten optekenen dat alle Mongoolse leiders alle godsdiensten gelijkwaardig 

moesten behandelen in hun rijk (Richard 1976, 201). Dit was een tactiek van ‘divide et impera’ waardoor de verschillende religies 

elkaar zouden bekampen om invloed en voorkeur aan het hof van de Khan (Jackson 2005, 100-1); Ook van Rubroek had deze 

tactiek al doorzien (Itinerarium XXIX, 15). 
57 De sceptische Willem van Rubroek zal zich dan ook ergeren aan deze goedgelovigheid van de Nestorianen tijdens zijn reis en 

hun verhalen (zoals dat van priester Johannes) afdoen als opgeblazen geruchten (Itinerarium XXIX, 15; XVII, 2). 
58 Respectievelijk in de Chinese dynastieke geschiedenis, de Yüan Shih; een boeddhistische bron uit China; en in het werk van de 

moslimgeleerde Juwaynī (Jackson 2003, 204-5) 
59 Alle ‘heilige mannen’ waren dan ook vrijgesteld van militaire dienst, gedwongen arbeid en bepaalde belastingen (Jackson 2003, 

204-5; Richard 1976, 201) 
60 Zie Bezzola 1974, 149-157 voor een overzicht van deze positieve berichten. 
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Het’um I, waarin te lezen stond dat de huidige Khan met heel zijn volk christelijk was geworden, dat 

Dzjengis Khan zelf de christenen al onder bescherming geplaatst had en dat een christelijke koning 

uit ‘India’61 een bondgenoot was van de Mongolen in het verslaan van de moslimvijanden.62 In 

datzelfde jaar kwam er ook een Mongools gezantschap aan in Cyprus met een brief van generaal 

Eljigidei, die door Güyüg Khan in 1237 naar Perzië gezonden was.63 Ejigidei hoopte namelijk dat de 

kruistocht van de Franse vorst Lodewijk IX, die op dat moment in Cyprus verbleef, succesvol zou 

verlopen en zijn gezanten lieten weten dat hun generaal, die zogezegd zelf een christen was, naar 

Perzië was gestuurd om zijn medechristenen die onder Mongools bewind stonden te beschermen. 

Ten slotte zou ook Güyüg Khan gedoopt geweest zijn onder druk van zijn christelijke moeder, die 

tevens de dochter zou zijn van de legendarische priester Johannes.64 Met deze positieve toon hoopte 

Eljigidei waarschijnlijk de regio’s die zich hadden onderworpen aan de Khan65 veilig te stellen van 

verovering door de Frankische kruisvaarders, die als te duchten tegenstanders werden gezien door 

de Mongoolse generaal.66 Door de overeenkomsten met de brief van Smbat werden de beweringen 

van de gezanten als waarheid aangenomen door koning Lodewijk en het nieuws van de Mongoolse 

bekering verspreidde zich als een lopend vuurtje doorheen heel West-Europa.67 

Overtuigd door dit goede nieuws stuurde Lodewijk IX in januari 1249 de Mongoolse gezanten 

terug vergezeld van een eigen ambassade onder leiding van André de Longjumeau, de dominicaan 

die ook in 1245 als gezant van paus Innocentius IV op een dergelijke missie was gestuurd.68 

Waarschijnlijk is er een ontmoeting geweest met Eljigidei, die het Franse gezantschap doorstuurde 

naar de weduwe van Güyüg en tijdelijke regentes van het Mongoolse rijk, Oghul Qaimish. Zij stuurde 

een brief aan Lodewijk IX terug met de ambassade en toen zijn gezanten in 1251 aankwamen in 

Cyprus, werd de Franse koning wakker geschud uit zijn naïeve geloof in een verbond met de 

Mongolen tegen de islamitische machten in het Nabije Oosten.69 Oghul Qaimish erkende immers de 

giften van Lodewijk als een teken van onderwerping aan het Mongoolse Rijk en ze beval de koning 

van Frankrijk elk jaar hetzelfde tribuut te doneren. Jean de Joinville bevestigt dan ook in zijn 

biografie van Lodewijk “que li rois se repenti fort quant il y envoia”70 en deze teleurstelling zal er toe 

leiden dat twee jaar later, in 1253, Willem van Rubroek zich van Lodewijk niet zou mogen bekend 

maken bij de Mongoolse leiders als een tweede officiële Franse ambassadeur. 

 

                                                             
61 Waarschijnlijk te koppelen aan de legende van priester Johannes of koning David 
62 Jackson 2005, 98; Jackson 2003, 206-7 
63 Jackson 2005, 98-9; Ruotsala 2001, 44-5; Richard 1973, 217-8 
64 Van Sorqaqtani, de moeder van Güyüg, kan als enige met bijna zekerheid gezegd worden dat ze christelijk was, over de 

religieuze voorkeur van haar zoon en zijn opvolger Möngke Khan bestaat grote onzekerheid (Jackson 2005, 101). 
65 Namelijk Seljuq Turkije en Aleppo (Richard 1969, 50) 
66 Richard 1969, 50-1 
67 Lodewijk IX stuurde de Franse vertaling van de brief van Eljigidei immers door naar zijn moeder, koningin Blanche, die de brief 

op haar beurt doorzond naar de Engelse koning Hendrik III (Jackson 2005, 99); Later zou Willem van Rubroek te horen krijgen van 

Möngke Khan dat dit geen officieel Mongools gezantschap was en dat ze enkel leugens verkondigden (Itinerarium xxxvi, 6-8). 
68 Over deze missie is weinig informatie beschikbaar, enkel Joinville, de biograaf van Lodewijk IX, geeft er een verwarde weergave 

van (Jackson 2005, 99; Ruotsala 2001, 45-6). 
69 Jackson 2005, 99; Richard 1969, 51 
70 “dat de koning het zich erg beklaagde dat hij hem [André de Longjumeau] gestuurd had” (Münkler 2000, 42; eigen vertaling). 
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2. Biografie van Willem van Rubroek 

 

(Afb. 1: Willem van Rubroek schrijft in 1256 zijn 

reisverslag aan Lodewijk IX in Akko) 

2.1 De schaarse kennis over het leven van Willem van Rubroek 
 

Over het leven van deze Vlaamse franciscaan is maar weinig geweten, aangezien er naast zijn eigen 

reisverslag maar twee andere getuigenissen uit zijn tijd overgeleverd zijn waarin we meer over hem 

te weten komen. In het voorwoord van zijn Itinerarium, gericht aan koning Lodewijk IX, geeft Willem 

enkel zijn naam weer, Willelmus de Rubruc, en de kloosterorde waartoe hij behoort, “in Ordine 

fratrum Minorum” (Praefatio). Verder zal hij doorheen zijn werk zwijgen over persoonlijke details, 

behalve, zo merkt  ook W.W. Rockhill op, wanneer hij het heeft over de kwestie van zijn gewicht bij 

de verdeling van de paarden tijdens één van zijn vele trektochten doorheen de steppes in het 

Mongoolse rijk: “Michi semper providebant de forti equo, quia eram ponderosus valde” (XXI,6).1 

Over zijn geboorteplaats kunnen we bijna zeker stellen dat ze overeenkomt met Rubrouck bij Cassel 

 

                                                             
1 Rockhill 1900, xxxv 
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in het huidige Frans-Vlaanderen, en niet met Ruisbroek in Vlaams-Brabant. In de overgeleverde 

manuscripten van het Itinerarium staat immers bij zijn naam Rubruc of Rubruk te lezen, wat volgens 

A. Van den Wyngaert niet kan teruggaan op Ruisbroek maar wel op Rubrouck.2 Vanaf de eerste helft 

van de 17e eeuw zien we echter dat biografen zijn naam op verschillende wijzen neerschrijven3 en 

steevast laten optekenen dat hij uit Ruisbroek kwam. Deze zogezegde inwoner van Ruisbroek werd 

vooralsnog niet geïdentificeerd met een zekere Fransman, genaamd Rubruquis, waarvan de eerste 

uitgaven van zijn reisverslag over een tocht naar Mongolië in die periode verschenen.4 Nadat deze 

verbinding in de 18e eeuw dan toch gelegd werd, bleef men, zeker in België, lange tijd halsstarrig 

vasthouden aan de bewering dat de auteur van dit reisverslag “un enfant de sol belge” was.5 We 

moeten wachten tot 1845 voor de eerste opmerking dat de naam van Willem in de manuscripten 

vergelijkbaar is met de plaatsnaam van een dorp in de buurt van Cassel, en later wordt bewezen dat 

de naam van Rubroek tijdens de 12e en 13e eeuw opduikt bij een adellijke familie uit die streek.6 In de 

inleiding op de vertaling van U. Devolder van het Itinerarium schrijven R. Ostyn en P. Vandepitte dat 

het daarom verleidelijk is Willem van Rubroek verwant te zien met dit adellijk geslacht, mede door 

zijn vertrouwelijke omgang met de Franse koning. Maar bij gebrek aan bewijs hiervoor besluiten ze 

terecht dat “Willem gewoon de plaats van zijn herkomst aan zijn voornaam heeft toegevoegd zoals 

dat bij de minderbroeders in zijn tijd gebruikelijk was”7. Van den Wyngaert haalt daarenboven 

andere argumenten aan die des te meer bewijzen dat deze franciscaan een Vlaming was en geen 

Brabander. Zo haalt hij een getuigenis van de Italiaanse franciscaan Giacomo d’Iseo aan (cf. infra), 

die schreef dat Willem een “flandricus lector” was.8 Hier bovenop maakte het Brabantse Ruisbroek 

deel uit van de franciscaanse provincie van Keulen, wat niet overeenstemt met de fragmenten in het 

Itinerarium die erop wijzen dat Willem een lange periode in Parijs heeft verbleven om daar zijn 

studies verder te zetten in het studiehuis van de franciscanen.9 Ondanks de huidige consensus over 

de afkomst van Willem, leeft de misvatting over Ruisbroek door in recente artikels over van 

Rubroek, door het onachtzaam overnemen van achtergrondinformatie waarbij Ruisbroek zelfs 

verkeerd gesitueerd wordt in België.10  

Een volgend noodzakelijk element in een biografie is uiteraard een geboorte- en sterfdatum, 

maar ook hier blijven we in het ongewisse. Rockhill verwijst naar meerdere gissingen hierover, 

maar moet toch besluiten: “There is, so far as I’m aware, absolutely no authority for any of these 

dates”.11 De meest aanvaarde geboortedatum voor van Rubroek ligt rond het jaar 1215.12 Paul Pelliot 

 

                                                             
2 Van den Wyngaert 1929, 147 
3 Ruisbroek, Risbroucke, Rubrocus, Risbrouc, Ruysbroeckius, Ruysbrockius enz., Kinnaert 1986,6 
4 Kinnaert 1986, 5-10 
5 De Saint-Genois 1846, 3 
6 Kinnaert 1986, 13; Devolder 1984, 11 
7 Devolder 1984, 11 
8 Deze opmerking is niet zo doorslaggevend, aangezien Flandria in die tijd een rekbaar begrip was in het buitenland. 
9 Van den Wyngaert 1929, 147; Devolder 1984, 9; Ook hier moet de bemerking gemaakt worden dat dit argument niet bepalend is. 

Parijs was immers in die periode het mekka voor hogere studies in heel Europa, en zelfs als van Rubroek deel zou hebben 

uitgemaakt van de franciscaanse provincie van Keulen, dan zou hij waarschijnlijk toch zijn studie vervolledigd hebben in Parijs. 
10 Tillman Lohse beweert namelijk dat “the Flemish village Rubrouck [is] situated in the north of today’s Belgium” (2013, 127). Hij 

haalt zijn informative o.a. uit het werk van A. Husain, die schrijft dat Willem geboren is in “Rubruck in Flanders”, dat in het 

hedendaagse België ligt (2011, 249).   
11 Rockhill verwijst naar gissingen die reiken van 1215 tot 1230 voor zijn geboorte en 1270 voor zijn sterfdatum (1900, xxxvi) 
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gaat er in zijn Recherches sur les Chrétiens d’Asie Centrale et d’Extrême-Orient, van uit dat Willem in 1248 

monnik was in het franciscaans klooster van Nicosia in Cyprus, toen hij zich aansloot bij de 

kruistocht van Lodewijk IX in 1249. Pelliot gaat er ook van uit dat de broeder hiervoor al geruime 

tijd in het Nabije Oosten vertoefde voor zijn studies, aangezien hij een goede kennis heeft van het 

Arabisch en door het feit dat hij na zijn reis in Akko geplaatst wordt als lector.13 Deze studies kon hij 

niet gemaakt hebben tijdens de kruistocht met Lodewijk IX of in het Verre Oosten, en daarom 

besluit Pelliot dat “il devait avoir de 30 à 40 ans en 1248 et par suite de 35 à 45 quand il entreprit son 

voyage”, en dat Willem van Rubroek dus geboren werd tussen 1208 en 1218.14 Paolo Chiesa volgt 

hem hierin en postuleert de periode tussen 1210 en 1215 als mogelijke geboortejaren.15 Een 

sterfdatum suggereren is des te moeilijker, aangezien Willem van Rubroek uit beeld verdwijnt na 

zijn ontmoeting met Roger Bacon in Parijs ergens tussen 1256 en 1268.  

Van de hand van deze beroemde Engelse franciscaan is immers de laatste, en bijna enige, 

eigentijdse referentie naar Willem van Rubroek tot ons gekomen. Rockhill benadrukt dan ook het 

belang van de verwijzing van Bacon voor de kennis over Willem, “for he alone saved him and the 

results of his arduous journey from utter oblivion for three centuries and a half”.16 In zijn Opus 

majus, schrijft Roger Bacon namelijk over de bijdrage aan zijn werk van de “fratres minores, quos 

dominus rex Franciae Ludovicus qui nunc regnat misit (sc. ad Tartaros)”17, waarmee hij enkel kan 

verwijzen naar Willem van Rubroek en zijn reisgezel Bartholomeus van Cremona.18 In dit 

encyclopedisch werk over de toenmalige kennis over de wereld, haalt Bacon veel van zijn passages 

letterlijk uit van Rubroeks Itinerarium wanneer hij het heeft over de geografie in het Verre Oosten en 

over oosterse religies.19 Hij haalt ook zijn ontmoeting met van Rubroek aan: “quem librum diligenter 

vidi, et cum eius auctore contuli”.20 Volgens Jarl Charpentier zou deze ontmoeting plaatsgehad hebben 

tijdens het bezoek van Roger Bacon aan Parijs tussen 1256 of 1257, de periode waarin van Rubroek 

vermoedelijk terugkeert naar Parijs, en 1267, het jaar waarin Bacon zijn voltooid werk aan paus 

Clemens IV overhandigt.21 Uit deze referenties kunnen we ook afleiden dat Willem nog in leven was 

ten tijde van de publicatie van Bacons Opus majus, aangezien de auteur geen formule zoals piae 

memoriae bij de naam van de reiziger schrijft, zoals hij gewoonlijk wel doet bij overledenen. 

Charpentier meent ook dat Bacon tweemaal de werkelijke titel van het reisverslag citeert in zijn 

werk22, namelijk De Moribus Tartarorum. Deze titel werd echter onder andere door Rockhill 

afgeschreven als louter een ondertitel voor het eerste deel van het Itinerarium.23 
 

                                                                                                                                                                                              
12 Devolder 1984, 9; Kappler 1985, 21; Jackson 2009, 40. 
13 Pelliot 1973, 79-80; Rockhill beweert echter dat van Rubroek in 1248 vanuit Parijs vertrokken is naar Cyprus met de kruistocht 

van Lodewijk IX (1900, xxvi) 
14 Pelliot 1973, 79; Van Rubroek begon waarschijnlijk zijn reis in 1253, zie verder. 
15 Chiesa 2011, XXXI 
16 Rockhill 1900, xxxix: namelijk tot de eerste, gedeeltelijke, uitgave van het Itinerarium in 1600 door Hakluyt. 
17 “De minderbroeders, die door de heer en koning van Frankrijk, die nu regeert, naar de Tartaren (of Mongolen) gezonden zijn”. 
18 Charpentier 1935, 255, uit het Opus Majus I, 268 (Bridges 1897) 
19 Charpentier 1935, 257 
20 Charpentier 1935, 255-6, uit het Opus Majus I, 305 (Bridges 1897): “wiens boek ik zorgvuldig doorlopen heb en ik heb ook met de 

auteur ervan gesproken”. 
21 Charpentier 1935, 257; Er bestaat echter geen consensus over de reis van Bacon, maar er is ook geen enkele aanwijzing dat van 

Rubroek een reis naar Engeland zou gemaakt hebben. 
22 Opus Majus I, 356; II, 368 (Bridges 1897) 
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Naast Roger Bacon vinden we nog één enkele contemporaine referentie naar van Rubroek 

terug in de overgeleverde anekdote van broeder Giacomo d’Iseo, een franciscaanse missionaris in 

Syrië tijdens en na de reis van Willem naar het Mongoolse rijk.24 Giacomo d’Iseo spreekt over een 

ontmoeting in Tripoli met Het’um I, de koning van Klein-Armenië,  die net na van Rubroek een reis 

maakte doorheen het rijk van de Mongolen en enkele maanden na het vertrek van de Vlaamse 

broeder aankwam bij Möngke Khan. Het’um I vertelde tijdens deze ontmoeting met d’Iseo over het 

kritische en negatieve relaas dat hij gehoord had van een magnus rex tartarorum over het gedrag van 

frater Guilelmus, flandricus lector: “Cum enim missus a domino rege Franciae cum litteris suis ante 

illum magnum Regem Tartarorum venisset, coepit ei suadere fidem christianam, et dixit, quod tam 

ipse tartarus quam omnes infideles morte perituri erant aeterna, et igne perpetuo damnandi”.25 Het 

wordt unaniem aangenomen dat hier gaat over de ontmoeting van Willem van Rubroek met Baatu, 

de oom van Möngke Khan, en niet over zijn onderhoud met de Khan zelf.26 Batu had immers zo een 

verheven status bij de Mongolen dat het, volgens Jackson, geen verrassing is dat hij hier magnus rex 

genoemd wordt.27 Verder is de gelijkenis treffend met het fragment uit van Rubroeks Itinerarium 

over de preek van Willem tegenover Batu (XIX, 7): “Noveritis pro certo quod celestia non habebitis 

nisi fueritis christianus. Dicit enim Deus: ‘Qui crediderit et baptizatus fuerit saluus erit; qui vero non 

crediderit condempnabitur’”.28 Het’um I zou over de preek kunnen gehoord hebben in mei 1254 

tijdens zijn eigen doortocht via het kamp van Baatu op weg naar Möngke Khan.29 

 

2.2 Speculatieve aanvullingen bij de biografie 
 

Aanvullend op deze “contours de son existence”30 kunnen er ook op speculatieve wijze bepaalde 

lacunes opgevuld worden omtrent het leven en de persoonlijkheid van Willem van Rubroek aan de 

hand van passages uit zijn verslag. Zo kunnen we ten eerste afleiden dat zijn moedertaal Vlaams of 

Diets was, aangezien Willem over de Duitse gevangenen in Bolat zegt: “qui sunt lingue nostre” 

(XXXIV, 6). Daarnaast kunnen we uit zijn vele verwijzingen naar Parijs en omstreken in zijn 

reisverslag ervan uitgaan dat hij daar een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht. Hij vergelijkt 

namelijk in zijn Itinerarium onder andere de breedte van de Seine met die van de Don en de Wolga 

(XIII, 10; XVIII, 4), de omvang van de abdij van Saint-Denis met die van het paleis van de Khan 

(XXXII, 1) en hij refereert naar de afstand van Parijs naar Orléans (XXI,6). In Parijs zou van Rubroek 

Latijn, Frans en Grieks geleerd hebben in het reeds vermelde franciscaanse studiehuis, en Paul 

Pelliot merkt ook op dat er door zijn lange verblijf in Frankrijk verschillende gallicismen in het 

 

                                                                                                                                                                                              
23 Charpentier 1935, 257; Rockhill 1900, xl; Chiesa meent dat Bacon enkel de inhoud beschrijft (2011, lx) 
24 Golubovich 1906, I, 233; Jackson 2009, 282 
25 Golubovich 1906, I, 233: “Wanneer hij door de heer en koning van Frankrijk met zijn brieven voor de grote koning van de 

Mongolen gekomen was, begon hij hem te overtuigen van het christelijke geloof. Hij zei dat de Mongool, en elke ongelovige, een 

eeuwige dood zou sterven en zou veroordeeld zijn tot het altijd brandend vuur”. 
26 Chiesa 2011, xxix; Pelliot 1973, 107-8; Jackson 2009, 282 
27 Jackson 2009, 282 
28 “Weet zeker dat u de hemelse zaken niet zal bezitten, zonder een christen te worden. God zegt immers: ‘Hij die gelooft en 

gedoopt is, zal gered worden, maar hij die niet gelooft zal verdoemd worden’”. 
29 Jackson 2009, 282 
30 Kappler 1985, 20 
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Latijn van Willem gekropen zijn.31 Tijdens en voor het theologisch debat in Karakorum blijkt ook dat 

hij tijdens zijn studies veel kennis van dialectiek en scholastiek heeft verworven (XXXIII, 10-22). 

Verder zou van Rubroek in deze periode bevriend geworden zijn met de Franse koning  Lodewijk IX, 

wat we kunnen afleiden uit de steun die hij voor zijn reis krijgt van de koning, en uit de 

vriendschappelijke toon waarin Willem hem aanspreekt in zijn werk. In Parijs of later bij zijn verblijf 

in het klooster van Nicosia moet hij de graad van priester bereikt hebben, aangezien hij in 

Karakorum de mis viert en sacramenten toedient (XXX, 14; XXXI, 4-6). Het tijdstip waarop van 

Rubroek uit Parijs vertrok is ons onbekend, maar we kunnen er wel zeker van zijn dat hij al in 

Cyprus verbleef in 1248 als lid van de franciscaanse provincie van het Heilige Land, aangezien hij 

later in het kamp van Sartaq een lid herkent van een Mongoolse ambassade die in de winter van 

1248 bij koning Lodewijk op Cyprus was aangekomen (XV, 3).32 Hij was dus al niet meer in Frankrijk 

toen Giovanni Da Pian del Carpine terugkeerde van zijn reis naar Mongolië en hij heeft zijn verslag 

niet kunnen lezen.33 In de lente van 1249 vertrekt van Rubroek hoogstwaarschijnlijk mee op 

kruistocht in de entourage van Lodewijk IX en koningin Margaretha en verblijft hij tijdens de 

gevechten in het gevolg van de koningin in Damietta.34  Na de rampzalige afloop van de oorlog, met 

de gevangenschap en de vrijkoping van de koning als gevolg, verhuist Willem in mei 1250 mee met 

de koninklijke entourage naar Akko in Palestina. Hier versterkt de koning de stad om als uitvalsbasis 

te dienen en dit is ook de plaats waar André de Longjumeau in 1251 naar terugkeert na zijn officiële 

missie van de koning naar de leider van de Mongolen.35  

 

2.3 De voorbereidingen voor zijn reis naar Mongolië en de ontvangst bij zijn terugkeer 
 

Uit de informatie die van Rubroek van deze dominicaan krijgt over de situatie in het Mongoolse rijk 

ontspringt zijn wens om naar die regio te trekken.36 Hij krijgt van hem onder meer de geruchten te 

horen dat de figuur van priester Johannes echt bestaat, dat de Mongoolse leider in Zuid-Rusland, 

Sartaq, christelijk is (I, 7) en dat er zich Duitse gevangenen in Talas bevinden (XXIII, 2). Enkel aan de 

laatste bewering van André zal Willem tijdens zijn reis niet beginnen twijfelen.37 Het nieuws van de 

bekering van Sartaq zal zich desalniettemin verder verspreiden en aan geloof winnen wanneer een 

Armeense klerk rond het midden van 1245 aankomt in Anagni (Italië) en beweert dat hij in opdracht 

van Sartaq aan de paus moet melden dat zijn heer zich bekeerd heeft. Ook bij onafhankelijke, niet-

 

                                                             
31 Pelliot 1973, 79; Jackson 2009, 259; Kappler verwijst ook naar zijn kennis van Franse wijnen (1985, 21) 
32 Ook voor Antti Ruotsala staat dit feit vast (2001, 44) 
33 Willem had wel van hem horen spreken, maar meer niet, hij noemt Plano Carpini in zijn werk zelfs verkeerdelijk “Iohannes de 

Policarpo” (XIX, 5) (Pelliot 1973, 80; Kappler 1985, 23). Rockhill denkt dat ze elkaar wel ontmoet hebben in Parijs in het begin van 

1248 (1900, xxvi); Münkler is er, naast vele andere onderzoekers, wel van overtuigd dat van Rubroek het werk van Carpine moet 

gelezen hebben (Münkler 2000, 48). 
34 Power 2010, 194; Dit wordt verondersteld aangezien de broeder  in zijn reisverslag verwijst naar de arm van de Nijl in Damietta 

(XXXVII, 8) (Jackson 2009, 40-1). 
35 Devolder 1984, 12 (cf. supra) 
36 Jackson ontkent dat er een ontmoeting tussen hen beiden heeft plaatsgehad, aangezien van Rubroek dit niet vermeldt in zijn 

reisverslag (2009, 42). 
37 De legende van priester Johannes zal van Rubroek tijdens zijn reis zelf ontkrachten (Itinerarium XVII, 2) en na zijn verblijf in het 

kamp van Sartaq betwijfelt Willem of de Mongoolse generaal wel christelijk is en wordt hij ook ten strengste afgeraden Sartaq een 

christen te noemen (Itinerarium XVI, 5). 
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christelijke auteurs wordt het doopsel van Sartaq bevestigd38, zodat we met enige voorzichtigheid 

kunnen aannemen dat er wel degelijk sprake was van een voorkeur voor het christendom. De hoop 

groeit hierdoor bij Willem om zijn geloof eerst in het kamp van Sartaq te gaan verkondigen en zo 

stelselmatig zijn onderdanen te bekeren om vrede te brengen tussen de Mongolen en de 

Europeanen (XXXIII, 8). Op deze manier zou het Latijns christendom aan het Mongoolse Rijk een 

machtige bondgenoot hebben in de strijd tegen de moslims om het Heilig Land. Later zal van 

Rubroek nog meer geografische inlichtingen krijgen van Boudewijn van Henegouwen en Philip de 

Toucy wanneer ook zij in Palestina toekomen na een reis in het gebied dat gecontroleerd wordt door 

de Mongolen. Zij zullen ervoor zorgen dat Willem zal opteren voor de route via Rusland in plaats 

van Armenië, die bovendien langs het kamp van de ‘christelijke’ Sartaq passeert. We kunnen met al 

deze invloeden op de avontuurlijke broeder samen met Kappler veronderstellen “que c’est 

Guillaume lui-même qui s’est proposé pour cette expedition à la fois dangereuse et délicate” en dat 

de Franse koning hier geen graten in zag zolang zijn reis niet de stempel kreeg van een officiële 

diplomatieke missie na het debacle met de vorige onder leiding van André de Longjumeau.39  

Tijdens zijn verblijf in Akko en Jaffa zal de broeder zich met de goedkeuring van de Franse 

koning verder blijven voorbereiden op zijn reis. Dit doet hij onder andere door zich te verdiepen in 

de geografische kennis uit Solinus en Isidorus en in de geschiedenis van de volkverhuizingen in Azië 

sinds de Hunnen.40 Van Rubroek spijkert ook zijn talenkennis bij, zo hebben we reeds vermeld dat 

hij tijdens zijn verblijf in het Nabije Oosten Arabisch geleerd heeft en dat hij in Constantinopel wat 

Mongools heeft opgevangen via Russische kooplui.41 Voor zijn vertrek uit Palestina krijgt Willem 

van Lodewijk IX en zijn vrouw koningin Margaretha kostbare geschenken42 mee, die nogmaals 

wijzen op de vertrouwelijke band die ze met elkaar onderhielden.43 Daarnaast geeft de vorst hem 

geld mee voor zijn reiskosten, aanbevelingen voor de Mongoolse leiders en onofficiële brieven aan 

Sartaq en Möngke Khan.44 Van Rubroek heeft de entourage van Lodewijk IX waarschijnlijk verlaten 

in Jaffa, toen de koning daar verbleef van mei 1252 tot juni 1253.45 Naar het exacte tijdstip van zijn 

vertrek naar Constantinopel kunnen we enkel raden, maar we kunnen wel de schatting van Pelliot 

aannemen dat dit in het begin van het jaar 1253 geschiedde en waarschijnlijk in maart.46 Deze 

 

                                                             
38 Zoals door de Perzische en islamitische kroniekschrijver Juwayni (Richard 1977, 77). 
39 Kappler 1985, 17; Ook Marie-France Auzépy is er zeer van overtuigd dat het idee van de missie naar Mongolië van Willem kwam 

(Auzépy 1994, 306). 
40 Rockhill 1900, xxxvii 
41 Idem 
42 Zoals een kostbaar Arabisch handschrift, luxueuze gewaden, een geïllustreerd psalmboek enz. (Rockhill 1900, xxxiv); Volgens 

Schollmeyer zijn onder andere deze religieuze geschenken het bewijs dat de broeder wel degelijk met een missionair doel voor 

ogen zijn reis maakte naar Mongolië (Schollmeyer 1956, 200-205, zie infra). 
43 Als onofficiële ambassadeur waren deze giften voor Willem niet noodzakelijk geweest om als geschenk te dienen bij zijn 

aankomst aan het hof van de verschillende Mongoolse leiders. Van Rubroek leert ook pas tijdens zijn reis over het belang van 

geschenken bij de Mongolen en hij zal zich dan ook genoodzaakt zien een groot deel van de vorstelijke geschenken af te geven 

tijdens zijn reis.  
44 Deze brieven heeft Willem in Akko laten vertalen naar het Arabisch en Syrisch (XV, 7), maar hij zou daar niet uitgescheept zijn 

zoals onder andere Rockhill beweert (Rockhill 1900, xxxv). 
45 Pelliot 1973, 80; Jackson 2009, 42 
46 Pelliot 1973, 80; Jackson 2009, 42; Rockhill en Van den Wyngaert stellen echter het jaar 1252 als vertrekdatum, Willem zou zo 

meegereisd zijn met de missie van Philip de Toucy op diens terugweg naar Constantinopel (Rockhill 1900, xxxiv; Van den 

Wyngaert 1929, 148). Pelliot veegt hun argumenten van tafel omdat ze ongeloofwaardig en ongefundeerd zijn (Pelliot 1973, 81). 
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chronologie lijkt aan te sluiten met de vroegste datum die we in het Itinerarium zelf tegenkomen, 

namelijk 13 april 1253, het moment waarop van Rubroek een publieke rede houdt in de Hagia Sophia 

(I, 6). In Constantinopel verzamelt van Rubroek zijn reisgezelschap, bestaande uit zijn medebroeder 

en franciscaan Bartholomeus van Cremona47, een onbekwame tolk met de naam Homo Dei48, de klerk 

Gosset uit de entourage van Lodewijk IX en de slaaf Nicolas, gekocht met het geld van de Franse 

koning (I, 10). We kunnen hierbij de kritiek van Jansma vermelden op het talige luik van de 

voorbereiding van de broeder op zijn reis: hij had immers voor een betere tolk kunnen zorgen om 

zijn theologisch taalgebruik te kunnen omzetten opdat hij zijn geloof onder de Mongolen zou 

kunnen verkondigen.49 Verder vergaart Willem informatie bij Russische kooplui over het gebied 

waar ze naartoe trekken en over de Mongolen zelf. Zo leert hij onder meer het belang van het geven 

van geschenken bij dit volk (I, 8). Op 7 mei 1253 scheept het hele gezelschap in richting Soldaia50 (I, 

1), waar ze op 21 mei voor de eerste keer het gebied betreden dat onder controle staat van de 

Mongolen (I, 6). 

Bij zijn terugkeer mocht van Rubroek zoals reeds vermeld zijn verslag niet in eigen persoon 

aan Lodewijk IX voorleggen in Parijs, maar moest hij van zijn overste zijn ervaringen op schrift 

stellen, opdat de klerk Gosset de tekst zou overhandigen aan de Franse koning. “Zo heeft, zuchtend 

aanvaarde taak voor hem, vreugde voor ons, de stift van de schrijver vastgelegd als een bezit voor 

altijd, wat anders als een vluchtig woord in gesprekken met zijne majesteit, excellentissimus ludovicus, 

voorgoed zou zijn verloren gegaan.”51 Van Rubroek laat ook in zijn epiloog blijken dat hij 

moeilijkheden heeft met deze beslissing, maar hij voegt er ook aan toe: “ego autem, non audens 

reniti contra obedientiam”52 (Epilogus, 1). Als minderbroeder heeft hij immers een gelofte van 

gehoorzaamheid afgelegd, maar deze eed botst na zijn reis met de zelfstandigheid die van Rubroek 

bij de Mongolen heeft moeten tonen. Kappler leidt hier ook uit af dat dit voor zijn overste 

waarschijnlijk de reden was waarom Willem lector moest worden in Acre, om hem zo terug in het 

gareel te krijgen.53 

 

2.4 Het doel van zijn reis 
 

Natuurlijk kan de vraag gesteld worden met welk doel voor ogen Willem van Rubroek naar de 

Mongolen is getrokken, aangezien dit doel uiteraard bepalend zal zijn voor de etnologische methode 

die Willem toepast om het Mongoolse volk te beschrijven. Uit zijn reisverslag kunnen we enkele 

mogelijke redenen halen die de broeder ertoe aangezet hebben om deze gevaarlijke en onzekere reis 

te ondernemen. De meest aangehaalde reden is van missionaire aard, aangezien Willem 

 

                                                             
47 Speelt in het verslag een minieme rol, meestal om van Rubroek zelf in een beter daglicht te stellen; Voor meer informatie over 

deze broeder uit Nicaea, zie Pelliot 1973, 81; Jackson 2009, 42 
48 Vaak gezien als een vertaling van de Arabische naam Abdullah of Abdallah (Rockhill 1900, 50; Van den Wyngaert 1929, 170; 

Jansma 1959, 19). Dit wordt echter tegengesproken door Pelliot (1973, 82). Zie ook Jackson 2009, 279. 
49 Jansma 1959, 27; De onbekwaamheid, of onwilligheid, van Homo Dei komt doorheen het verslag meermaals naar voor, waardoor 

ook van Rubroek zelf zich zijn keuze begint te beklagen (XIII, 6; XXV, 8; XXVII, 4). Verder komen we nog op terug op de talige 

hindernissen die de broeder op zijn reis ondervond. 
50 Ook wel Sudaq genoemd, gelegen in Gazaria (de Krim) (Jackson 2009, 62). 
51 Jansma 1959, 22 
52 “Ik durfde echter niet in te gaan tegen de gehoorzaamheid” 
53 Kappler 1985, 23: van Rubroek was “trop indépendant” geworden. 
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verschillende keren in zijn verslag benadrukt dat hij naar Mongolië gaat om het christendom te 

verkondigen. Zo verwijst van Rubroek aan het begin van zijn verslag naar een preek die hij hield in 

de Hagia Sophia voor zijn vertrek uit Constantinopel, waarin hij de nadruk legt op deze missionaire 

kant van zijn reis (I, 6): “non essem nuntius nec uester nec alicuius, sed ibam apud illos incredulos 

secundum regulam nostram”54. Deze drijfveer ligt namelijk in het verlengde van de missie-ijver van 

de Orde van de Minderbroeders, naar het voorbeeld van hun oprichter Franciscus van Assisi, die in 

1219 ook zelf missionaris was in Noord-Afrika.55 Ook volgens P. Chrysologus Schollmeyer was dit het 

enige echte motief van de reis van de Vlaamse broeder, aangezien hij hiervoor impedimenta 

meekreeg, namelijk een verzameling van Bijbelse geschriften en een kapel, die hij weliswaar moest 

achterlaten toen hij verplicht werd verder te reizen dan voorzien.56 Het werd echter al bij zijn 

aankomst in Soldaia (Sudaq, in de Krim) duidelijk dat er al geruchten waren doorgedrongen tot bij de 

Mongolen dat van Rubroek een officiële diplomatieke gezant was van Lodewijk IX (I, 6). Jean Richard 

verwoordt uitstekend de moeilijke keuze die Willem nu moest maken: “sur le conseil de marchands 

de Constantinople, il laissa courir le bruit qu’il était envoyé par le roi à Sartaq, dans la pensée que 

son voyage auprès de celui-ci en serait facilité. Il ne semble pas qu’il ait eu à ce propos la conscience 

parfaitement tranquille  car […] saint Louis tenait à ce que désormais aucune demarche de sa part, 

même anodine, ne put donner aux Mongols l’impression qu’il reconnaissait leur suzeraineté”57. Zo 

moest van Rubroek tegen zijn zin de rol opnemen van diplomaat, hetgeen hij weliswaar met 

sprekend gemak deed tijdens zijn audiënties bij de Mongoolse leiders Sartaq, zijn vader Batu en 

Möngke Khan.58 Ook door het verkeerdelijk vertalen van de brief van de Franse koning aan de 

‘christelijke’ Sartaq zal de missie van de broeder een sterker politiek en militair karakter krijgen, 

waardoor van Rubroek uiteindelijk heel het rijk zal doorgestuurd worden op een reis van 16.000 km 

naar de hoofdstad Karakorum en terug die “ni prévu, ni souhaité” 59 was.  

Naast de aanbevelingen voor de broeders en de vraag of ze in Sartaqs territorium mochten 

verblijven, komen we van Willem te weten dat koning Lodewijk IX Sartaq aanspoorde om een vriend 

te zijn van alle Christenen, het kruis te aanbidden en een vijand te zijn van alle vijanden van het 

kruis (XXVII, 11). Het laatste punt werd aanzien als een officiële vraag tot bondgenootschap tegen 

de Saracenen60, waardoor Sartaq zich niet gekwalificeerd voelde om hier een beslissing over te 

vellen en van Rubroek moest doorsturen naar de Khan in Karakorum. Jean Richard ziet hier het 

komische wel van in, namelijk dat het nooit van Rubroeks bedoeling was heel het land door te 

reizen als diplomaat.61 Volgens Schollmeyer was de brief van Lodewijk dan ook niet meer dan “ein 

 

                                                             
54 “Ik ben geen gezant van hem [Lodewijk IX] of van iemand anders, maar ik zal tot bij die ongelovigen gaan volgens onze leer.” 

Kappler geeft echter als ondertitel voor zijn vertaling “Guillaume de Rubrouck, envoyé de Saint Louis”, hetgeen haaks staat op het 

missionaire doel van de broeder (Kappler 1985). Deze ‘regula’ verwijst naar het 16e hoofdstuk uit de eerste franciscaanse regel, de 

Regula non bullata, “which emphasized giving examples as well as preaching”, Ruotsala 2001, 39 
55 Ruotsala 2001, 39; Devolder 1984, 13: dit hangt ook samen met de kruisvaardersmentaliteit van paus Innocentius IV en Lodewijk 

IX, wat ook de actieve steun verklaart die van Rubroek voor zijn reis kreeg van de Franse koning. 
56 Schollmeyer 1956, 200-205 
57 Richard 1977, 56 
58 Dit druist evenwel in tegen de anekdote verteld door Giacomo d’Iseo (cf. supra). 
59 Richard 1977, 55 
60 Term gebruikt in de middeleeuwen voor zowel moslims in het algemeen als heidenen uit Oost-Europa. De Saracenen in kwestie 

waren de Seltsjoekse Turken van het sultanaat Rûm die in deze periode over bijna heel Klein-Azië regeerden. 
61 Richard 1977, 58 



 

 21 

Empfehlungschreiben”, met als enige doel dat de missionaris positief zou onthaald worden.62 

Wanneer hij dan uiteindelijk in de hoofdstad aankomt, blijkt dat de brief verloren is, waarin staat 

dat hij zogezegd een officiële gezant is. Hierop grijpt de broeder zijn kans om aan Möngke Khan 

duidelijk te maken dat hij zich enkel bij de Mongolen wil vestigen om zijn geloof te verkondigen en 

hun Duitse gevangenen te begeleiden in hun geloof. Dit is echter van ondergeschikt belang voor de 

Mongoolse heerser, die Willem vooral wil gebruiken om een relatie tot stand te brengen met de 

christelijke leiders in het Westen. Op deze manier wordt van Rubroek na een reis van meer dan een 

jaar simpelweg teruggestuurd naar zijn eigen streken met een brief van de Khan aan Lodewijk IX.63 

Zelfs zonder dit misverstand had de broeder waarschijnlijk weinig succes gekend met de 

verkondiging van zijn geloof door het gebrek aan een volwaardige tolk. Pas aan het einde van zijn 

reis kan hij tijdens het religieus debat gebruik maken van het tolkwerk van de zoon van Guillaume 

Boucher, wat hem in staat stelt zijn scholastisch redeneervermogen tentoon te spreiden en van het 

debat een “tour de force” te maken.64 Maar ook na deze overtuigende rede waarmee hij de 

boeddhistische tegenstand sprakeloos laat, is er nog altijd geen interesse voor het christendom en 

ontaardt het debat zoals zo vaak bij de Mongolen in een braspartij (XXXIII, 22-3). Bij zijn vertrek uit 

Karakorum krijgt de lezer bijna medelijden met de broeder als hij teleurgesteld moet meedelen aan 

de Franse koning dat hij er maar zes mensen heeft kunnen dopen (XXXVI, 20). Toch vraagt van 

Rubroek tijdens zijn laatste audiëntie met Möngke Khan of hij later zou mogen terugkeren naar 

Karakorum om zijn werk daar af te maken, hetgeen Möngke hem toestaat als Willem hiervoor de 

permissie zou krijgen van zijn heer (XXXIV, 6).  

Zo zou de broeder, zij het tevergeefs, nog de hoop blijven koesteren op een terugkeer naar het 

Mongoolse Rijk om zich te vestigen bij de christelijke Sartaq of bij de Duitse gevangenen van de 

Mongoolse generaal Büri, waarover hij gehoord had van André de Longjumeau.65 Dit was immers een 

plan dat evenzeer gedwarsboomd werd doordat hij gedwongen de rol van diplomaat moest 

aannemen en heel het land door moest reizen. Van Rubroek werd immers weggestuurd door Sartaq 

en passeerde zelfs op drie dagreizen van Bolat66, de toenmalige verblijfplaats van de Duitse 

gevangen, zonder zich hiervan bewust te zijn (XXIII, 3). Willem ging er immers nog van uit dat ze in 

Talas67 verbleven, de plek waarheen ze gedeporteerd werden door Büri. De reden voor deze 

overplaatsing lezen we ook in het reisverslag van de Vlaamse broeder68: Büri was namelijk in 

ongenade gevallen bij Batu, de leider van de Mongoolse troepen in het westen van het Mongoolse 

Rijk, en Büri was door hem ter dood gebracht, waardoor de Duitse dwangarbeiders in het bezit 

kwamen van Batu die besliste hen te verplaatsen naar Bolat. 

Deze mislukking leidt vaak tot teleurstelling, ergernis en moedeloosheid bij de broeder, vooral 

wanneer hij ziet dat de ketterse kerk van de nestorianen wel enige aanzien heeft kunnen verwerven 

 

                                                             
62 Schollmeyer 1955, 138-146; Dergelijke brieven werden in die tijd wel vaker aan missionair bewogen minderbroeders verstrekt 

(van Moolenbroek 2000, 102). 
63 Over het gebrek aan begrip van de Mongolen t.o.v. van Rubroeks missionair doel, zie Richard 1977, 58. 
64 Jackson 2009, 45 
65 Volgens Tillman Lohse was van Rubroek dan ook een “forced traveler”, terwijl het eigenlijk zijn originele opzet was te migreren 

naar het gebied onder controle van Sartaq (2013, 128, 135). 
66 Het huidige Po-lo (Chinees) of Pulad (Mongools) in de Borotala-vallei in Dzjoengarije (Noordwest-China) (Richard 1977, 81). 
67 Een stadje in het noordwesten van het huidige Kirgizië.  
68 Itinerarium XXIII, 1-4 
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bij de Mongolen, maar door de gebreken van hun priesters deze kans verkwanseld heeft om veel 

mensen te bekeren. Wanneer Willem in het kamp van Möngke de Armeense monnik Sergius 

ontmoet, is hij in eerste instantie heel tevreden dat hij een andere christen tegenkomt, maar later 

blijkt dat ook deze monnik zich aan veel van de nestoriaanse gebreken schuldig maakt en dat hij 

heel opvliegend van karakter is. De broeder ervaart niet alleen ergernis ten opzichte van zijn 

‘medechristenen’, maar ook tegenover de verspreiding van de islam in het Mongoolse territorium. 

Tijdens zijn verblijf in het kamp van Baatu verneemt van Rubroek bij de passage door een afgelegen 

gebied in Bulgarije dat zelfs tot daar de islam is doorgedrongen en vraagt hij zich af (XIX, 3): “quis 

diabolus portauit illuc legem Machometi?”69. 

Marina Münkler beschrijft terecht in haar boek, Erfahrung des Fremden, dat de missionaire 

motivatie voor de reis en het verslag van Willem van Rubroek echter niet zo eenduidig kan bewezen 

worden, aangezien hij zich zonder al te veel moeite kan aanpassen aan de diplomatieke rol die hij 

opgelegd krijgt aan het begin van zijn tocht door Mongolië.70 Daarnaast wordt van Rubroek onder 

andere door Roger Bacon én Giacomo d’Iseo als een gezant van Lodewijk IX voorgesteld en kan de 

geringe verspreiding van zijn verslag erop wijzen dat zijn reis door de franciscaanse orde ongeschikt 

werd beschouwd als een goed voorbeeld van een missie.71 Om deze redenen vermoedt Münkler “daß 

zwischen Wilhelm und Ludwig IX. ein clandestines Einverständnis darüber herrschte, daß er zwar 

nicht offiziell als Gesandter auftreten durfte, sehr wohl aber für seinen Auftraggeber die Funktion 

eines Gesandten als Berichterstatter über die Verhältnisse bei den Mongolen wahrnahm”72. Deze 

onderlinge overeenkomst tussen de vorst en zijn ‘gezant’ kan weliswaar de missionaire motivatie 

van Willem niet verdrongen hebben, aangezien de broeder zijn invloedrijke positie als diplomaat 

uiteindelijk opgeeft wanneer de brief van Batu aan Möngke verloren gaat en hij zonder restricties 

zijn origineel doel kan verklaren aan de Khan.73 Ook Luk Kinnaert is ervan overtuigd dat Willem 

“noch louter missionaris, noch louter ambassadeur is”74, aangezien het beeld dat we van hem 

krijgen in zijn reisverhaal erg ambigu is. We kunnen bijgevolg spreken van een overheersend 

religieus motief voor zijn reis met een onderliggende taak vanwege Lodewijk om discrete contacten 

te leggen met de Mongoolse leiders zonder dat de vorst gezichtsverlies kan lijden, als dit, nogmaals, 

verkeerd afloopt. Naarmate zijn reis vordert, zien we wel dat de broeder zich meer op het 

diplomatieke en etnografische gaat toespitsen, ontgoocheld als hij is in zijn verwezenlijkingen op 

het vlak van de bekering van de heidense Mongolen.  

 

                                                             
69 “Welke duivel heeft de wet van Mohammed hierheen gebracht?”. 
70 Münkler 2000, 44 
71 Wanneer van Rubroek uiteindelijk pas in 1300 door Jacob d’Iseo vermeld wordt in een franciscaanse kroniek gebeurt dit enkel 

in negatieve bewoordingen en wordt hij bekritiseerd voor zijn al te strenge aanpak van Batu, die hij zogezegd bedreigd had met 

eeuwige straffen van God en zo de bekering van de Mongolen eerder in de weg stond dan dat hij deze bespoedigd heeft (cf. supra; 

Münkler 2000, 81-2).  
72 Münkler 2000, 81-2 
73 Dit zal van Rubroek zich echter wel beklagen, aangezien er nauwelijks naar priesters of broeders geluisterd wordt aan het 

Mongoolse hof (cf. Epilogus, 5). 
74 Kinnaert 1986, 179 
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3. De Mongolen of ‘Tartaren’ vanuit het West-Europese 

perspectief in de 13e eeuw 

 
3.1 De negatieve vooroordelen en mythische verhalen over de Mongolen 
 

In tegenstelling tot de 12e eeuw, waarin de Europese volkeren een grote expansie kenden en zich 

beriepen op hun maatschappelijke en culturele voorsprong om hun buurlanden binnen te vallen, 

kunnen we de 13e eeuw, met de woorden van Shirin A. Khanmohamadi, omschrijven als “an era of 

hope for the conversion of Asia to Christianity through missionary activity”75. Hoewel deze hoop 

leefde in vele West-Europese harten, bleef men zich superieur achten en waren ook niet alle 

Aziatische heidenen geschikt voor bekering. In de loop van deze eeuw ontstond er dan ook een 

theologisch en scholastisch debat over welke eigenschappen iemand tot een ‘mens’ of een ‘beest’ 

maken.76 In het geval van de Mongolen ontstond er al gauw een consensus onder Europese 

geleerden die duidelijk terug te vinden is in dit fragment over de ‘Tartaren’ uit de Chronica Majora 

(circa 1240) van Matthieu Paris:  

 

“Viri enim sunt inhumani et bestiales, potius monstra dicendi quam homines, sanguinem sitientes 

et bibentes, carnes caninas et humanas laniantes et devorantes, coriis taurinis vestiti, laminis ferreis 

armati, statura curti et grossi, […]  viribus integri, bello invicti, laboribus infatigabiles, […] humanis 

legibus carentes, nescii mansuetudinis, leonibus aut ursis truculentiores, […] nullius alterius linguam 

noscentes praeter suam, quam ignorant omnes alii.”77 

 

“De mannen zijn onmenselijk en beestachtig van aard, en ze zouden eerder monsters moeten 

genoemd worden dan mensen. Ze zijn dorstig naar bloed en drinken het ook, ze verscheuren en 

verslinden het vlees van honden en mensen, ze kleden zich in huiden van stieren en ze zijn 

gewapend met ijzeren lansen. Ze zijn kort en breed van gestalte […], ze hebben een onuitputtelijke 

kracht, zijn onoverwinnelijk in oorlog en onvermoeibaar door arbeid. […] Ze hebben geen 

menselijke wetten, kennen geen medelijden en zijn woester dan leeuwen of beren. […] Ze hebben 

geen weet van een andere taal dan die van zichzelf, en geen enkel ander volk kent deze.” 

 

De beschrijving van Matthieu Paris komt, zoals we verder zullen zien, sterk overeen met het 

scholastische discours over barbaren en het zal dan ook de opdracht zijn voor de missionarissen 

 

                                                             
75 Khanmohamadi 2014, 20 
76 Onder andere de scholastische denkers Albertus Magnus en Thomas van Aquino hielden zich met deze vraag bezig. 

Khanmohamadi 2014, 20 
77 Matthieu Paris, Chronica Majora, vol. IV, 76-7 
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naar Mongolië, zoals Willem van Rubroek, om de menselijkheid van hun mogelijke bekeerlingen te 

benadrukken. Hiervoor zal hij, volgens Harry Kühnel, wel in moeten gaan tegen het etnocentrisch 

wereldbeeld van de middeleeuwen, dat “tendierte dahin, alle nicht zum eigenen Kulterkreis 

zählenden Menschen abzuwerten”78. In wat volgt zullen we nagaan hoe de Mongolen werden 

beschreven in het midden van de 13e eeuw en op welke manier onder andere van Rubroek zal 

proberen afwijken van de contemporaine, negatieve opinie over dit nomadisch volk uit het oosten. 

Sinds de klassieke oudheid werd de Don (Tanais) al bestempeld als de grens tussen Europa en 

Azië, en ook in de tijd van Willem van Rubroek stond deze rivier nog steeds symbool voor het einde 

van de bekende en menselijke wereld.79 Ten oosten ervan werd de wereld zogezegd bevolkt door 

vreemde en fantastische wezens die reeds door Plinius de Oudere beschreven werden in zijn 

Naturalis Historia.80 Deze monsters, zoals de reuzen, de dwergachtige Pygmeeën en de hondkoppige 

Cynocephali, kregen bepaalde onmenselijke eigenschappen toegeschreven en uit deze beschrijvingen 

kunnen we de elementen opmaken die de mens onderscheiden van het monster en die tot diep in de 

middeleeuwen zullen doorwerken.81 Volgens Plinius wordt hun onmenselijkheid, en tevens de 

normale menselijkheid, onder andere bepaald door de fysieke vorm van het lichaam, het dieet, de 

verblijfplaats, de seksuele gewoontes, het huwelijk, de geboorte, de kledij en het spirituele leven. 

Deze classificaties van cultuur werden overgenomen in de etnografische beschrijvingen van Solinus 

en Isidorus van Sevilla, die op hun beurt Willem van Rubroek zouden inspireren in zijn beschrijving 

van de levenswijze en gewoontes van de Mongolen.82  

Uit de Westerse ongekendheid met het Oosten ontsprongen in de loop van de middeleeuwen 

enkele hardnekkige mythes die tot in de tijd van Willem van Rubroek en nog veel langer geloof 

zouden vinden bij vele West-Europese geleerden. Dit is ondermeer te zien in de visuele 

representatie van de wereld door de geografische kaarten of ‘mappae mundi’ die doorheen de 

middeleeuwen (vooral van de 12e tot 14e eeuw) aan de lopende band getekend en, wat vaker het 

geval was, gekopieerd werden.83 Jeruzalem werd in het midden van de wereld geplaatst, in het 

westen lag Europa tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, die verder liep in de Tanais, en in 

het oosten strekte Azië zich vanaf deze rivier uit tot aan de Rode Zee, die het continent scheidde van 

Afrika. Enkele elementen zouden door de verschillende reizen naar het Oosten in de 13e eeuw 

verbeterd worden wanneer kritische reizigers hun eigen observaties beginnen confronteren met de 

kennis van hun tijd. Dit is bijvoorbeeld te zien bij Willem van Rubroek, die als eerste de Kaspische 

Zee als een meer zal omschrijven in plaats van een zee en hiermee de klassieke bewering van 

Isidorus kan verbeteren (XVIII, 4-5).84 In het Latijns christelijke Europa was de meest invloedrijke 

middeleeuwse legende over het oostelijk deel van de wereld ongetwijfeld die over de machtige 

 

                                                             
78 Harry Kühnel 1993 
79 Ruotsala 2001, 36 
80 In tegenstelling tot de Griekse geleerden uit de oudheid, zoals Strabo en Ptolemaus, die de beschrijving van de monsterlijke 

volkeren als leugens bestempelden (Münkler 2000, 214). 
81 Khanmohamadi 2014, 21-2 
82 Khanmohamadi 2014, 22: Ook de middeleeuwse traditie van de beschrijving van ‘l’homme sauvage’ (homo silvestris) in Europa 

sluit aan bij de speculaties over wat iemand tot een mens maakt en deze traditie heeft Willem hoogstwaarschijnlijk ook beïnvloed 

in zijn weergave van de Mongolen; Itinerarium II-VIII 
83 Richard 1957, 225-7 
84 Richard 1981, 212 
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christelijke priesterkoning Johannes, die met zijn leger vanuit het Oosten de islamitische machten 

veel schade zou berokkend hebben.85 Deze berichten werden hoopvol onthaald door de Latijnse 

christenen, die alle hulp konden gebruiken in hun strijd om het Heilige Land. Daarenboven zouden 

in het begin van de 13e eeuw de geruchten over de Mongoolse expansie onder Dzjengis Khan, die 

langzaam doorsijpelden naar het westen, als bewijs aanzien worden voor de overwinningen van de 

troepen van de zoon van priester Johannes, koning David.86 De misopvatting was vooral te wijten 

aan de oostelijke christenen, die als tussenpersonen de waarheid verdraaiden en van de Mongoolse 

veroveraar een christelijke koning maakten.87 Deze illusie zou in de jaren voor 1241 echter snel 

vervliegen wanneer de gruwelijke en meer waarheidsgetrouwe berichten zich verspreidden over 

het Mongoolse veroveringsleger dat oprukte naar Oost-Europa om daar vooral in Polen en Hongarije 

grote vernielingen en plunderingen te zaaien. 

 

 

3.2 De berichten en opinies over de vreemde Mongolen na hun inval van 1241-2 
 

Om de invloed van de Mongoolse inval van 1241-2 te bepalen op de opinie in het Latijnse Westen, 

beschikken we over een groot aantal bronnen van verschillende genres. Zij bestaan uit enkele 

contemporaine ooggetuigenverslagen over de verwoestingen in Oost-Europa;88 de verzoeken van de 

notabelen uit die streek om assistentie van de paus en keizer Frederik II, en hun antwoorden; de 

verslagen van monastieke en klerikale kroniekschrijvers die de invasie op een al dan niet grondige 

manier becommentarieerden; en preken uit deze tijd die refereren naar de Mongolen. Peter Jackson 

merkt wel op dat de informatie die uit deze verzameling te puren valt, niet helemaal toereikend kan 

zijn: “In the first place, to attempt a systematic exposition of Western views about the Mongols risks 

lending a spurious coherence to ideas that may in fact have been half-formed, transient and 

mutually contradictory. And secondly, we cannot be sure how much impact any particular letter or 

chronicle had".89 Zo wordt er in de meeste contemporaine monastieke annalen en kronieken in 

West-Europa enkel terloops verwezen naar de Mongoolse invallen in Polen en Hongarije, of worden 

ze zelfs helemaal niet vermeld.  

Deze ongekendheid van de Mongolen is te wijten aan hun snelle expansie die hen in ongeveer 

twintig jaar tijd van een nomadische stam tot een wereldrijk maakte, dat een groot gevaar vormde 

voor het hele Euraziatische continent. De Westerse geleerden stonden dan ook voor een raadsel als 

het ging om dit onbekend volk en hun verafgelegen thuisland. Matthieu Paris vraagt zich 

bijvoorbeeld af: “ubi tot et tales hactenus latuerunt?”90. Naar een specifiek antwoord was het gissen 

in zijn tijd (c. 1240), waardoor het verleidelijk was deze nomaden te identificeren met meer 

vertrouwde vijanden, zoals de Koemanen van de Pontische steppe en de Saracenen91. Een oplossing 

om hun afkomst te bepalen werd naarstig gezocht in de mogelijke etymologie van hun naam, de 

 

                                                             
85 Cf. Historisch kader 
86 Jackson 2005, 138; Richard 1977, 67; Voor het verhaal van koning David, zie Richard 1957, 233-6 en Münkler 2000, hfdst. II, 3. 
87 Richard 1969, 45 
88 Zoals die van Thomas van Spalato en Roger van Várad (Jackson 2005, 136). 
89 Jackson 2005, 136-7 
90 “waar lag zo’n volk tot nu toe verscholen?” (Matthieu Paris CM, IV, 120) 
91 Term gebruikt voor de moslims, maar af en toe ook voor de heidenen van Noordoost-Europa (Jackson 2005, 139). 
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‘Tartaren’, die “devint vite familier à toutes les classes sociales et à tous les peuples de l’Occident”92. 

Meestal viel men terug op de Bijbelse literatuur en werden de Mongolen geïdentificeerd met de 

volkeren Gog en Magog, beschreven in onder andere het Oude Testament en de Koran, die volgens 

sommigen de Apocalyps zouden inleiden als de troepen van de Antichrist.93 Velen zagen dan ook de 

Mongoolse invasie als de voorbode van het einde der tijden of als een straf van God voor de 

menselijke zonde.94 Er werd ook vaak beweerd, door onder andere paus Gregorius IX en keizer 

Frederik II, dat het voornaamste doel van de invallers was de christelijke Kerk samen met alle 

christenen uit te roeien, aangezien de Mongolen geen respect hadden voor de religieuze orde en 

christenen afslachtten zonder acht te slaan op hun stand, ouderdom of sekse.  

Het is dan ook niet verbazingwekkend te lezen dat Willem van Rubroek bij zijn eerste 

ontmoeting met deze vreemde en mysterieuze Mongolen zo verbijsterd is dat hij wel moet 

concluderen dat ze uit een “aliud seculum”95 komen. Dit bevreemdend aspect van hun nomadische 

levensstijl en hun uitzicht maakte dat de beschrijvers van de Mongolen vaak gebruik maakten van 

de terminologie die ook aan meer gekende steppevolkeren werd gekoppeld, zoals de Hongaren en de 

Koemanen. Eerst en vooral waren de Mongolen barbaren, ook al wordt deze term niet zo frequent 

gebruikt door Carpine of van Rubroek in hun verslagen. Door de onverschilligheid van de Mongolen 

ten opzichte van de hoekstenen van de West-Europese beschaving – namelijk het christendom en de 

paus, het weven van stoffen, de landbouw en de sedentaire manier van leven – werden ze vaak 

afgeschreven als beestachtige mensen.96 De drie elementen die centraal stonden in het West-

Europese dieet, namelijk brood, wijn en vis, waren relatief ongekend voor de Mongolen die vooral 

rauw vlees aten en paardenmelk (qumis) dronken. Het vlees dat ze aten was verboden voor 

christenen, aangezien de Mongolen, zo merkt ook van Rubroek op, “indifferenter comedunt omnia 

morticina sua”97 en daarenboven werden ze, zonder enig bewijsmateriaal, meermaals beschuldigd 

van kannibalisme.98 Ook op vlak van hygiëne was het verschil met de gewoontes in Europa erg groot. 

Zo beschrijft van Rubroek dat de Mongolen nooit hun kleren of schotels te wassen en dat ze de 

walgelijke gewoonte hebben om tijdens een gesprek hun gevoeg te doen, waarbij “non elongabant 

se a nobis quantum posset faba iactari”99. Ten slotte was de grootste zonde van dit nomadenvolk 

volgens de Westerse analisten hun goddeloosheid. De Mongolen erkenden wel dat er één almachtige 

God was, namelijk Tenggeri of de Hemelgod, maar Hij had geen echte vorm of persoonlijkheid.100 Hij 

was, net als de christelijke God, de schepper van het hele universum die de kosmische orde in stand 

hield, maar Tenggeri werd niet vereerd met gebeden of enige andere rituelen, wat de christelijke 

gezanten en missionarissen deed geloven dat de Mongolen goddeloos waren. Ze vereerden wel 
 

                                                             
92 Richard 1966, 559 
93 Matthieu Paris verbindt de naam ‘Tartaar’ zelfs met deze Bijbelse traditie door de origine van de ‘Tartaren’ te situeren op de 

eilanden van Tarachonta. Op deze plek zouden immers, volgens de 8e-eeuwse geograaf Aethicus Ister, Gog en Magog een stad 

gebouwd hebben (Matthieu Paris CM, IV, 109, n.2). 
94 Jackson 2005, 142 
95 Uit een “andere wereld” (Itinerarium I, 14) 
96 Jackson 2005, 139 
97 “zonder onderscheid al hun dode dieren opeten” (Itinerarium III, 1); later voegt Willem hier wel aan toe dat de Mongolen ook 

muizen, marmotten en andere kleine dieren vangen “die heel lekker zijn om op te eten” (Itinerarium V, 2). 
98 Jackson 2005, 140 
99 “ze zich niet verder van ons verwijderden dan dat men een boon kan gooien” (Itinerarium XIII, 5). 
100 Ruotsala 2001, 26-7 
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Dzjengis Khan en diens opvolgers als de zoon van God, wat door de christelijke ambassadeurs ter 

plaatse heel blasfemisch werd bevonden.101 

In tegenstelling tot de negatieve stereotype beschrijvingen van de Mongolen voor, tijdens en 

na hun inval in Oost-Europa, zien we in de verslagen van de gezanten, die in opdracht van paus 

Innocentius IV of de Franse koning Lodewijk IX tussen 1245 en 1255 naar Mongolië trokken, toch 

een meer genuanceerde visie opduiken over deze ‘onmensen’. Volgens Klopprogge ligt deze 

mentaliteitswijziging aan het feit dat de broeders in hun denken beïnvloed werden door de 

methodes van de school van Chartres. Hierdoor zochten ze oorzaken achter menselijk gedrag en 

historische gebeurtenissen in plaats van genoegen te nemen met de referentie naar  een goddelijk 

oordeel of een apocalyptische voorspelling, waardoor ze meer gegronde en wetenschappelijk 

correcte verklaringen konden geven voor de levenswijze en plotse opkomst van de Mongolen.102 

Deze theorie lijkt aannemelijk als we bijvoorbeeld lezen hoe Carpine in zijn werk de aannemelijke 

reden geeft waarom de Mongolen zonder onderscheid hun dieren opeten – ze hadden namelijk een 

hongersnood gekend, waardoor ze dit wel uit noodzaak moesten doen – en hoe van Rubroek, zij het 

onbewust, beschrijft hoe zijn gezelschap niet anders kon dan rauw vlees eten omdat er bij de 

Mongolen vaak een gebrek was aan brandstof om een vuur te maken (XXII, 1).103 Rond het midden 

van de 13e eeuw had de school van Chartres echter wel al aan invloed ingeboet ten opzichte van de 

scholen rond Parijs104 en naar het model van hun ordestichter, Franciscus van Assisi,105 zouden deze 

broeders daarenboven academische streefdoelen vermeden hebben.106 De theorie van Klopprogge is 

met deze kanttekeningen wat minder overtuigend, maar onder andere Peter Jackson moet wel 

toegeven dat “[t]he friars in general were admittedly less given to apocalyptic speculation, perhaps, 

than were their contemporaries”.107 Als kinderen van hun tijd zijn de broeders, ondanks hun 

genuanceerde blik, wel nog altijd vaak geneigd hun Bijbelse en antieke kennis blindelings te volgen 

en als ze geen bewijs vonden voor een bewering die stamde uit deze kennis, dan situeerden ze het 

volk of land in kwestie voorbij hun reeds uitgebreide geografische horizon.108 

De ‘publieke opinie’109 over de Mongoolse invallers wordt in de 13e eeuw, naast het religieuze 

en mythische discours, ook beïnvloed door grote scholastische debatten over de eigenheid van de 

mens, waarmee Aristotelische geleerden zoals Albertus Magnus en Thomas van Aquino op een 

wetenschappelijke manier de grens probeerden op te stellen tussen de mens en het beest. Voor deze 

onderzoekers lag het verschil voornamelijk in de aan- of afwezigheid van de ratio in een wezen en 

zonder deze ratio kon er geen beschaving opgebouwd worden. De menselijke rede werd vervolgens 

 

                                                             
101 Jackson 2005, 141; Itinerarium XXXVI, 6 
102 Klopprogge 1993, 11, 206-7, 237-57; 1997, 99-101 
103 Jackson 2005, 150 
104 Van Rubroek had waarschijnlijk zelf aan een franciscaanse school in Parijs gestudeerd (cf. Biografie van Willem van Rubroek). 
105 Carpine en van Rubroek waren beiden franciscanen. 
106 Jackson 2005, 151; We merken aan de andere kant wel op dat Willem van Rubroek op bepaalde vlakken moeite had met de 

franciscaanse regels, zoals die van totale gehoorzaamheid en afzondering, zodat het niet ondenkbaar is dat hij zich hier toch op 

zou toegelegd hebben. 
107 Jackson 2005, 151 
108 Een voorbeeld hiervan vinden we in het verslag van Willem van Rubroek bij de vermelding van de Tibetanen, die op een grote 

afstand van zijn route woonden. Hierbij volgt de auteur gewillig en zonder vragen de opmerking van Solinus dat de Tibetanen 

hun doden opaten als een teken van respect (Itinerarium XXVI, 3). 
109 Voor zover deze te achterhalen is uit bronnen van de wereldlijke en religieuze elite. 
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via hetzelfde denkproces gecontrasteerd met de barbaarse irrationaliteit, en bij Albertus Magnus en 

Thomas van Aquino zien we steeds hetzelfde beeld van de stereotype barbaar terugkeren als in de 

reeds vermelde weergave van de Mongolen door Matthieu Paris.110 Thomas zal uiteindelijk 

concluderen dat een volk met slechte en onmenselijke gewoontes barbaars kan bevonden worden 

en dit kan vervolgens een rechtvaardiging zijn voor een christelijke interventie of zelfs een 

rechtvaardige oorlog tegen hen. In deze gedachtegang zien we gelijkenissen met de denkwijze die 

paus Innocentius IV uitdacht en die heel invloedrijk zou blijven in latere eeuwen. De theorie van 

Innocentius hield namelijk in dat wanneer de normen van een volk te corrupt (contra naturam) 

zouden zijn, het christendom dat volk mag ‘helpen’ door hun land binnen te vallen.111 Door de 

Mongolen buiten de menselijkheid te plaatsen was het volgens de Katholieke Kerk dus geoorloofd 

een kruistocht tegen hen uit te sturen om hen beschaving en het juiste geloof bij te brengen. Van de 

optie tot militaire interventie in het Oosten werd evenwel geen gebruik gemaakt, aangezien de strijd 

tegen keizer Frederik II van het Heilig Rooms Rijk en tegen de moslims in het Heilig Land de 

prioriteit kreeg over de bekering van de Mongolen.112 

Een tegengewicht voor dit discours van antiprimitivisme werd gevormd door de 

middeleeuwse ophemeling van de eenvoudige, ongecultiveerde en natuurlijke goedheid van de 

“virtuous pagans”, zoals Khanmohamadi de voorlopers noemt van de ‘noble sauvage’ uit de 

vroegmoderne tijd.113 Deze deugdzame heidenen konden volgens een invloedrijke minderheid van 

denkers uit de 12e en 13e eeuw, waaronder Pierre Abélard en Thomas van Aquino, wel verlost 

worden door het christendom via hun ratio. Voor Abélard kon dit evenwel niet voor hen die na de 

dood en verrijzenis van Christus geleefd hadden, maar in de mening van Thomas kon God de 

beginselen van het christelijke geloof in elk deugdzaam persoon inplanten. Zij moeten dan enkel 

“facere quod in se est”114 opdat God hun deugd zou herkennen en hen zou verlossen.115  

 

 

3.3 De “missionary ethnography” van Willem van Rubroek 
 

De antropologische ideeën uit de 13e eeuw die hierboven opgenoemd zijn, kunnen een achtergrond 

vormen voor de etnografische praktijk in de werken over de Mongolen uit de het begin en het 

midden van de 13e eeuw, maar er zijn toch wezenlijke verschillen tussen de theorie en de praktijk. 

Zo zal Willem van Rubroek het discours van onmenselijkheid en ongeciviliseerdheid links laten 

liggen en in een poging de Mongolen waardig voor kerstening voor te stellen, zal hij hun vreemde 

gebruiken (soms contra naturam) rationaliseren en de hoopvolle elementen uit hun levenswijze 

benadrukken. Deze strategische erkenning van de niet-christelijke menselijkheid in het Itinerarium 

 

                                                             
110 Khanmohamadi 2014, 24 
111 Khanmohamadi 2014, 29 
112 De paus koos er in de plaats voor om drie missies te sturen naar het Mongoolse Rijk om zo info over deze nomaden te 

verzamelen en om diplomatieke en religieuze banden met hen te smeden (zie supra); de redenering van Innocentius IV zou later 

wel toegepast worden bij de Europese kolonisatie van Amerika in de 14e en de 15e eeuw (Khanmohamadi 2014, 27-30) 
113 Deze bewondering voor het primitieve stamt reeds uit de werken van de historici die deel uitmaken van de campagnes van 

Alexander de Grote in India tijdens de 4e eeuw v.Chr. (Khanmohamadi 2014, 33). 
114 “doen wat in zich vervat zit” 
115 Khanmohamadi 2014, 35 
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van Willem wordt in het boek In Light of Another’s Word van Khanmohamadi door de auteur 

“missionary ethnography” genoemd.116 Wanneer een vreemd en heidens volk op deze functionele 

manier beschreven wordt om ze waardig voor het christendom voor te stellen, dan ontstaat er, 

volgens Marina Münkler, wel een complexe tegenstelling: “Einerseits sollten die Fremden bekehrt 

und damit eingegliedert werden, andererseits aber sollten sie als Fremde die Überzeugungskraft der 

christlichen Wahrheit belegen”117. Het objectief is namelijk om de vreemde volkeren voor te stellen 

als rationele en geciviliseerde mensen, die bekeerd mogen worden tot het christendom, maar deze 

volkeren moeten wel nog als zo vreemd beschreven worden dat hun mogelijke bekering kan 

getuigen van de overtuigingskracht van de christelijke boodschap van de prediker.  

Het voornaamste kenmerk van de etnografische methode van de franciscaan ligt in van 

Rubroeks intersubjectiviteit met de niet-christenen die hij op zijn reizen door Mongolië tegenkomt. 

Willem kan namelijk als geen ander zichzelf verplaatsen in zijn heidense medemens in dienst van 

het universele christendom, waartoe de deugdzame Mongolen ook zouden kunnen behoren.  Hij 

staat open voor de culturele verschillen in de gewoontes van de nomaden, wat er soms wel toe leidt 

dat hij zich ongewild laat verleiden tot religieus syncretisme.118 De intersubjectiviteit in zijn werk 

wordt vaak weergegeven door Willems ‘missionaire blik’, waarmee hij zichzelf op een 

confronterende wijze ziet door de ogen van zijn niet-christelijke toeschouwers. Deze wisselwerking 

van blikken “records a disorienting, dynamic, and dialogic contest between viewing selves and 

viewed others, in a mode of representation that unsettles the boundary between cultural subjects 

and objects, knowers and known within the Journey’s pages”119. Het doorprikken van culturele en 

religieuze grenzen staat in schril contrast met het exclusieve antiprimitivisme dat hierboven 

vermeld werd en bij Willem van Rubroek zien we dan ook een voorbeeld van een inclusief 

wereldbeeld, waarin er ook voor de ‘virtuous pagans’ een plaats was in het christendom. 

Van dit inclusief wereldbeeld is in het begin van zijn Itinerarium echter weinig te vinden. Daar 

staat vooral de culturele shock centraal wanneer van Rubroek zijn eerste ontmoeting met een 

Mongoolse patrouille beschrijft op weg naar het kamp van Sartaq: 

 

“Postquam ergo recessimus de Soldaia, tertia die inuenimus Tartaros; inter quos cum intraui, uisum 

fuit michi recte quod ingrederer quoddam aliud seculum. Quorum uitam et mores uobis describo 

prout possum.”120  

 

“Twee dagen na ons vertrek uit Soldaia kwamen we de Tartaren tegen en toen ik in hun bijzijn 

kwam, was het alsof ik een andere wereld binnenstapte. Ik zal dan ook in de mate van het mogelijke 

hun levenswijze en hun gewoonten hier beschrijven.” 

 

Willem beschrijft deze ontmoeting in een taal van absoluut contrast met zijn eigen bekende wereld, 

het verschil is namelijk zo groot dat deze ‘Tartaarse’ patrouille evengoed van een andere planeet 

had kunnen komen. Niet alleen geografisch bevindt van Rubroek zich nu in een wereld die volstrekt 

 

                                                             
116 Khanmohamadi 2014, 58-65 
117 Münkler 2000, 147 
118 Een praktijk van ondermeer de nestorianen die van Rubroek zelf bekritiseert in zijn Itinerarium. 
119 Khanmohamadi 2014, 59 
120 Itinerarium I, 14 (eigen vertaling) 
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anders is dan zijn West-Europa, maar ook cultureel en religieus, aangezien hij een gebied 

binnengaat waar een nomadische levensstijl de gewoonte is en het christendom helemaal niet 

centraal staat, laat staan dat het alles in het dagelijkse leven beheerst. Deze andersheid van de 

Mongolen had zich tegen het midden van de 13e eeuw reeds ontwikkeld tot een literair motief, 

waarmee ze vergeleken werden met de zogeheten ‘enclosed nations’, een verzameling van 

barbaarse volkeren die ingesloten werden door de ‘poorten van Alexander’ in de Kaukasus en die 

zouden losgelaten worden bij de komst van de Antichrist.121 Samen met de eenzijdige en negatieve 

beschrijving over de Mongolen van Matthieu Paris in zijn Chronica Majora zorgde dit motief ervoor 

dat het voor de 13e-eeuwse Europeaan moeilijk moet zijn geweest om voorbij deze vooroordelen te 

kijken. Desalniettemin neemt van Rubroek zich voor deze aliud seculum te doorgronden en, zich 

houdend aan de opdracht die hem werd meegegeven door Lodewijk IX, 122  alles op te schrijven wat 

hij zag en meemaakte op zijn reis door Mongolië. Het is ook niet met zekerheid geweten of Willem 

zich bewust was van het antropologisch discours dat zich in zijn tijd ontwikkeld had, uit zijn tekst 

kunnen we enkel opmaken dat hij de etnografische werken van Isidorus en Solinus gelezen had.123 

Münkler merkt ook op dat van Rubroek zijn eerste, spontane bevreemding ten opzicht van de 

Mongoolse patrouille reeds in diezelfde zin duidelijk relativeert door het gebruik van quoddam 

(‘alsof’), waarmee hij de aanzet geeft voor een genuanceerde en gedetailleerde behandeling van de 

cultuur en levenswijze van de Mongolen, die Roger Bacon er in zijn Opus Maius toe aanzet het verslag 

van Willem de titel De Moribus Tartarorum te geven.124 Met deze etnologische uitweiding zal van 

Rubroek de bevreemding bij zijn lezer proberen weghalen, waarbij hij “die andere Welt als eine 

fremde Kultur beschreibt, deren Regeln fremd, aber nicht völlig anders sind”125. 

De eerder vermelde classificaties van Plinius de Oudere – later overgenomen door Solinus en 

Isidorus, en in de 13e eeuw opgepikt door de scholastische geleerden – die het menselijke van het 

monsterlijke en later van het barbaarse moesten onderscheiden, keren in deze hoofdstukken van 

het Itinerarium overduidelijk terug. Deze classificaties of categorieën die ook van Rubroek hanteert, 

vinden hun oorsprong in de categorieënleer van Aristoteles die via Boëthius overgeleverd werd om 

opnieuw toegepast te worden in de scholastiek.126 Langs de Frageweg of via rationis, zoals Thomas van 

Aquino ze noemt, kan men meer over de natuur van een onderwerp te weten komen als er 

verduidelijking kan gegeven worden over bepaalde kenmerken van dat onderwerp.127 In dit geval 

was de vraag in het midden van de 13e eeuw groot naar informatie over de Mongolen – zeker na de 

 

                                                             
121 Deze connectie werd onder andere door Matthieu Paris, Roger Bacon, Albertus Magnus, Marco Polo en vele anderen gemaakt 

(Khanmohamadi 2014, 59; Ruotsala 2001, 36-7) 
122 Itinerarium, Praefatio 
123 Zijn andere bronnen die vermeld worden zijn van minder etnografische aard, zoals de Bijbel, de franciscaanse regel, de 

Sententiae van Petrus Lombardus en de Aeneïs. Aangezien Willem de naam van Giovanni da Pian del Carpine verkeerd spelt als 

“Iohannes de Policarpo” (Itin. XIX, 5) en er verder geen bewijzen zijn voor hun ontmoeting, kunnen we er ook van uitgaan dat hij 

het werk van zijn medebroeder niet gelezen had. (Jackson 2009, 40 n.4) 
124 Münkler 2000, 149; Opus Majus I, 356; II, 368 (Bridges 1897); Deze titel werd echter onder andere door Rockhill afgeschreven als 

louter een ondertitel voor het eerste deel van het Itinerarium (Rockhill 1900, xl; Charpentier 1935, 257); Paolo Chiesa meent dat 

Bacon enkel de inhoud van het verslag beschrijft (2011, lx) 
125 Münkler 2000, 149 
126 Münkler 2000, 35-7 
127 Deze tien categorieën zijn: substantia (substantie), quantitas (kwantiteit), qualitas (kwaliteit), relatio (relatie),  ubi (waar?), quando 

(wanneer?), situs (plaatsing), habitus (inhoud), actio (handeling) en passio (lijden) (Münkler 2000, 36). 
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algemene paniek veroorzaakt door de invallen van 1241-2 – en om aan deze vraag te beantwoorden, 

maakten de gezanten naar Mongolië, zoals Carpine en van Rubroek, gebruik van deze systematische 

methode om de kenmerken van dit volk vatbaar te maken voor hun lezers. Door de toepassing van 

dit theoretisch kader bleek de scholastiek ook een “höchst praktische Wissenschaft”128 voor de 

etnologische beschrijving van de ‘Tartaren’. 

Het grote verschil met zijn voorgangers en contemporaine collega-etnografen ligt in de 

conclusies die Willem van Rubroek trekt uit zijn bevindingen. Voor hem is deze opsomming van 

gewoontes en normen geen test voor de menselijkheid van de heidenen met morele implicaties. Van 

Rubroek legt eerder, als een “maître observateur”129, alles op een wetenschappelijke en objectieve 

manier uit aan zijn lezer en de franciscaan laat zich zelden leiden door vooroordelen. Een voorbeeld 

van zijn werkwijze is te vinden in zijn beschrijving van de nomadische cultuur van de Mongolen. In 

het begin van zijn reisverslag grijpt hij nog terug naar een typische Bijbelse formulering om hun 

manier van leven te duiden: “Nusquam habent manentem ciuitatem, sed futuram ignorant”130. Willem 

laat het hier echter niet bij en een paar regels verder bespreekt hij in detail de interne logica en 

structuur van de mobiele tentenkampen waarin de Mongolen leven, zoals in het kamp van de 

generaal Batu:  

 

“Baatu habet XXVI uxores, quarum quelibet habet unam magnam domum, exceptis aliis paruis quas 

collocant post magnam, que sunt quasi camera in quibus habitant puelle,et ad quamlibet istarum 

domorum appendent bene CC bige. Et quando deponent domus, prima uxor deponit suam curiam in 

capite occidental, et postea alie secundum ordinem suum, ita quod ultima uxor erit in capite 

orientali; et erit spacium inter curiam unius domine et alterius iactus unius lapidis. Vnde curia unius 

diuitis Moal apparebit quasi una magna uilla, tamen paucissimi uiri erunt in ea.”131 

 

“Batu heeft zesentwintig vrouwen, en elk van deze vrouwen beschikt over één grote woning, 

afgezien van wat andere kleine hutten, die als het ware dienen als kamers voor de dienstmeiden en 

achter de grote woning opgesteld worden. Bij elk van deze grote woningen horen ongeveer 

tweehonderd wagens. Wanneer ze hun woningen van de wagens halen, zet de eerste vrouw in rang 

haar residentie op in het meest westelijke deel van het kamp, en hierna volgen de andere vrouwen 

volgens hun rangorde: zo verblijft de laagst gerangschikte vrouw in het meest oostelijke deel van 

het kamp. Tussen de verblijven van de vrouwen is er ook steeds een steenworp ruimte voorzien. Op 

deze manier lijkt het hof van een rijke Mongool op een grote stad, ook al bevinden er zich maar heel 

weinig mensen in.”  

 

 

                                                             
128 Münkler 2000, 37 
129 Roux 1993, 54 
130 “Zij hebben nergens een permanente stad en ze hebben ook geen weet van degene die nog moet komen”, Itinerarium II, 1; Dit is 

een verwijzing naar een fragment uit de Brief aan de Hebreeën (XIII, 14), waarbij van Rubroek het eerste deel aanpast aan de 

letterlijke beschrijving van het nomadenleven van de Mongolen, het tweede deel behoudt de spirituele betekenis en verwijst naar 

de Mongoolse onwetendheid over het christelijke hiernamaals (Jackson 2009, 72 n.1) 
131 Itinerarium II, 4 (eigen vertaling) 
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Door in de laatste zin de vergelijking te maken met een, in zijn ogen, normale stad, moet Willem 

toegeven dat de Mongoolse levenswijze niet zo barbaars en onmenselijk is als in zijn tijd werd 

aangenomen.  

De broeder past zijn cultureel relativisme niet alleen toe op de structuur van de Mongoolse 

tentenkampen, maar ook op elk ander element uit het leven van de Mongolen, zoals hun 

jachttechnieken, hun voedsel en drank en hun kledij (II-IX). In plaats van hun taal af te schilderen 

als onbegrijpelijk en barbaars is Van Rubroek zelfs zo geïnteresseerd in het Mongools dat hij het wil 

leren spreken en elke kans aangrijpt om lessen te volgen.132 Ook de Mongoolse polygamie wordt 

zonder enige morele censuur toegelicht en zelfs wanneer Willem zich toch een negatief persoonlijk 

oordeel laat ontvallen, treedt zijn wetenschappelijke geest naar voor om de Mongoolse gewoonte 

vanuit hun logica te verklaren: 

 

“Vnde accipit turpis consuetudo inter eos, quod filius scilicet ducit aliquando omnes uxores patris 

sui, excepta matre. Curia enim patris et matris semper accidit minori filio; unde oportet quod ipse 

prouideat omnibus uxoribus patris sui, quia adueniunt ei cum curia paterna; et tunc si uult utitur eis 

pro uxoribus, quia non reputat sibi fieri iniuriam, si reuertantur ad patrem post mortem.”133 

 

“Hieruit volgt de verwerpelijke gewoonte onder hen dat de zoon soms alle vrouwen van zijn vader 

huwt met uitzondering van zijn moeder. Aangezien het huishouden van de vader of de moeder 

zonder uitzondering overgaat op de jongste zoon, is hij verplicht zich te ontfermen over alle 

vrouwen van zijn vader die mee overkomen met zijn vaders huishouden. Als de zoon er dan voor 

kiest, neemt hij ze tot zijn eigen vrouwen, aangezien hij niet meent dat dit voor hem een 

onrechtvaardigheid is als ze na hun dood naar zijn vader terugkeren.” 

 

Van Rubroek toont hier nogmaals zijn vermogen om zich te verplaatsen in de ander, zelfs wanneer 

zijn persoonlijke gevoelens hem er zouden van kunnen weerhouden om dieper in te gaan op een 

vreemde en ongewone gewoonte van de Mongolen. In tegenstelling met de beschrijvingen van de 

Mongoolse wreedheden die gepaard gingen tijdens de invallen van 1241-2, schetst van Rubroek in 

zijn verslag een vredevolle en geordende gemeenschap, waarin de huishoudelijke taken 

bijvoorbeeld gelijk verdeeld zijn tussen de mannen en de vrouwen (VII, 1-2). Toch vermijdt Willem, 

in de woorden van Gian Andri Bezzola, “dieses Idyll mongolischen Lebens in der Weise 

hochzuspielen, daß es dem Westen gleichsam als menschliches Vorbild dienen konnte. Sie lebten 

einfach anders, in einer andern Welt, und damit hatte es sein Bewenden”134. Ondanks zijn meer 

genuanceerde ingesteldheid tegenover de Mongolen, bevestigt de broeder ook regelmatig de 

negatieve vooroordelen over hen die in Europa reeds bekend waren, zoals over hun 

opdringerigheid, hebzucht, trots en overmoed.135 

In zijn poging de Mongoolse menselijkheid te benadrukken, waarbij hij de antiprimitivistische 

stereotypen steevast uit de weg gaat, hoopt Willem zijn bekeringsmissie in het Mongoolse Rijk te 

 

                                                             
132 Dit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de broeder zich nauwelijks verstaanbaar kon maken bij de Mongolen die hij 

wou bekeren omdat zijn tolk Homo Dei meestal zijn woorden niet kon of wou vertalen. 
133 Itinerarium vii, 4 (eigen vertaling) 
134 Bezzola 1974, 175 
135 Cf. Itinerarium IX, 3; XXVIII, 3 
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verantwoorden. De voorwaarde voor de bekering van een niet-christelijk volk,  onder andere 

opgesteld door Thomas van Aquino136, is een heidense rationaliteit en de mogelijkheid om een 

beroep te doen op die rede zodat ze op het pad van het christendom zouden kunnen gebracht 

worden. Thomas gaat immers uit van de aanwezigheid van een natuurlijk licht (lumen naturale) in 

elke mens, waardoor deze een natuurlijk verlangen (desiderium naturale) naar God heeft en het is dit 

licht, of deze ratio, dat bij de heidenen moet aangesproken worden via rationele argumenten.137 Een 

sprekend voorbeeld van deze aanspreking van de ratio van de Mongolen is het religieus debat aan 

het hof van Möngke Khan (XXXIII, 12-23), waarin van Rubroek het als vertegenwoordiger van het 

christendom opneemt tegen de boeddhistische en islamitische afgevaardigden in “the first world 

debate in modern history between representatives of East and West”138. Dit debat wint de broeder 

met glans, maar hij moet toch toegeven dat “nullus tamen dixit: ‘Credo, uolo fieri christianus’”139, 

een bevinding die als een hevige schok aankomt voor zijn duidelijk scholastisch geïnspireerde 

debattechnieken en des te meer voor zijn missionair doel de Mongolen te bekeren naar het 

christendom.140 

De relatieve tolerantie die van Rubroek steeds blijkt te geven tegenover de Mongoolse 

praktijken die buiten de Latijns christelijke normen staan, maakt echter niet enkel deel uit van zijn 

doel de nomaden te vermenselijken.141 Zoals we lezen in de Opus Maius van Roger Bacon, de meest 

fervente lezer en bewaarder van het werk van Willem, is een gedetailleerde kennis over de ander 

essentieel om die te kunnen bekeren: 

 

“Deinde qui loca mundi ignorat, nescit non solum quo vadit, sed quo tendat; et ideo sive pro 

conversione infidelium proficiscatur, aut pro aliis ecclesiae negotiis, necesse est ut sciat ritus et 

conditiones omnium nationum”142 

 

“Want wie niets weet over de plaatsen in de wereld, heeft niet enkel een gebrek aan kennis over zijn 

doel, maar ook over de route ernaartoe. Als iemand dus op weg gaat om de ongelovigen te bekeren, 

of voor andere taken van de Kerk, is het noodzakelijk dat hij de riten en de toestand kent van alle 

volkeren” 

 

In het perspectief van “one must […] know the other to convert him”143 zullen het dan ook de 

bevindingen van de missionarissen in Azië, Afrika en Amerika zijn die de aanzet zullen geven voor 

het ontstaan van de moderne antropologie in het midden van de 19e eeuw.  

 

3.4 De negatieve houding van Willem tegenover de nestorianen 

 

                                                             
136 Cf. supra 
137 Münkler 2000, 75 
138 Southern 1962, 47-51 
139 “toch zei niemand: ‘Ik geloof en ik wil een christen worden’” (Itinerarium xxxiii, 22) 
140 Deze scholastische overwinning had namelijk weinig impact op zijn boeddhistische tegenstanders, omdat zij een debat niet als 

het juiste platform zagen om hun geloof uit de doeken te doen, maar dit liever deden in een verhalende context. 
141 Khanmohamadi 2014, 63-4 
142 Opus Majus I, 301-2  (Bridges 1897) (eigen vertaling) 
143 Khanmohamadi 2014, 64 
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Willem mag dan wel tolerant zijn voor de gebreken van zijn toekomstige bekeerlingen, toch zal zijn 

tolerantie het laten afweten wanneer de broeder het heeft over de foute praktijken van zijn 

medechristenen, de nestorianen. Deze ‘ketterse’ christelijke kerk had zich gedurende enkele eeuwen 

tot ver in Azië kunnen verspreiden en had zich op syncretische wijze aangepast aan de Mongoolse 

gebruiken om zo een betere ingang te vinden bij dit nomadenvolk.144 Van Rubroek laat dan ook geen 

enkele kans onbenut om te wijzen op hun gebreken waardoor ze, volgens Willem, hun bevoorrechte 

positie aan het Mongoolse hof verkwisten en hun leerlingen door hun immoraliteit en hebzucht 

eerder vervreemden van het christelijke geloof dan ze te bekeren (XXVI, 14). Ze kennen zelfs het 

Syrische schrift van hun liturgie niet eens en de broeder kan dan ook niets anders besluiten dan: 

“Nestorini nichil sciunt”145 (XXVI, 12). Verder zijn ze ook “totaliter […] corrupti”146 (XXVI, 12) 

aangezien ze naast woekeraars ook nog meestal dronkaards zijn en daarbovenop hebben ze, net als 

de Mongolen, ook soms meerdere vrouwen. In dit geval heeft van Rubroek wel sterke morele 

bedenkingen bij polygamie, iets dat schijnbaar wel door de beugel ging als Mongoolse gewoonte.  

De volstrekt negatieve toon in de beschrijving van de nestorianen verschilt danig van de 

genuanceerde weergave van de heidense Mongolen en dit verschil is dus vooral te wijten aan het 

feit dat de heidenen wel nog konden verlost worden, maar dat er voor de ketterse christenen geen 

hoop meer was op hervorming.147 Een tweede reden voor de negatieve toon ten opzichte van de 

nestorianen kan liggen in het feit dat van Rubroek geen verwachtingen heeft tegenover de 

onbekende en heidense Mongolen, terwijl hij de nestorianen wel spiegelt aan de katholieke 

christenen. Als volgelingen van het christendom hebben zeker de nestoriaanse priesters volgens 

Willem bepaalde verplichtingen, zoals abstinentie en een celibatair leven, voorwaarden waaraan 

deze priesters zeker niet voldoen. Deze gebreken waren een doorn in het oog van Willem van 

Rubroek, die net zijn deugdzame levenswandel wou aanwenden als overtuigingsmiddel om de 

Mongolen aan te zetten tot een bekering naar het christendom.148 Het is dan ook met veel verbazing 

dat de Vlaamse broeder ontdekt hoe ver de invloed van deze ‘gedegradeerde’ kerk reikt in de 

ruimte, maar evenzeer in de rangen van de regerende families in Mongolië.149 Om gebruik te kunnen 

maken van deze invloed, voelt Willem zich dan ook genoodzaakt zich te blijven associëren met deze 

‘ketters’ en ondanks zijn bedenkingen bij de levensstijl van de nestorianen, beschrijft van Rubroek 

toch dat er in Karakorum als het ware een gevoel van eendracht heerst tussen alle christenen.150 De 

negatieve houding van Willem heeft ook veel te maken met de relatieve onwetendheid die hij had 

 

                                                             
144 Cf. supra (Historisch kader) 
145 “De nestorianen weten niets” 
146 “helemaal […] corrupt” 
147 De nestorianen worden door van Rubroek zelfs slechter afgeschilderd dan de boeddhisten die niet eens geloven in het bestaan 

van één God. Daarenboven worden ze zelfs gekoppeld aan praktijken van de moslims die de grootste vijand waren voor de 

christenen. (Itinerarium XXVI, 13; Gueret-Laferte 1998, 248) 
148 Von den Brincken 1971, 12; Tijdens zijn laatste audiëntie met Möngke Khan zal van Rubroek zich dan ook kunnen beroepen op 

zijn onberispelijk gedrag in Karakorum, maar zijn figuur is alleen niet genoeg om een tegengewicht te bieden voor de kritiek van 

Möngke op de christenen (en dan vooral de nestorianen) (XXXIV, 2). 
149 Richard 1977, 82; Bezzola 1974, 177; Vele klerken en ambtenaren aan het hof waren immers nestorianen, wat wijst op een hoge 

kwaliteit van de Oost-Syrische scholen (Bruns 2000, 165). 
150 Cf. XXX, 12-14; Willem sluit dit hoofdstuk dan ook af met de bemerking: “et fuit magnum gaudium communiter apud omnes 

christianos” (“en dit zorgde voor veel blijdschap die gedeeld werd door alle christenen”). 
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over de leer en de gebruiken van deze oosterse Kerk, aangezien hij vooral moest afgaan op hetgeen 

hij op zijn reis zelf zag en wat zijn gebrekkige tolk, die geen theologische scholing had, kon of wou 

vertalen tijdens een onderhoud met de nestoriaanse priesters.151 Zonder het zelf te weten kwam het 

katholieke geloof van de broeder zelfs op vele punten overeen met die van de nestorianen, maar 

door een verschil in liturgische taal152 was het voor van Rubroek onmogelijk deze gelijkenissen te 

achterhalen.153 

 

 

3.5 De broeder als onderwerp van zijn eigen kritische beschrijving 
 

De etnografische methode die Willem hanteert in zijn reisverslag wordt vaak geprezen om haar 

wetenschappelijk karakter, maar uit een grondige analyse blijkt dat de broeder veel meer biedt dan 

enkel een objectieve en neutrale beschrijving van zijn onderwerp. Hij gaat namelijk steeds in 

dialoog met de ander in een poging die te doorgronden en hij stelt ook zichzelf en zijn kennis ter 

discussie, waardoor de broeder zelf deel gaat uitmaken van het beeld dat hij beschrijft.154 De 

kritische van Rubroek stelt bijvoorbeeld geregeld de informatie in vraag waarover hij beschikt uit de 

werken van Solinus en Isidorus van Sevilla, en hij baseert zich liever op ooggetuigenverslagen van 

plaatselijke informanten  en op hetgeen de broeder met zijn eigen ogen waargenomen heeft. Door 

zijn modellen niet blindelings te volgen en uit te gaan van de resultaten van zijn veldwerk geeft 

Willem anderzijds des te meer blijk van een wetenschappelijke geest die verschillende mythes uit de 

klassieke en late oudheid en uit de middeleeuwen doorprikt. Zo wijt hij het ontstaan van de legende 

van priester Johannes aan de neiging van de nestorianen om te overdrijven en 

“entmythologisiert”155 hij deze invloedrijke mythe zoals niemand hem het voorgedaan heeft: “Ita 

enim faciunt nestoriani […]: de nichilo enim faciunt magnos rumores”156. Bij zijn verblijf aan het hof 

van Möngke Khan probeert hij ook tevergeefs het bestaan te verifiëren van de monsterlijke wezens 

in het Verre Oosten, zoals die beschreven werden door Plinius de Oudere en later ook door Isidorus 

en Solinus:  

 

“Multum quesiui de monstris siue de monstruosis hominibus de quibus narrat Ysodorus et Solinus; 

ipsi dicebant michi quod numquam uiderant talia, de quo multum miramur si uerum sit.”157 

 

“Vaak deed ik navraag naar de monsters of monsterlijke mensen waarover Isidorus en Solinus 

vertellen. Zij antwoordden me echter dat ze nog nooit zulke dingen hadden gezien, en dit doet ons 

eraan twijfelen of dit verhaal waar is.” 

 

 

                                                             
151 Von den Brincken 1971, 7-8 
152 De nestorianen gebruikten het Syrisch voor hun liturgie. 
153 Voor een overzicht van de gelijkenissen tussen de katholieke Kerk en de nestoriaanse, zie Bruns 2000, 162 
154 Khanmohamadi 2014, 66 
155 Münkler 2000, 196 
156 “Zo doen de nestorianen dit immers: uit niets maken ze grote geruchten” (Itinerarium xvii, 2) 
157 Itinerarium xxix, 46 (eigen vertaling); Willem participeert hiermee aan het sceptische discours van Augustinus tegenover de 

beschrijvingen van monstra uit de klassieke oudheid (Münkler 2000, 218). 
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Willem ontkracht niet enkel deze mythes en legendes, maar hij kan zelfs uit zijn eigen ervaringen 

verkeerde ideeën over de geografie van Azië verbeteren, bijvoorbeeld bij zijn opmerking dat de 

Kaspische Zee eigenlijk geen zee is, zoals Isidorus beweert, maar een uitgestrekt meer (XVIII, 4). Om 

de waarachtigheid van zijn empirische bevindingen kracht bij te zetten vermeldt de auteur waar 

nodig dat hij de zaken die hij beschrijft zelf gezien heeft en het woord uidi zien we dan ook steeds 

terugkeren in zijn beschrijvingen.158 De sterkte van de visuele empirie van Willem van Rubroek staat 

wel in schril contrast met de onbeholpenheid in zijn gesproken communicatie met de plaatselijke 

bevolking159, die hijzelf vaak wijt aan de onkunde of onwil van zijn tolk (XXV, 8; XXVII, 4; XXVIII, 15), 

maar evenzeer aan zijn eigen gebrekkige kennis van het Mongools (XXIX, 42). Dit gebrek in zijn 

voorbereiding voor zijn reis naar Mongolië zal hem bijgevolg veel spijt berokkenen aangezien het 

uiterst lastig is de Goede Boodschap over te brengen aan heidenen zonder een gepaste vorm van 

talige ondersteuning. Deze teleurstelling zal van Rubroek ertoe aanzetten in de laatste regels van 

zijn reisverslag nog de raad mee te geven aan toekomstige missionarissen en diplomaten om een 

“bonum interpretem, immo plures interpretes”160 mee te nemen naar Mongolië.161 

Zoals al gezegd werd, worden niet enkel de Mongolen met hun gebruiken en levenswijze 

besproken door Willem van Rubroek. Zijn reisverslag is evenzeer een zelfportret van de broeder, 

waarbij hij zichzelf toevoegt aan zijn eigen onderzoek en zo de grens laat verdwijnen tussen 

onderzoeker en onderzochte. Deze dialogische techniek valt haast niet te vergelijken met de 

objectieve neutraliteit en ontmenselijking van het onderwerp die de basis werden voor de 

etnografie van de 19e en 20e eeuw en we kunnen zelfs zeggen dat de broeder dichter aansluit bij de 

hedendaagse praktijken die gericht zijn op veldwerk.162 Adnan Husain beschrijft Willem zelfs als “an 

early anthropologist who went among tribal natives and provided an organized and complete 

description of their material, social, and cultural life”163. Een onderdeel van deze ‘moderne’  

dialogische techniek is de zelfrelativering die van Rubroek toont wanneer hij beschrijft hoe hijzelf 

wordt bekeken door de ogen (“in oculis eorum”164) van de personages uit zijn reisverslag. Op een 

verbazingwekkende manier kan de broeder zich zonder moeite verplaatsen van zijn eigen 

perspectief naar dat van de Mongolen voor wie hij als westerling vaak een wonderbaarlijk en 

vreemd figuur moet geweest zijn. Dit blijkt vooral bij de aankomst van het gezantschap aan de 

verschillende kampen van de Mongoolse leiders zoals Sartaq (XV, 5-7), Batu (XIX, 5-8) en vooral bij 

Möngke Khan zelf (XXVIII, 4):  

 

 

                                                             
158 Tot driemaal toe zelfs in de laatste tien regels in het hoofdstuk over begrafenisrituelen (Itinerarium VIII, 4); Gueret-Laferte wijst 

hierbij ook op de uitzonderlijke aandacht van Willem op de dagelijkse handelingen van de Mongolen, vaak samen met hun rituele 

en symbolische waarde (1998, 241-3). 
159 Voor een overzicht van de obstakels in orale communicatie tijdens zijn missie, zie Brauer 2001, 196-202 
160 “een goede tolk, of eerder meerdere tolken” (Itinerarium Epilogus, 5) 
161 Michael Brauer maakt wel de opmerking dat de broeder waarschijnlijk te veel nadruk heeft gelegd op de tekortkomingen van 

zijn tolk, “since a bad interpreter is an ideal scapegoat for the failure of a mission” (2001, 198). 
162 Khanmohamadi 2014, 72; Sinds het werk van onder andere Clifford Geertz werd de afstand tussen antropologen en hun 

onderwerp weer kleiner en werd in tegenstelling tot de ‘arm-chair anthropologists’ het veldwerk weer van groter belang dan het 

opzoekwerk in een bibliotheek. In dit opzicht kunnen we de methode van Willem als heel modern omschrijven. 
163 Husain 2011, 250  
164 “in hun ogen” (Itinerarium XIX, 5) 
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“et cum circumdarent nos homines et respicerent nos tamquam monstra, maxime quia eramus 

nudis pedibus, et quererent si nos non indigeremus pedibus nostris, quia supponebant quod statim 

amitteremus eos, ille Hungarus reddidit eis rationem, narrans ei conditiones Ordinis nostri.” 

 

“we werden omgeven door mensen die ons bekeken alsof we monsters waren, zeker omdat we op 

blote voeten voortgingen. Ze vroegen ons of we onze voeten niet nodig hadden, aangezien ze 

veronderstelden dat we ze zo snel gingen verliezen. De Hongaar legde hen de reden uit terwijl hij de 

regels van onze orde vertelde.” 

 

Deze blikken van verwondering moeten confronterend en destabiliserend zijn geweest voor de 

franciscaanse broeders die moesten wennen aan de marginale positie die het christendom innam in 

het Mongoolse Rijk. Door de grote culturele en religieuze kloof werd het voor van Rubroek dan ook 

een huzarenstuk om aan de Mongolen, en vooral aan hun leiders, zijn geloof te verkondigen.165 Op 

audiëntie bij Batu slaagt hij er bijvoorbeeld niet in de generaal te overtuigen een christen te worden 

of zelfs maar de beginselen van de religie uit te leggen. In zijn daarop volgende teleurstelling laat 

Willem zijn hoofd naar beneden hangen, waarop Batu hem beveelt terug recht te zitten omdat een 

neergebogen hoofd een slecht voorteken was volgens het Mongoolse bijgeloof (XIX, 7-8). Zelfs 

wanneer zijn gevoelens hem even te veel worden, laat van Rubroek ze niet de overhand nemen en 

grijpt hij als een echte etnograaf deze kans om dit vreemde taboe te bespreken. In het beschrijven 

van de reacties van de ander op zijn persoon, objectiveert de broeder zichzelf en maakt hij, volgens 

Khanmohamadi, van zijn zelfportret “an image of an image of an image”166. Met zijn woorden geeft 

de gezant immers aan koning Lodewijk IX een impressie van het kamp en het hof van Batu. Als een 

personage in dit beeld ziet de neergeslagen van Rubroek de blik van Batu op zichzelf en via een 

verandering van perspectief wordt die blik beschreven door de ogen van de Mongoolse leider. Door 

deze dynamische techniek van beschrijving krijgt de lezer meer begrip voor sommige vreemde 

reacties en gewoontes van de Mongolen en probeert de broeder erop te wijzen dat achter hun 

‘barbaarse’ levenswijze wel degelijk een bepaalde ratio zit die kan aangesproken worden bij de 

bekering tot het christendom. Door zijn beschrijving van deze persoonlijke contacten met de 

Mongoolse leiders laat van Rubroek ook zien dat er geen sprake is van een “undurchdringbare 

Trennungswand”167 tussen het Oosten en het Westen en dat de culturele hindernissen overwonnen 

kunnen worden door een bepaalde vorm van inlevingsvermogen in de ander. 

De zelfreflexieve praktijken die van Rubroek aanwendt om de heidenen te bekeren vinden we 

onder andere terug in de dominicaanse en franciscaanse bekeringshandleidingen rond het midden 

van de 13e eeuw, zoals de Liber de eruditione praedicatorum (c. 1263) van Humbert van Romans.168 

Hierin benadrukt deze auteur dat een preker zichzelf moet zien als een publiek figuur die niet enkel 

door God kan bekeken worden, maar des te meer door zijn medemensen. Het komt er dus vooral op 

neer om in de ogen van de ander overtuigend over te komen door het uiterlijk en gedrag regelmatig 

aan te passen aan de samenleving waarin er gepreekt wordt. Deze methode zal Willem ook proberen 

toepassen tijdens zijn verblijf in Karakorum, maar, zoals reeds gezegd, zullen de gebreken van de 

 

                                                             
165 Deze opdracht werd nog verder bemoeilijkt door de talige hindernissen die hierboven besproken werden. 
166 Khanmohamadi 2014, 76 
167 Bezzola 1974, 176 
168 Khanmohamadi 2014, 77-79 
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nestorianen in het kamp een grotere invloed hebben op de Mongoolse opinie over het christendom 

dan zijn eigen onberispelijk gedrag.169 Bij het neerschrijven van zijn reisverslag heeft de broeder ook 

oog voor een bijkomstig publiek dat een oordeel over zijn gedrag zou kunnen vellen, namelijk de 

lezer van zijn Itinerarium. Doorheen zijn werk schetst de auteur van Rubroek namelijk een beeld van 

zijn eigen personage waaruit moet blijken dat hij er alles aan gedaan heeft om zijn missie tot een 

goed einde te brengen.170 Als een voorbeeld van de ideale franciscaanse missionaris is hij mentaal en 

fysiek sterker dan zijn metgezel Bartholomeus van Cremona171; hij is op alle vlakken een betere 

christen dan de Armeense monnik Sergius, die nochtans veel invloed heeft in het kamp van Möngke, 

maar door Willem beschreven wordt als een leugenaar (XXIX, 39), een charlatan (XXXI, 1), een 

begerig man (XXXI, 3) en bovenal een ketter (XXIX, 56; XXXI, 8); en als leider van de missie 

presenteert hij zichzelf  als iemand die zich enerzijds weigert te vernederen voor de Mongoolse 

leiders, maar anderzijds toch regelmatig een diplomatisch compromis zoekt om zijn gastheren niet 

te bruuskeren.172 Dit “portrait flatteur de lui-même” diende vooral om de mislukking van zijn 

bekeringsmissie goed te praten en we kunnen ons dan ook vinden in het besluit van Huguette 

Legros over Willems portrettering van zichzelf: “Si, en personne, il n’a pas réussi à convaincre, on 

comprend, à le lire, qu’en personnage, il y parvient”.173 

 

 

3.6 Het religieus debat aan het hof van Möngke 
 

Thomas van Aquino beschrijft in zijn werk Summa Contra Gentiles nog andere methodes van bekering 

die bij een publiek met een andere religieuze overtuiging efficiënt kunnen zijn. Hierbij heeft hij het 

ook over de mogelijkheid dat de toekomstige bekeerlingen de autoriteit van geen enkel heilig 

geschrift erkennen: “Unde necesse est ad naturalem rationem recurrere, cui omnes assentire 

coguntur”174. Ook Willem zal in het beroemde debat tussen de verschillende religies aan het hof van 

Möngke Khan de natuurlijke rede van de aanwezige boeddhisten en moslims aanspreken op een 

manier die getuigt van een degelijke scholastieke scholing waarmee hij het debat zonder 

noemenswaardige tegenstand wint.175 Het zal echter een pyrrusoverwinning blijken wanneer na het 

debat niemand zich bereid verklaart een christen te worden en dit is hoogstwaarschijnlijk te danken 

aan de interventie van de nestorianen, die Willem halverwege zijn betoog onderbreken om zelf het 

woord te nemen.  Door hun langgerekte vertellingen (“narrantes omnia”) en vergelijkingen 

 

                                                             
169 Cf. supra (XXXIV, 2) 
170 Claude en René Kappler schrijven dan ook terecht: “Rarement la personne de l’auteur a été aussi présente dans un texte 

médiéval” (Kappler 1985, 62). 
171 Die enkel in het verhaal voorkomt als het gaat om zijn zwakke fysiek en gebrek aan mentale weerbaarheid. 
172 Een voorbeeld van deze laatste eigenschap komen we tegen bij de audiëntie bij Batu (XIX, 7; zie infra) 
173 Legros 2007, 213, 219 
174 Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, bk. 1, 62 (Pegis 1975): “Daarom is het noodzakelijk zich te beroepen op de natuurlijke 

rede, waarmee iedereen gedwongen wordt in te stemmen.” 
175 Itinerarium XXXIII, 13-23; deze ‘overwinning’ heeft hij weliswaar ook te danken aan de zoon van Guillaume Boucher, die voor 

hem in dit debat tolkte, iets dat hij veel beter deed dan de gebruikelijke tolk van Willem, Homo Dei, die meestal het religieuze of 

scholastieke taalgebruik van de broeder niet kon of wou vertalen; Brauer waarschuwt ons wel dat het exacte verloop van het 

debat hoogstwaarschijnlijk later is aangepast door Willem toen hij zijn verslag neerschreef en dat hij zich hierbij liet inspireren 

door ideale scholastische argumenten (2001, 201). 
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(“similitudes”) die niemand kon weerleggen, maar die evenmin enige argumentatieve 

overtuigingskracht hadden.176 Tillman Lohse besluit dan ook terecht: “So in the end it was myth 

against myth once more, as if William had not proven anything, and everybody proceeded to a 

drinking bout rather than to a baptismal service”177. 

Tijdens de voorbereiding van het debat krijgt de lezer nochtans het beste voorbeeld te zien 

van de intersubjectiviteit die Willem van Rubroek doorheen zijn reisverslag aan de dag legt in zijn 

etnografische beschrijvingen en die hij ook aan de nestorianen wil bijbrengen. Samen met de 

nestorianen moet de broeder namelijk het christelijke kamp verdedigen, maar naast het opzeggen 

van de Heilige Geschriften hebben de oosterse christenen weinig argumenten te bieden in het 

voordeel van hun geloof. Door dit gebrek stelt van Rubroek voor hen een spoedcursus scholastiek 

discussiëren te geven waardoor ze zich beter zouden kunnen verdedigen tijdens het debat. Dit 

probeert hij vooral door de nestorianen te doen afstappen van hun afhankelijkheid van de Bijbelse 

geschriften en ze te leren dat een ongelovige enkel kan overtuigd worden langs de weg van de 

natuurlijke rede of via rationis. Nadat hij hen al overtuigd heeft de monotheïstische moslims eerst als 

tijdelijke bondgenoot te gebruiken tegen de niet-monotheïstische leer van het boeddhisme, neemt 

hij zelf de rol van de boeddhist op om hun vaardigheden in een debat te testen (XXXIII, 11): 

 

“Quibus dixi: ‘Experiamini qualiter uos habebitis contra eos. Ego assumam partem tuinorum, et uos 

sustinete partem christianorum. Ego sum de illa secta, ponatur ita; quia dicunt quod Deus non est, 

probate quod Deus sit’. Est enim quedam secta ibi que dicit quod quelibet anima et quelibet uirtus in 

qualibet re est deus illius rei, et quod non sit aliter deus. Tunc nestorini nesciuerunt probare aliquid, 

nisi solum narrare quod Scriptura narrat. Dixi: ‘Ipsi non credunt Scripturis; sed uos narretis unum et 

ipsi narrabunt aliud’.” 

 

“’Laten we eens uitproberen,’ stelde ik dan voor, ‘hoe jullie zich zullen gedragen tegenover hen. Ik 

zal de rol van de tuini op mij nemen, en jullie die van de christenen. Stel dus dat ik deel uitmaak van 

hun sekte en dat zij beweren dat God niet bestaat. Hierop moeten jullie dan bewijzen dat Hij wel 

bestaat’. (Deze sekte komt immers in Mongolië voor en beweert dat elke ziel en elke kracht in iets de 

God is van dat ding, en dat er anders geen God bestaat.) De nestorianen wisten niet hoe ze het 

bestaan van God moesten bewijzen, behalve door voor te lezen wat er in de Geschriften verteld 

stond. ‘Zij geloven niet in de Geschriften,’ reageerde ik, ‘als jullie één verhaal vertellen, dan halen zij 

een ander aan’.” 

 

Het feit dat van Rubroek hier uit de eigen christelijke subjectiviteit kan stappen om de rol van een 

aanhanger van een ander geloof op te nemen, spreekt boekdelen over zijn inlevingsvermogen in de 

ander en het is de meest sprekende illustratie van de dialogische etnografische methode van de 

franciscaan. Zijn opmerkelijk vermogen tot adaptatie leidt soms wel tot onzekerheid bij de broeder, 

aangezien hij door een al te grote openheid voor heidense en heterodoxe praktijken het gevaar zou 

 

                                                             
176 Münkler 2000, 80-1 
177 Lohse 2013, 134 
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lopen ‘gecontamineerd’ te worden.178 Dit dilemma wordt ook door Humbert van Romans behandeld 

en hij raadt de preker aan zich na elke contaminatie al biddend te reinigen.179 Willem schikt zich 

daarenboven ook naar de Mongoolse etiquette om zijn missie niet onnodig te bemoeilijken door 

halsstarrig  vast te houden zijn westerse gewoontes, een les die hij duidelijk getrokken heeft uit de 

gevaren die het gezantschap van Ascelin heeft ervaren door de koppigheid van hun leider.180 Om dit 

te vermijden moet van Rubroek, zij het met tegenzin, bepaalde toegevingen doen zoals wanneer in 

het bijzijn van Batu bevolen wordt zijn twee knieën te buigen als een erkenning van de Mongoolse 

suprematie: 

 

“Tunc ductor noster precepit ut flecteremus genua et loqueremur. Flexi unum genu tamquam 

homini. Tunc innuit quod ambo flecterem, quod et feci, nolens contendere super hoc.”181 

 

“Op dat moment gaf onze gids ons het bevel onze knieën te buigen en te spreken. Ik knielde op één 

knie zoals voor een mens, maar hij wees er mij op dat ik beide moest buigen. Dit deed omdat ik 

hierover niet wou discussiëren.” 

 

De broeder probeert aan deze toegeving wel een positieve draai te geven door zijn boodschap aan 

Batu te beginnen met een gebed aan God, voor Wie het wel geoorloofd is beide knieën te buigen. Met 

deze insteek kan hij ten dele vermijden dat hij als een onderworpene aan de Mongoolse macht 

wordt gezien door zijn lezer of dat hij beschuldigd wordt van syncretisme.182 Doorheen zijn 

reisverslag zal van Rubroek zijn aanpassing aan de Mongoolse gebruiken dan ook steeds proberen 

goedpraten als een middel om zijn missionair doel te bereiken. 

 

 

3.7 De teleurstellende verwezenlijkingen van de missie naar Mongolië 
 

De eindbalans van zijn missie naar Mongolië zal ten slotte, ondanks alle opofferingen en 

inspanningen om de Goede Boodschap over te brengen aan de Mongolen, negatief uitdraaien voor 

Willem183 en hij zal uiteindelijk moeten inzien dat het christendom niet centraal staat in de wereld 

en in het Mongoolse Rijk slechts “één verhaal” is tussen vele andere religies.184 De Vlaamse broeder 

 

                                                             
178 Deze onzekerheid komt bijvoorbeeld naar boven in zijn overweging om al dan niet in het gezelschap van de Armeense monnik 

Sergius en de nestoriaanse priesters het paleis van Möngke Khan te betreden, omdat hij dan met hen zou geassocieerd worden. 

(Itinerarium XXXIII, 8) 
179 Khanmohamadi 2014, 83 
180 De Mongoolse generaal Baichu wou het hele gezantschap immers laten ombrengen doordat hij zich beledigd voelde door 

Ascelin. (Jackson 2005, 89-90; cf. Historisch kader) 
181 Itinerarium XIX, 7 (eigen vertaling) 
182 Gueret-Laferte 1998, 244-248 
183 De beknopte boodschap van de moedeloze broeder dat hij bij zijn vertrek uit Karakorum in totaal zes zielen gedoopt had, kan 

enkel medelijden oproepen bij de lezer. (Itinerarium XXXVI, 20) 
184 Cf. Itinerarium XXXIII, 11; Een sprekend voorbeeld van de marginale positie van het christendom in Mongolië vindt men, hier 

zelfs letterlijk, in de opsomming die van Rubroek maakt van de religieuze huizen in Karakorum. Naast twaalf boeddhistische 

tempels en twee moskeeën is er maar één christelijke kerk te vinden, die zich dan ook nog helemaal aan de rand van de stad 

bevindt (XXXII, 1). 
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zal op het einde van zijn verslag zijn teleurstelling dan ook niet kunnen wegsteken wanneer hij 

schrijft dat het niet raadzaam is nog meer broeders uit te sturen naar de Mongolen, omdat er naar 

religieuzen toch niet geluisterd wordt (Epilogus 4-5). Een betere oplossing zou volgens van Rubroek 

zijn dat de paus een gezagdragende bisschop naar de Mongolen zou sturen als officiële gezant, zodat 

hij stabiele diplomatieke relaties met hen zou kunnen opstarten. In diezelfde epiloog doet Willem 

nog meer emotionele uitspraken, die in schril contrast staan met zijn doorgaans genuanceerde en 

wetenschappelijke weergave van de Mongolen en hun levenswijze in zijn reisverslag. Aangezien hij 

op dit punt alle hoop heeft laten varen op een bekering van de Mongolen, lijkt hij ze nu, net als bij 

zijn weergave van de nestorianen, ongeschikt te vinden voor het christendom. Om deze reden 

spoort hij koning Lodewijk IX aan een kruistocht te ondernemen naar Constantinopel en Armenië, 

waarbij hij onderweg weinig tegenstand zou ondervinden, om zo zonder veel moeite en kosten het 

Heilig Land te bereiken.185 Hij voegt hier sterker nog aan toe dat “si uellent uestri rustici, non dicam 

reges et milites, ire sicut uadunt reges Tartarorum, et talibus esse cibariis contenti, possent 

acquirere totum mundum”186. De lessen die Willem van Rubroek getrokken heeft uit zijn reis en 

verblijf bij de Mongolen zijn op het einde van het verhaal toch militair getint en ondanks zijn 

bewonderenswaardige poging de culturele kloof met de vreemde Mongolen te dichten, blijft de 

afstand tot ‘de ander’ te groot. Deze gevaarlijke vijanden moeten bestreden worden, aangezien ze 

niet te bekeren zijn.187 Uiteindelijk kan dit verslag zelfs gezien worden als een excuus voor het 

mislukken van de missionaire en diplomatieke doelen voor zijn reis naar Mongolië. Bij de laatste 

audiëntie met Möngke Khan vraagt van Rubroek dan ook niet meer om te mogen terugkeren als 

missionaris, maar wel om zich te bekommeren om het lot van de Duitse gevangenen in Bolat, die op 

hun beurt wel nog de moeite waard zijn om te begeleiden in hun geloof (XXXIV, 6).188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
185 De sterke gebondenheid van de broeder met de kruistochtidee stamt waarschijnlijk uit de periode voor zijn vertrek naar 

Mongolië, waarin hij samen met Lodewijk op kruistocht naar Egypte was getrokken (Kinnaert 1986, 188) 
186 “als uw burgers, en dan spreek ik niet over koningen en ridders, zich zouden willen verplaatsen zoals de koningen van de 

Tartaren dit doen, en als ze ook tevreden zouden zijn met gelijkaardig voedsel, dan zouden ze de hele wereld kunnen veroveren” 

(Itinerarium Epilogus 4; eigen vertaling). 
187 Vgl. Itinerarium XXVIII, 3: “Et certe, si permitteretur michi, ego in toto mundo pro posse meo predicarum bellum contra eos”; 

“En ik zou zeker, als het mij toegestaan was, in de hele wereld met al mijn kracht de oorlog tegen hen prediken” (eigen vertaling).  
188 Bezzola 1974, 177-8 
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4. Conclusie 
 

 

De resultaten van de reis van Willem van Rubroek waren, jammer genoeg voor de broeder, niet te 

danken aan zijn missionaire of diplomatieke inspanningen, maar ondanks al deze kommer en kwel 

heeft de franciscaan wek zijn derde doel wel met glans vervuld, namelijk de opdracht van Lodewijk 

IX om “omnia scriberem uobis quecumque viderem inter Tartaros, et […] non timerem uobis 

scribere longas litteras”189. Vele wetenschappelijke onderzoeksvelden hebben bijgevolg veel te 

danken aan de informatie uit zijn Itinerarium, waaronder de geografie, de etnologie, de biologie, de 

historische en vergelijkende taalkunde en de godsdienstgeschiedenis.190 Zo was Willem van Rubroek 

bijvoorbeeld de eerste westerse auteur die vermelding maakte van landen in het Verre Oosten, zoals 

Korea (Caule) (XXIX, 49), die op een correcte manier het Chinees schrift beschreef (XXIX, 50), die 

zich verdiepte in de rituelen en geloofsysteem van het boeddhisme (XXIV; XXV, 1-8) en die de 

contemporaine Chinezen, of  Catai , wist te identificeren met de Seres, reeds bekend in de oudheid 

(XXVI, 8). Maria Bonewa-Petrowa wijdt zelfs een heel artikel aan de etnologische en 

geschiedkundige informatie die in het verslag vervat zit en ze noemt het werk van Willem dan ook 

terecht een “soziologische und kulturgeschichtliche Quelle”.191 De avonturier en commentator van 

het werk van Marco Polo, Sir Henry Yule, spreekt ook vol lof over het werk van “Friar William”, dat 

hij bejubeld als “the narrative of one great journey which, in its rich detail, its vivid pictures, its 

acuteness of observation and strong good sense, seems to me to form a Book of Travels of much 

higher claim than any one series of Polo’s chapters; a book, indeed, which has never had justice done 

to it, for it has few superiors in the whole Library of Travel”192.  

Al deze wel gemeende prijzingen voor zijn wetenschappelijke bijdrages ten spijt, was de 

missie naar Mongolië voor Willem een mislukking. Hij moest immers te veel culturele, talige, 

religieuze en diplomatieke obstakels omzeilen om zijn doel te bereiken en zich te kunnen vestigen 

bij de Mongolen om hen te bekeren. Na zijn laatste audiëntie met Möngke Khan moet van Rubroek 

dan ook zijn nederlaag bekennen en toegeven dat hij niet bekwaam was om de Khan te bekeren of 

zelfs maar te overtuigen om hem in Mongolië te laten blijven (XXXIV, 7): “Si habuissem potestatem 

faciendi signa sicut Moyses, humiliasset se”.193 

 

 

 

                                                             
189 “alles voor u op te schrijven wat ik bij de Tartaren gezien had, en […] niet er niet voor terug te deinzen een lange brief aan u te 

schrijven” (Praefatio; eigen vertaling). 
190 Voor een grondig overzicht, zie Rockhill 1900, xxxvi-xxxvii; Jansma 1959, 22  
191 Bonewa-Petrowa 1971, 16-31 
192 Yule 1903, 105 
193 “Als ik de kracht had gehad om mirakels te verrichten zoals Mozes, dan had hij zich onderworpen” (eigen vertaling). 
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Deel 2:  De vertaling  
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1. Vertaalverantwoording 

Voor mijn vertaling heb ik twee fragmenten uit het Itinerarium van Willem van Rubroek gekozen die 

representatief zijn voor de etnografische methode die de Vlaams broeder toepast bij zijn 

beschrijving van het Mongoolse volk, en voor de verhalende en persoonlijke stijl die zo typerend 

zijn voor dit reisverslag. Het eerste fragment (I, 14 – IX, 1) bevat de langste etnografische uitweiding 

over de levenswijze en gewoontes van de Mongolen, die als het ware moet dienen om de lezer 

vertrouwd te maken met de situaties en handelingen die verder in het verhaal ter sprake zouden 

komen. Deze uitweiding komt er nadat van Rubroek voor het eerst een groep Mongolen tegenkomt 

op zijn tocht van de Krim naar het kamp van de Mongoolse generaal Sartaq. Het tweede fragment 

speelt zich af in de hoofdstad van het Mongoolse Rijk, Karakorum, waar de broeder gedurende twee 

maanden zou verblijven. In deze hoofdstukken lezen we over enkele interessante interacties tussen 

Willem en andere gasten aan het hof van Möngke Khan, waardoor we de auteur heel persoonlijk 

leren kennen, alsook de ingewikkelde religieuze situatie waarin hij daar terechtkwam. Ook zijn 

laatste audiëntie met de Khan wordt hierin vertaald en dit gesprek geeft onder andere duidelijk de 

motivatie weer voor de reis van Willem van Rubroek naar Mongolië. 

De editie van de originele Latijnse tekst die ik bij deze vertaling gebruikt heb, is die van Paolo 

Chiesa (Guglielmo di Rubruk, Viaggio in Mongolia), aangezien deze de recentste is en vele grondige en 

gedetailleerde voetnoten bevat. Bij onzekere passages heb ik me verder bediend van de 

verhelderende opmerkingen van Paul Pelliot (Recherches sur les chrétiens d'Asie centrale et d'Extrême-

Orient) over de verschillende overleveringen en edities van het Itinerarium. De vertaling van Peter 

Jackson (The Mission of Friar William of Rubruck) was bij enkele vertaalproblemen ook een grote hulp, 

mede door de extensieve kennis over de realia van de Mongoolse cultuur die terug te vinden is in 

zijn wetenschappelijk onderbouwde voetnoten bij zijn tekst. 

Wat de titel van dit reisverslag betreft beschikken we over geen informatie vanwege de auteur 

zelf, en aangezien het nooit voorzien was dat Willem zijn verslag op papier zou zetten, heeft de 

broeder het waarschijnlijk nooit noodzakelijk geacht een titel aan zijn werk te geven. In de 

overgeleverde manuscripten194 vinden we dan ook verschillende titels, zoals: Itinerarium fr. Will. De 

Rubrock in manuscript C, Itinerarium terrae Tartarorum in D of Itinerarium fratris Willelmi de Rubruk de 

ord. ffrat. minorum anno gratie mill° cc° liii ad partes orientales in S en L. De conventie werd bijgevolg dat 

later simpelweg zou gaan bekend staan als het Itinerarium, aangezien dit de meest voorkomende 

term was voor de tekst van Willem van Rubroek, en deze titel heb ik ook zelf overgenomen. De 

opmerking van Roger Bacon, die in zijn Opus Maius naar dit werk verwijst als de De Moribus 

Tartarorum, moet niet gezien worden als een mogelijke titel, maar eerder als een beschrijving van de 
 

                                                             
194 Zie Jackson 2009, 52 voor een overzicht van de belangrijkste manuscripten. 
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inhoud van het reisverslag, of hoogstens verwijst het naar het eerste fragment dat hieronder 

vertaald is.195 

Het verslag van de franciscaanse broeder is niet in het meest elegante Latijn geschreven dat 

soms repetitief en weinig inventief kan overkomen. In deze vertaling is er dan ook voor sommige 

herhalingen in de tekst een betekenisvoller alternatief gezocht in het Nederlands, zonder al te ver 

van de originele betekenis af te wijken. Anderzijds getuigen de beschrijvingen van hetgeen Willem 

ziet tijdens zijn reis van een hoge wetenschappelijke kwaliteit en visuele gedetailleerdheid, die ik 

zoveel mogelijk heb proberen behouden. Voor de moderne lezer zijn er waar nodig voetnoten aan 

de vertaling toegevoegd om de vreemde begrippen en termen uit de Mongoolse cultuur, die van 

Rubroek overgenomen heeft in zijn Latijn, te verklaren. De namen voor de plaatsen of volkeren die 

doorheen het verslag de revue passeren zijn meestal overgenomen uit het Latijn van de broeder om 

zo zijn geografische kennis waarheidsgetrouw weer te geven en de wereld waarin hij reist voor de 

ogen van de lezer te kunnen brengen (de hedendaagse naam en situering zijn te vinden in de 

bijhorende voetnoot). Bij goed gekende plaatsen of volkeren die sterk overeenkomen met de 

hedendaagse situering, wordt wel de moderne naam in de vertaling weergegeven. Bij specifieke 

personen geldt hetzelfde principe als bij de plaatsen en volkeren, en wordt hun naam ook letterlijk 

overgenomen uit het Latijns origineel en bij de eerste vermelding in de voetnoot voorzien een 

modern equivalent. In het geval van een heel bekend historisch persoon, zoals Dzjengis Khan, is er 

ook gekozen voor de conventionele naam in het Nederlands (de titel ‘Khan’ wordt bijgevolg ook 

steeds op deze manier overgenomen). Bij de identificatie van de vreemde diersoorten die Willem 

beschrijft, heb ik me vaak beholpen met de wetenschappelijk gegronde identificaties die in 

voetnoten toegevoegd zijn aan de vertaling van Peter Jackson. Ten slotte heb ik de tijdsrekening van 

de katholieke kalender uit het verslag behouden in de vertaling, met de toevoeging van de 

hedendaagse tijdsnotering tussen haakjes, en hetzelfde geldt voor het oude Romeinse systeem van 

de dagindeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
195 Zie biografie van Willem van Rubroek (supra) 
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2. “De Moribus Tartarorum”196 

 
 

I, 14. Twee dagen197 na ons vertrek uit Soldaia198 (3 juni 1253) kwamen we de Tartaren199 tegen en 

toen ik in hun bijzijn kwam, was het alsof ik een andere wereld200 binnenstapte. Hun levenswijze en 

gewoonten zal ik hier in de mate van het mogelijke beschrijven.  
 

Hun verblijfplaatsen 

 

 (Afb. 2) 

 

                                                             
196 Naar de titel die vermoedelijk door Roger Bacon gegeven werd aan het hele reisverslag (of aan enkel dit onderdeel), zie 

biografie van Willem van Rubroek. 
197 Van Rubroek gebruikt hier, zoals onder andere Carpine, de tijdsaanduiding ‘tertia die’ in de betekenis van ‘twee dagen later’ 

(Jackson 2009, 70). 
198 In andere Latijnse teksten ook wel Solghat genoemd, in islamitische geschriften vaak bekend als Sudaq of Sughdaq (Jackson 

2009, 62). 
199 Populaire naam voor de Mongolen in West-Europa en een contaminatie tussen de Tataren (een nomadisch buurvolk van de 

Mongolen) en de Tartarus (de benaming voor de onderwereld in de klassieke oudheid). Zie historische kader. 
200 De term s(a)eculum verwijst in het christelijk Latijn naar de aardse wereld, in tegenstelling tot de hemelse en eeuwige wereld 

van het (a)euum. Willem gebruikt hem hier om zijn gevoel te beschrijven bij zijn eerste ontmoeting met de vreemde Mongolen die 

voor hem lijken van een andere wereld te komen (Chiesa 2011, 344). Wat volgt is een overzicht van de kenmerken van deze ‘alien 

world’, waarna dezelfde woordkeuze terugkeert om zijn gastheren te beschrijven (IX, 1). 
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II, 1. Nergens hebben ze een permanente stad en degene die nog moet komen kennen ze niet.201 Ze 

hebben heel Skythië onder zichzelf verdeeld, van aan de Donau tot waar de zon opkomt.202 Toch 

kent elke aanvoerder, naargelang hij veel of weinig mensen onder zijn bevel heeft, de grenzen van 

zijn weidegronden en weet hij waar hij zijn kuddes moet laten grazen of het nu winter is of zomer, 

lente of herfst. In de winter zakken ze immers af naar warmere gebieden in het zuiden en in de 

zomer trekken ze weer naar koudere oorden in het noorden. Ze hoeden hun vee in de winter op 

weilanden waar er geen water te vinden is, omdat ze de sneeuw die er dan ligt, kunnen gebruiken 

ter vervanging van water. 

2. De woning waarin ze slapen is opgetrokken bovenop een cirkel van ineengevlochten 

twijgen en de steunen zijn gemaakt van takken die bovenaan samenkomen in een kleinere ring.203 

Hieruit steekt een kolom naar boven als een soort van schoorsteen. Deze bekleden ze met witte vilt, 

dat dikwijls besmeerd wordt met kalk of met witte klei en vermalen botten om het des te witter te 

doen stralen. Soms maken ze de stof daarentegen zwart. Het vilt dat echter rond de hoge kolom zit, 

versieren ze met verschillende mooie afbeeldingen. Voor de ingang van hun woning hangen ze 

eveneens vilten weefsels omhoog in verschillende patronen: zo naaien ze stukken stof van diverse 

kleuren aan elkaar om zo wijnranken, bomen, vogels en dieren uit te beelden. Hun woningen maken 

ze zo groot dat ze soms dertig voet breed kunnen zijn. Ik heb althans zelf eens een breedte van 

twintig voet gemeten tussen de twee wielsporen van een kar en wanneer er zo’n hut bovenop stond, 

stak die aan beide kanten minstens vijf voet verder uit dan de wielen. Ik heb ook eens gezien dat 

welgeteld tweeëntwintig ossen een kar met één hut voorttrokken. Elf beesten stonden in één rij 

opgesteld overeenkomstig met de omvang van de kar en voor die rij stonden er nog elf andere. De as 

van de wagen was zo groot als de mast van een schip, en één man stond in de ingang van de hut 

bovenop de wagen om de runderen te begeleiden.  

3. Daarenboven vlechten ze vierkanten van dungesneden twijgjes die samen een grote doos 

vormen. Ze plaatsen er vervolgens een deksel overheen, uit hetzelfde soort twijgen vervaardigd, en 

aan de voorkant van de doos wordt er een kleine opening gemaakt. Deze kist of dit huisje wordt dan 

bedekt met zwarte vilt, dat gedrenkt wordt in vet of schapenmelk om het waterbestendig te maken, 

en vervolgens wordt de kist eveneens versierd met borduurwerk. Hierin bewaren ze uiteindelijk al 

hun beddengoed en kostbaarheden. Opdat ze rivieren zouden kunnen oversteken, worden deze 

kisten stevig vastgemaakt bovenop grote wagens die voortgetrokken worden door kamelen. Nooit 

worden ze van deze wagens genomen. Wanneer ze hun verblijfplaats opzetten, richten ze de ingang 

altijd naar het zuiden204 en positioneren ze de karren met de kisten op een steenworp van de 

woning. Zo staat de woning altijd tussen twee rijen van wagens, die fungeren als twee muren.  

4. De getrouwde vrouwen maken voor zichzelf zeer mooie wagens, die ik u enkel zou kunnen 

beschrijven door ze te tekenen; en ik zou zelfs alles opgetekend hebben, als ik maar wist hoe ik 

moest tekenen!  

 

                                                             
201 Willem citeert hier de Brief aan de Hebreeuwen (XIII, 14), waarbij het eerste deel ontdaan wordt van zijn spirituele betekenis 

om te verwijzen naar de nomadische levensstijl van de Mongolen. Het tweede deel wordt gebruikt om te indiceren dat de 

nomaden geen besef hebben van de christelijke traditie van het hiernamaals (Jackson 2009, 72; Chiesa 2011, 344). 
202 Hierbij volgt Willem de beschrijving van Scithia door Isidorus van Sevilla (Jackson 2009, 72). 
203 De beschrijving die van Rubroek geeft van de Mongoolse joert in de 13e eeuw komt nog altijd overeen met de joerten die 

vandaag de dag gebruikt worden in Mongolië (Chiesa 2011, 345-6; zie fig. 1). 
204 Over het belang van het zuiden voor de Mongolen, zie Jackson 2009, 74. 
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Eén rijke Mongool205 of Tartaar heeft gemakkelijk honderd tot tweehonderd van zulke wagens 

met kisten. Batu heeft zesentwintig vrouwen, en elk van deze vrouwen beschikt over één grote 

woning, afgezien van wat andere kleine hutten, die als het ware dienen als kamers voor de 

dienstmeiden en achter de grote woning opgesteld worden. Bij elk van deze grote woningen horen 

ongeveer tweehonderd wagens. Wanneer ze hun woningen van de wagens halen, zet de eerste 

vrouw in rang haar residentie op in het meest westelijke deel van het kamp, en hierna volgen de 

andere vrouwen volgens hun rangorde: zo verblijft de laagst gerangschikte vrouw in het meest 

oostelijke deel van het kamp. Tussen de verblijven van de vrouwen is er ook steeds een steenworp 

ruimte voorzien. Op deze manier lijkt het hof van een rijke Mongool op een grote stad, ook al 

bevinden er zich maar heel weinig mensen in. 

 

(Afb. 3) 

 

5. Aangezien het terrein er vlak is, kan één meisje zo’n twintig of dertig wagens mennen. De 

wagens bespannen met ossen of kamelen worden de één na de ander aan elkaar vastgemaakt en op 

de voorste os zit een vrouw die hem voortdrijft, waarna alle anderen volgen in dezelfde tred. Als het 

voorvalt dat er ergens een slechte doorgang is, dan maken ze de dieren los en worden ze er één voor 

één langs gebracht. Ze reizen zo langzaam als een schaap of os kan stappen.206 

6. Nadat ze hun woning met de opening naar het zuiden hebben opgesteld, plaatsen ze het 

bed van de heer in het noordelijke deel. De plek voor de vrouwen bevindt zich altijd aan de 

oostelijke zijde, en dus aan de linkerkant van de heer des huizes als hij in zijn zetel tegenover het 

zuiden ligt. Aan de westkant of rechterzijde van de heer bevindt zich dan de plek voor de mannen. 

7. (Bij het binnenkomen van de woning, hangen de mannen nooit hun pijlenkoker op aan de 

kant van de vrouwen.)207 

 
 

                                                             
205 In de originele tekst staat Moal geschreven, maar omdat deze benaming van Willem voor de Mongolen zo vaak terugkeert en 

moeilijk tot een adjectief te maken is in het Nederlands, kies ik ervoor de moderne benaming te gebruiken. 
206 Zie afb. 3 
207 In het manuscript C bevindt deze zin zich in de marge, in de manuscripten S en D op deze plek waar het niet echt past in de 

context. Waarschijnlijk gaat het hier dus om een latere toevoeging door de auteur van manuscript C (Chiesa 2007, 177-8; 2011, 

348). 
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Idolen, riten en feesten 

 

(Afb. 4) 

 

Boven het hoofd van de heer des huizes hangt er altijd een beeltenis uit vilt, vergelijkbaar met een 

pop of standbeeldje, die ze de broer van de heer noemen.208 Een gelijkaardig poppetje hangt boven 

het hoofd van de huisvrouw en wordt de broer van de vrouw genoemd; beiden zijn vastgemaakt aan 

de muur. Tussen deze twee afbeeldingen in hangt er wat hoger aan de muur nog een kleiner en 

fijner beeldje dat dient als de beschermer van het hele huishouden. De vrouw des huizes plaatst 

gewoonlijk een geitenvel gevuld met wol of een andere stof aan haar rechterzijde, op een verhoogde 

plek aan de voet van het bed met ernaast een klein beeldje dat gericht staat naar haar diensters en 

de andere vrouwen. Naast de ingang aan de kant van de vrouwen staat er nog een ander beeld met 

de uier van een koe voor de vrouwen die de koeien melken: dit is immers de taak van de vrouwen; 

aan de andere kant van de ingang, bij de mannen, bevindt er zich een tweede beeld met de uier van 

een merrie, voor de mannen, die op hun beurt de merries melken. 

8. Wanneer ze samenkomen om te drinken sprenkelen ze eerst wat drank over het beeld dat 

boven het hoofd van de heer hangt en daarna over de andere beelden in successie. Dan gaat de 

bediende de woning buiten met een drankbeker waaruit hij drie maal drank sprenkelt naar het 

zuiden, dit ter ere van het vuur; vervolgens naar het oosten, ter ere van de wind; naar het westen ter 

ere van het water, en ten laatste wordt er drank uitgestort naar het noorden ter ere van de doden.209 

(Wanneer de heer des huizes de beker in zijn hand houdt om te drinken, dan giet hij eerst een deel 

uit dat toekomt aan de aarde. Als hij drinkt terwijl hij op zijn paard zit, dan stort hij voordat hij 

drinkt eerst wat drank uit over de nek van het paard.)210 Nadat de bediende op deze manier naar de 

 

                                                             
208 Deze ongons symboliseerden de goede en beschermende krachten van voorouders of geesten van dode sjamanen (zie afb. 3; 

Ruotsala 2001, 27-8). 
209 Ook bij Carpini worden deze drankoffers vermeld (Jackson 2009, 76). 
210 Deze noot in de marge werd hier waarschijnlijk verkeerdelijk ingevoegd door de kopiist en volgens Pelliot zou deze invoeging 

na de volgende zin moeten gebeuren (Pelliot 1973, 88; Jackson 2009, 76). 
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vier zijden van de wereld heeft geofferd, gaat hij de woning weer binnen en staan er twee dienaars 

klaar met twee drankbekers en hetzelfde aantal schotels om drank aan te bieden aan de heer en aan 

zijn vrouw, die naast hem op een verheven positie zit op het bed. Wanneer hij meerdere vrouwen 

heeft, zit de vrouw waarmee hij ’s nachts het bed deelt ook overdag naast hem; alle overige vrouwen 

moeten dan overdag naar haar woning komen om te drinken. Daar wordt ook het hof gehouden 

voor die dag en de geschenken die op deze dag aan de heer aangeboden worden, komen terecht in 

de schatkamer van de vrouw des huizes. 

9. (In de winter brouwen ze van rijst, gierst, tarwe en honing een uitstekende drank die zo 

helder is als wijn; de echte wijn wordt tot hen gebracht vanuit verafgelegen streken.211 In de zomer 

willen ze niets anders dan comos212 drinken.)213  

Binnenin de woning bevindt er zich altijd een bank tegenover de ingang met daarop een zak 

gevuld met deze melk of met een andere drank. Daarnaast staat een muzikant opgesteld met zijn 

snaarinstrument. Onze gitaren en violen heb ik daar niet gezien, maar wel vele andere instrumenten 

die bij ons niet te vinden zijn. Wanneer de heer des huizes begint te drinken, roept een van de 

dienaren met luide stem “Ha!”, waarop de muzikant zijn instrument begint te bespelen; nadat de 

heer gedronken heeft, roept diezelfde dienaar opnieuw en stopt de muzikant met spelen. (Wanneer 

ze een groot feest organiseren, klappen ze allemaal met de handen en dansen ze op het ritme van de 

gitaar, de mannen voor de heer en de vrouwen voor de vrouw des huizes. Dan drinken ze allen, 

mannen en vrouwen, om beurten en soms drinken ze om ter meest op een werkelijk schandelijke en 

gulzige manier.)214 

10. Wanneer ze iemand willen uitdagen om te drinken, grijpen ze hem bij de oren en trekken 

er hard aan om zo zijn mond te openen terwijl ze voor hem klappen en dansen. Ook wanneer ze een 

groot feest voor iemand willen organiseren, wordt er door iemand een volle drinkbeker in de hand 

genomen terwijl twee andere mannen aan zijn rechter- en linkerzijde staan. Zo gaan ze alle drie al 

zingend en dansend tot bij de persoon aan wie ze de beker moeten aanbieden, waarna ze ook voor 

hem zingen en dansen. Wanneer die laatste zijn hand uitsteekt om de beker in ontvangst te nemen, 

springen ze opeens van hem weg om hem daarna opnieuw te benaderen. Op deze manier plagen ze 

hem drie of vier keer door de beker terug te trekken, totdat hij helemaal uitgelaten is en een flinke 

dorst heeft gekregen. Op dat moment geven ze hem de drankbeker waarop ze zingen, klappen met 

hun handen en stampen met hun voeten tot hij gedronken heeft. 

 

Hun dieet 
 

III, 1. Over hun voedsel en levensbenodigdheden moet u weten dat ze zonder onderscheid al hun 

dode dieren opeten; en met zoveel kuddes en troepen vee kan het niet anders dan dat er vele dieren 

sterven. Toch hebben ze in de zomer geen nood aan enig ander voedsel zolang hun comos – dit is de 

 

                                                             
211 Pelliot merkt op dat deze drank waarschijnlijk op basis was van water waarin één of meerdere van deze ingrediënten werden 

gekookt (Pelliot 1973, 89; Jackson 2009, 76). 
212 Licht alcoholische drank gemaakt van gefermenteerde paardenmelk, in het Mongools/Turks qumiz of qimiz (Clark 1973, 185; 

Jackson 2009, 76-77, 81). 
213 Deze passage is volgens Chiesa een latere toevoeging aan de originele tekst (Chiesa 2011, 350) 
214 De positie van deze twee zinnen is onduidelijk en ik volg hier Chiesa aangezien zijn oplossing de meest voor de hand liggende 

is volgens de context (Chiesa 2007, 181; 2011, 352). 
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melk van merries – voorhanden is. Als het dan voorvalt dat één van hun ossen of paarden sterft, dan 

laten ze het vlees drogen door het in dunne lappen te snijden die ze in de zon en de wind laten 

hangen. Hierdoor worden deze lappen vlees onmiddellijk en zonder zout gedroogd en geven ze ook 

geen stank af. Van de ingewanden van hun paarden draaien ze worsten die veel lekkerder smaken 

dan varkensworsten en die ze versgemaakt opeten; de rest van het vlees bewaren ze voor de winter. 

Daarnaast maken ze ook grote zakken uit ossenhuiden, die ze op bewonderenswaardige wijze 

drogen door ze te roken. Uit het achterste deel van een paardenhuid vervaardigen ze uitstekende 

schoenen. 

2. Met het vlees van één enkel schaap geven ze wel vijftig tot honderd mensen te eten. Ze 

snijden het immers in heel kleine stukken en voegen er wat zout en water aan toe – een andere saus 

gebruiken ze niet. Aan alle omstanders worden er dan één of twee stukken van het schapenvlees 

aangeboden, naargelang het aantal te voeden monden. Dit doet men aan de punt van een mes of 

vork dat specifiek hiervoor gemaakt is en waarmee wij gewoonlijk onze in wijn gestoofde peren en 

appels opeten. Voordat het schapenvlees geserveerd wordt, neemt de heer eerst het deel dat hem 

belieft. Als hij aan iemand anders een speciale portie geeft, dan moet diegene die het aanneemt het 

alleen opeten en hij mag het aan niemand doorgeven. Krijgt hij het niet helemaal alleen op, dan mag 

hij de rest met zich meenemen of het vlees bij zijn dienaar, als hij aanwezig is, in bewaring geven. 

Anders mag hij het vlees ook in zijn captargac215 opbergen, een vierkantige beurs die de Mongolen 

met zich meedragen om soortgelijke dingen, zoals beenderen, in op te bergen wanneer ze nog niet 

genoeg tijd hebben gehad om ze af te knagen. Zo kunnen ze er later nog op knagen en gaat er geen 

voedsel verloren.216 

 

De bereiding van comos 
 

IV, 1. Comos of paardenmelk wordt op de volgende wijze klaargemaakt. Eerst wordt er een lang touw 

over de grond gespannen en aan twee palen vastgemaakt die vastzitten in de grond. Rond het derde 

uur (9 uur) worden de veulens van de merries die ze willen melken vastgebonden aan dit touw. 

Vervolgens gaan de merries naast hun veulens staan en laten ze zich rustig melken. Als een merrie 

toch heel oncontroleerbaar blijkt te zijn, dan neemt iemand haar veulen en plaatst het onder de 

moeder zodat het wat kan zogen. Daarna wordt het weggetrokken en neemt de melker de plaats van 

het veulen weer in. 

2. Wanneer er op deze manier een enorme hoeveelheid aan melk verzameld is – die vers zo 

zoet is als koeienmelk – gieten ze de comos in een grote zak of fles en beginnen ze de melk te karnen 

met een hiervoor aangepaste staak die vanbinnen hol is en aan de onderkant zo breed als een 

mensenhoofd. Terwijl ze de melk hevig karnen begint het te schuimen zoals verse wijn, wordt het 

langzaam zuur en begint het ook te gisten. Ze blijven de melk karnen tot ze er boter van kunnen 

trekken.  

 

                                                             
215 Volgens Clark komt dit woord origineel uit het Turks (*kaptarγak) en komt het nu bijna niet meer voor in de Turkse talen, maar 

is het als een leenwoord wel blijven bestaan in de Mongoolse talen (Clark 1973, 184-5). 
216 De weerzin bij de Mongolen om iets van eten weg te gooien wordt ook vermeld door Carpine (Jackson 2009, 80; Chiesa 2011, 

353). 
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3. Vervolgens wordt ervan geproefd en wanneer het matig scherp is, drinken ze ervan. Het 

prikt immers de tong als râpé wijn217 wanneer je ervan drinkt, maar wanneer je stopt met drinken, 

laat het de smaak van amandelmelk achter op de tong. Het geeft een plezierig gevoel vanbinnen en 

bedwelmt mensen met een zwakke weerstand ertegen. Het brengt ook opmerkelijk snel de urine in 

beweging. 

4. Daarnaast bereiden ze voor hun grote leiders ook caracomos – of zwarte comos – op de 

volgende wijze. Paardenmelk stremt niet aangezien het een natuurlijke wet is dat de melk van geen 

enkel dier stremt wanneer er geen stremsel te vinden is in de maag van het jong. In de maag van het 

veulen is dit stremsel niet aanwezig, dus gaat paardenmelk niet stremmen. Om deze reden wordt de 

melk zo goed mogelijk gekarnd zodat alle vaste bestanddelen (de wrongel) meteen naar de bodem 

zakken – zoals het bezinksel van wijn – en hetgeen zuiver is blijft boven drijven en is te vergelijken 

met wei218 of witte most.219 Het bezinksel is heel wit, heel slaapverwekkend en wordt vaak aan de 

slaven gegeven. Het heldere deel wordt door de heren gedronken en is zonder twijfel een zeer 

lekkere en pittige drank. 

5. Baatu220 heeft dertig manschappen tot zijn beschikking op een dagreis van zijn kamp, 

waarvan elkeen hem dagelijks bevoorraadt met de caracomos van honderd merries. Dagelijks is dit 

dus de melk van drieduizend merries, zonder er de witte variant bij te rekenen die wordt 

aangebracht door anderen. Zoals de boeren in Syrië een derde van hun oogst dienen af te geven, zo 

moeten ook deze Mongolen om de drie dagen hun paardenmelk naar de kampen van hun heersers 

brengen. 

6. Van hun koeienmelk trekken ze eerst boter die ze koken tot deze helemaal ingekookt is en 

nadien wordt de boter in schapenmagen geconserveerd die hier speciaal voor dienen. Ze voegen 

geen zout toe aan hun boter, omdat deze niet ranzig kan worden door het lange inkoken. Zo kan de 

boter ook bewaard worden tot de winter. Het residu van de melk dat overblijft na het onttrekken 

van de boter laten ze eerst zo zuur mogelijk worden221 om het daarna te koken tot het stremt. Het 

stremsel wordt dan gedroogd in de zon tot het zo hard wordt als een slak van ijzer222 en daarna 

wordt het in zakken bijgehouden tot de winter. ’s Winters, wanneer er geen melk voorhanden is, 

stoppen ze de gestremde melk – die ze grut223 noemen – in een zak en gieten ze er warm water 

overheen. Dit schudden ze dan hevig tot de grut opgelost is in het water, dat hierdoor helemaal 

 

                                                             
217 In ME teksten wijst deze term op wijn gemaakt van onrijpe druiven of door water aan de droesem toe te voegen (Pelliot, 1973, 

90; Jackson 2009, 81). Verder werd het ook geassocieerd met wijn van een lage kwaliteit (Chiesa 2011, 354). 
218 Wei of melkwei is de vloeistof die bij de kaasbereiding ontstaat door het stremmen van de melk na toevoeging van stremsel. De 

vaste bestanddelen, de wrongel, blijven over nadat de wei is afgetapt. De vloeistof heeft een geelgroene kleur en smaakt licht 

zuur. 
219 Most is in de wijnmakerij de naam voor het vers geperste, maar nog niet gegiste sap van druiven of andere vruchten. Bij de 

wijnbereiding doorloopt het perssap verschillende stadia: sap, most en ten slotte wijn. 
220 Ook wel als Batu genoteerd, Mongoolse generaal en leider van de Gouden Horde (zie historisch kader). 
221 Later in het reisverslag vermeld met de term airam (ix, 3). Dit is een soort botermelk en wordt in het Turks aira[n] genoemd 

(Jackson 2009, 83)  
222 De restanten van de reactie tussen steenkool en erts in een hoogoven en een bijproduct van vloeibaar ruwijzer: door de hoge 

temperaturen in de hoogoven smelt alles en worden ijzer en andere metalen gereduceerd. Het zwaardere metaal zinkt naar de 

bodem terwijl de resterende oxiden, de slak, er bovenop blijft drijven. 
223 Van het Turkse qurut (‘kaas’) dat mogelijk de oorsprong vormt voor het Engelse curd (Clark 1973, 186). 
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verzuurt. Dit mengsel drinken ze dan in de plaats van melk. De Mongolen passen zeer goed op dat ze 

geen gewoon water drinken. 

 

De dieren die ze eten, hun kleding en hun jachttechnieken  
 

V, 1. De grote leiders bezitten landgoederen in het zuiden vanwaar ze gierst en meel laten 

aanvoeren voor de winter. De armen overleven door de handel in schapen en huiden. De slaven 

vullen hun buik met vervuild water en stellen zich daarmee tevreden. Ze vangen ook muizen die er 

in verschillende soorten en in grote getale voorkomen; muizen met lange staarten eten ze niet op, 

maar geven ze aan hun vogels; slaapmuizen224 eten ze wel op, net als alle muizensoorten met een 

korte staart. Er zijn ook veel marmotten te vinden die ginds sogur225 genoemd worden. In de winter 

komen ze met twintig of dertig tegelijk in één hol samen om er zes maanden aan een stuk te slapen. 

Deze dieren vangen de Mongolen in grote hoeveelheden. 

2. Er leven ook konijnen met staarten die zo lang zijn als die van een kat, met aan de top van 

hun staart een zwart en wit gekleurde pels.226 Daarnaast zijn er nog vele andere diertjes te vinden 

die heel lekker zijn om op te eten en die door de Mongolen heel makkelijk van elkaar onderscheiden 

worden. Herten heb ik hier nog niet gezien, wel een paar hazen, veel gazelles en een groot aantal 

wilde ezels die er uitzien als muildieren.227 Ik heb ook een andere dierensoort gezien die een arcali228 

wordt genoemd en volledig hetzelfde lijf heeft als een schaap en met dezelfde gedraaide hoorns, 

behalve dat deze zo’n grootte hebben dat ik nauwelijks twee van zulke hoorns met één hand kon 

opheffen. Voorts worden van deze hoorns grote drankbekers gemaakt. 

3. De Mongolen hebben een overvloed aan giervalken229 die door iedereen op de rechterhand 

worden meegedragen. Rond de nek van de valk hangen ze altijd een riempje dat reikt tot aan het 

midden van de borst. Wanneer ze de valk naar de prooi werpen, nemen ze dit riempje met de 

linkerhand om het hoofd van de vogel naar de borst te buigen zodat hij niet teruggeslagen of naar 

boven gestuwd wordt door de wind. Een aanzienlijk deel van hun voedsel halen ze op deze manier 

uit de jacht. 

 

                                                             
224 Slaapmuizen (Gliridae) vormen een kleine familie knaagdieren met ongeveer tien soorten die in Europa, Azië en Afrika leven. 

De meeste slaapmuizen hebben een pluimachtige staart en lijken daarom een beetje op eekhoorns. Ze zijn echter een stuk kleiner. 

Ze hebben grote ogen, rondvormige oorschelpen en korte pootjes (Baudoin, Claude (1984). Macdonald, D., ed. The Encyclopedia of 

Mammals. New York: Facts on File. pp. 678–680). 
225 Een accurate weergave van het Turkse soghur/sughur, of ‘marmot’ (Clark 1973, 187-8). 
226 Rockhill stelt voor dat Willem het hier heeft over de ‘Pharaoh’s Rat’, of  (Egyptische) mangoest, die ook vermeld wordt door 

Marco Polo (1900, 69 n.3). Dit dier leeft echter enkel in Syrië en Afrika (Jackson 2009, 84), en volgens Chiesa gaat het hier ofwel om 

een soort die alakdaga (Iaculus alakdaia) genoemd wordt, of over de jerboa (Iaculus sagitta); beide knaagdieren leven in tegenstelling 

tot het voorstel van Rockhill wel in Centraal-Azië (Chiesa 2011, 356). 
227 Later in de tekst benoemd als culam (xxii, 3), vergelijkbaar met het Turkse qulan (Clark 1973, 185-6). 
228 Een variant van de Mongoolse naam arghali die ook vandaag nog gebruikt wordt in Centraal-Azië voor dit wild schaap, dat ook 

wel ouis Poli genoemd wordt naar de beschrijving door Marco Polo. Van Rubroek was echter de eerste westerse reiziger die het 

dier beschreven heeft (Pelliot 1973, 92; Jackson 2009, 85). 
229 De broeder gebruikt hier drie woorden (“falcones girfaus erodios”) om deze vogelsoort aan te duiden. Erodius is de Latijnse term 

voor ‘giervalk’ (en een specifiëring voor het Laatlatijnse falco), en girfaus is waarschijnlijk een glos uit de Franse volkstaal (en 

wordt om die reden weggelaten in de editie van Chiesa) (Jackson 2009, 85; Chiesa 2011, 357). Zie Pelliot voor een uitgebreide 

discussie over deze passage (1973, 93-5). 
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4. (Wanneer ze van plan zijn te jagen op wild, komen de Mongolen samen in een grote groep 

en omsingelen ze de plek waarvan ze weten dat er wild zit. Geleidelijk aan sluipen ze dichterbij tot 

het beest ingesloten zit in een soort cirkel waarna ze het beschieten met hun pijlen.)230 

5. Over hun kledij en uiterlijk moet u weten dat ze stoffen van zijde, goud en katoen dragen in 

de zomer en dat deze hen bereiken vanuit Cataia231 en andere streken uit het oosten, alsook vanuit 

Perzië en andere regio’s in het zuiden. In de winter kleden ze zich met vele soorten kostbare pelsen 

die ik nog nooit in onze contreien tegengekomen ben en die ze halen uit woudrijke noordelijke 

streken, zoals Rusland, de streek van de Moxel232, Groot-Bulgarije233, Pascatur234 – of Groot-Hongarije 

– en het land van de Kerkis.235 Daarnaast laten ze pelsen aanvoeren uit vele andere regio’s in het 

noorden die onder hun bevel staan. Tijdens de wintermaanden maken ze altijd ten minste twee 

mantels van pels waarvan één met de vacht tegen het lichaam en de ander met de vacht naar buiten 

tegen de wind en sneeuw. Vaak zijn ze gemaakt van het bont van wolven, vossen of lynxen.236 

Wanneer ze in hun woning zitten, dragen ze lichtere kledij. De armen maken buitenkledij van 

honden of geiten.  

6. Ze maken ook broeken uit bont en de rijken bekleden hun kledingstukken met vulling van 

zijde om ze uiterst zacht, licht en warm maken. De armen bekleden hun kledij met katoen en met 

zachtere wol die ze kunnen trekken uit de ruwere soort. Van deze ruwe wol maken ze vilt om hun 

woonsten en kisten te bekleden en ze gebruiken het ook als beddengoed. Verder gebruiken ze wol 

ingevlochten met één derde paardenhaar om hun touwen te maken. Van het vilt maken ze ook nog 

regenkappen en doeken om onder het zadel te leggen, waardoor ze enorm veel wol gebruiken. U 

heeft reeds gezien hoe de mannen gekleed gaan.237 

 

De mannelijke haartooi en het uiterlijk van de vrouwen 
 

VI, 1. De mannen hebben een vierkante kruin bovenop hun hoofd. Vanaf de beide voorhoeken van 

dat vierkant snijden ze met een scheermes het haar weg langs de zijkanten van het hoofd tot aan de 

slapen. Ze scheren ook de slapen zelf, net als de nek tot aan het bovenste deel van de nekholte. Het 

voorhoofd scheren ze tot aan de kruin, waar ze wel een bosje haar laten staan dat tot op hun 

wenkbrauwen neervalt. Aan de achterste hoeken van de vierkante kruin laten ze wat haar staan om 

er vlechten van te maken die met knopen rond de oren worden gewonden.  

2. De haardracht van de meisjes verschilt niet van de mannelijke, behalve dat ze een klein 

beetje langer is. De dag na het huwelijk scheert de vrouw echter haar hoofd kaal vanaf het 
 

                                                             
230 Dit fragment is een toevoeging in de marge aan de originele tekst waarvan er onzekerheid is over de specifieke positionering. 

In een editie van Avezac uit 1839 werd dit deel na paragraaf 5 van dit hoofdstuk geplaatst, maar volgens Pelliot strookt dit niet 

met de context, aangezien paragraaf 5 over kledij handelt en dit fragment dus beter past bij de voorgaande paragraaf over het 

jagen (Pelliot 1973, 95-6). Ook Chiesa volgt hem in deze redenering (Chiesa 2007, 178; 2011, 357-8). 
231 Of Catai; overeenkomstig met het huidige Noord-China (Jackson 2009, 121-2). 
232 Deel van het Finse Mordva volk (Jackson 2009, 111, Appendix II). 
233 Regio langs de Midden-Wolga, bekend bij de moslims als Bulghar (Jackson 2009, 86; Chiesa 2011, 358) =, Jackson p.86 n.4 
234 Streek van de Bashkird of Bashkirs, die leefden tussen de Opper-Wolga en het Oeralgebergte (Jackson 2009, 86; Chiesa 2011, 358). 
235 Turkse volk van de Kirgiziërs, leefden in het gebied van de Opper-Jenisej in Zuid-Siberië (Jackson 2009, 86; Chiesa 2011, 358) 
236 Onduidelijkheid over de betekenis van het woord papio, dat ook geïdentificeerd werd met een das, een vos of zelfs een baviaan 

(Jackson 2009, 86). Ik volg echter de overtuigende interpretatie van onder andere Pelliot die hierin de lynx ziet (1973, 96-7). 
237 Lodewijk IX had reeds een Mongoolse afvaardiging ontvangen in Cyprus in 1248-9 (zie historisch kader). 
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voorhoofd tot op het midden van de schedel. Daarnaast draagt ze vanaf dat moment een tuniek die 

zo wijd is als het habijt van een non, maar algemeen genomen toch breder en langer is met een 

opening aan de voorzijde die ze aan de rechterkant toeknopen. Hierin verschillen de Mongolen van 

de Turken: de Turken knopen namelijk hun tunieken aan de linkerkant toe, terwijl de Mongolen dit 

altijd langs de rechterkant doen. 

3. Bovendien dragen ze een hoofddeksel dat ze een bocca238 noemen, gemaakt van boomschors 

of van een lichter materiaal als ze zoiets kunnen vinden. Het is dik, rond en heeft een omtrek die 

met twee handen kan omvat worden. De lengte ervan bedraagt één cubitus239 of meer en het 

hoofddeksel heeft bovenaan de vorm van een vierkant zoals het kapiteel van een zuil. Deze bocca 

bekleden ze met kostbare zijde; vanbinnen is het hol en in het midden van dat soort kapiteel of 

vierkant deel plaatsen ze het stokje van een schrijfpen of van smal riet, ook met de lengte van één 

cubitus of meer. Dit twijgje versieren ze bovenaan met pauwenveren en in de lengte omgeven ze het 

met de staartveertjes van een wilde eend en ook met waardevolle edelstenen. Dit ornament wordt 

enkel door rijke dames gedragen: ze trekken het strak aan met een kap die hiervoor vanboven een 

opening heeft. Hierin verbergen ze ook hun haar dat ze van op het achterhoofd naar boven 

samenbinden in een soort knoop. Deze knoop plaatsen ze dan onder de bocca, waarna ze het 

hoofddeksel stevig aan de hals vastbinden. Bijgevolg, wanneer vele dames tegelijk uitrijden en van 

ver gezien worden, lijken ze op gehelmde ridders met in hun handen een opgeheven lans: deze bocca 

heeft immers veel weg van een helm en de tak erbovenop lijkt op een lans. 

4. Alle Mongoolse vrouwen zitten zoals de mannen schrijlings op hun paarden. Hun gewaden 

knopen ze eerst dicht rond hun middel met een blauwgekleurde zijden lap stof. Daarna binden ze 

hun borsten vast met een andere strook van hun gewaad en ten slotte maken ze een witte doek vast 

onder hun ogen die reikt tot aan hun borststreek. 

5. De vrouwen zijn er ook ongelofelijk dik en hoe kleiner de neus van een vrouw, hoe mooier 

ze wordt bevonden. Daarenboven misvormen ze zichzelf op een weerzinwekkende wijze door hun 

gezicht te beschilderen. Tijdens de bevalling liggen ze ook nooit neer in een bed. 

 

Vrouwelijke en mannelijke taken, het huwelijk 
 

VII, 1. Het is de taak van de vrouwen om de karren te besturen, de woningen in of uit te laden, de 

koeien te melken, de boter en de grut te maken, de huiden te bewerken en samen te naaien met een 

draad gemaakt van pezen. Ze verdelen de pezen in fijne draden die ze daarna samenvlechten tot één 

lange draad. Daarnaast stikken ze ook schoenen, sokken en andere kledingstukken. Ten slotte 

produceren de vrouwen het vilt en bekleden ze de woningen. 

2. De mannen vervaardigen bogen en pijlen, ze fabriceren de stijgbeugels en bitten en maken 

de zadels. Ze timmeren ook de woningen en wagens ineen, verzorgen de paarden en melken de 

merries. Voorts karnen ze de comos, of paardenmelk, en maken ze de zakken waarin de melk wordt 

opgeslagen. Ze houden zich ook bezig met de kamelen en hun lading. Het verzorgen en melken van 

de schapen en geiten wordt nu eens door de mannen gedaan en dan weer door de vrouwen. Ze 

bewerken de huiden met de verzuurde, ingedikte en gezouten schapenmelk. 

 

                                                             
238 Aangepaste weergave van het Mongoolse woord boghto/boghtaq. Dit hoofddeksel raakte al snel in ongebruik bij de Mongolen 

zelf en heeft zich niet verspreid bij andere volkeren (Clark 1973, 183-4; Jackson 2009, 89). 
239 Overeenkomstig met een lengte van ongeveer 60 cm (Chiesa 2011, 362). 
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(1 bis. Ze wassen hun kledij nooit, omdat ze beweren dat God dan kwaad wordt en dat het zou 

beginnen donderen als er was opgehangen wordt om te drogen. Personen die toch hun was doen 

worden aangevallen en hun bezittingen worden hun ontnomen. Ze zijn immers zo bang van de 

donder, dat ze – als het voorvalt – alle vreemdelingen uit hun huizen zetten, zich in zwart vilt 

wikkelen waarin ze zich verbergen tot het onweer overgewaaid is. Ze maken ook nooit hun schotels 

schoon, maar in de plaats reinigen ze de pot – waarin het gekookte vlees wordt gelegd – met 

kokende bouillon uit de ketel, die ze daarna terug in de ketel gieten. 

3. Wanneer ze hun handen of hoofd willen wassen, vullen ze hun mond met water en laten ze 

het geleidelijk uit hun mond en over hun handen lopen, waarmee ze daarna hun hoofd en haar 

schoonwassen.)240 

4. Over hun huwelijk moet u weten dat de Mongoolse mannen geen vrouw kunnen krijgen 

zonder haar te kopen. Dit is de reden waarom de meisjes soms al volwassen zijn voor ze huwen, 

aangezien de ouders hun dochters een lange tijd onder hun hoede houden voor ze hen verkopen. De 

Mongolen houden de eerste en tweede graad van bloedverwantschap in acht, maar geen graad van 

stamverwantschap, aangezien ze tegelijk of achtereenvolgens twee zussen kunnen hebben als 

vrouw.241 Weduwen trouwen in hun gemeenschap geen tweede keer aangezien ze geloven dat de 

mensen die de overledenen tijdens hun leven gediend hebben dit ook in de toekomst zullen blijven 

doen; daarom geloven ze dat de weduwe na haar dood altijd terugkeert naar haar eerste man. 

Hieruit volgt de verwerpelijke gewoonte onder hen dat de zoon soms alle vrouwen van zijn vader 

huwt met uitzondering van zijn moeder.242 Aangezien het huishouden van de vader of de moeder 

zonder uitzondering overgaat op de jongste zoon, is hij verplicht zich te ontfermen over alle 

vrouwen van zijn vader die meekomen met zijn vaders huishouden. Als de zoon er dan voor kiest, 

neemt hij ze tot zijn eigen vrouwen, aangezien hij zich geen onrecht aangedaan voelt als ze na hun 

dood naar zijn vader terugkeren.243  

5. Wanneer er een huwelijkscontract afgesloten wordt met een ander om diens dochter te 

huwen, organiseert de vader van het meisje een feestmaal en vlucht zij naar haar verwanten om 

zich bij hen te verbergen. Daarna zegt de vader: “Kijk, mijn dochter is nu van jou, neem haar mee 

vanwaar je haar ook mag vinden”. Met zijn vrienden zoekt de man dan zijn vrouw tot hij haar 

gevonden heeft, waarna het de gewoonte is dat hij haar krachtig vastneemt en haar als het ware met 

geweld wegleidt naar zijn eigen woning. 

 

Wetten en rechtspraak; doodsrituelen 
 

VIII, 1. Over hun rechtssysteem moet u weten dat wanneer twee mannen in een dispuut raken met 

elkaar er niemand tussen beide durft te komen. Een vader durft zelfs zijn eigen zoon niet te hulp te 

 

                                                             
240 Deze twee delen van de tekst bevinden zich op verschillende plaatsen in de manuscripten of ontbreken soms zelfs (Chiesa 

2007, 178-9). Met deze weergave volg ik de argumentatie van Chiesa (2011, 363-4) 
241 In het Latijnse Westen waren de verboden graden van bloedverwantschap en stamverwantschap gereduceerd van de zevende 

naar de vierde graad door het Vierde Lateraanse Concilie in 1215 (Jackson 2009, 91). 
242 Dit soort huwelijken worden ook streng bekritiseerd in de Bijbel (I Ep. Cor. 5, I), maar waren de gewoonte bij vele verschillende 

volkeren en niet alleen bij de Aziatische (Chiesa 2011, 365). 
243 Het huishouden in kwestie is de originele woonst van de vader of moeder en het gaat hier enkel om de jongste zoon van de 

hoogst geplaatste vrouw van de vader (Jackson 2009, 92; Chiesa 2011, 365). 
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schieten. Diegene die er het slechtst vanaf komt, mag beroep doen op het hof van de leider en als de 

ander hem na dit beroep nog met één vinger aanraakt, wordt deze agressor ter dood gebracht. Het 

slachtoffer van het onrecht moet zich dan wel onmiddellijk en zonder uitstel naar het hof begeven, 

terwijl hij de ander als een gevangene voorleidt. 

2. Ze voeren bij niemand de doodstraf uit, behalve als iemand op heterdaad betrapt is of 

bekend heeft. Wanneer een persoon echter door meerdere mensen beschuldigd wordt, martelen ze 

hem uitvoerig tot hij bekent. Moord bestraffen ze met de doodstraf, alsook het bed delen met een 

andere vrouw – hiermee bedoel ik de vrouw of slavin van een ander, met hun eigen slavinnen 

mogen ze doen wat ze willen. Ook een grootschalige diefstal wordt bestraft met de dood; voor een 

kleine diefstal – zoals een schaap – wordt de dief, als hij niet meermaals betrapt is voor dezelfde 

feiten, op een wrede wijze afgeranseld. Voor alle honderd slagen moeten er honderd verschillende 

knuppels gebruikt worden244 – hierbij heb ik het over zij die geslagen worden op het bevel van het 

hof. Ze executeren ook valse afgezanten, namelijk zij die zichzelf voordoen als ambassadeurs terwijl 

ze het eigenlijk niet zijn; hetzelfde geldt voor waarzegsters – over wie ik u later meer zal vertellen – 

omdat ze hen aanzien voor heksen. 

3. Wanneer er iemand sterft, wordt hij beweend met luid geschreeuw. Na een sterfgeval is de 

rest van de familie vrijgesteld van belastingen.245 Iedereen die aanwezig was bij de dood van een 

volwassene mag de woning van Mangu Khan246 een jaar lang niet betreden; bij de dood van een kind 

mag zijn woning niet betreden worden tot de volgende maancyclus.247 

4. Naast het graf van de overledene wordt er altijd een woning achtergelaten. Als de 

overledene een aristocraat was – namelijk een afstammeling van Dzjengis, die ooit hun voorvader en 

leider was248 – dan wordt de plaats van zijn graf niet bekend gemaakt. Op de plek waar ze hun edelen 

begraven, bevindt er zich altijd een verblijfplaats voor de bewakers van de graven. Ik heb niet 

kunnen achterhalen of ze ook schatten begraven met hun doden. De Comani249 construeren een 

grote grafheuvel boven het graf van de overledene, en richten een standbeeld voor hem op dat 

gericht staat naar het oosten en een drankbeker in de hand houdt ter hoogte van zijn navel.250 De 

Comani bouwen voor hun rijken ook piramiden, of spitse huisjes, en op sommige plaatsen heb ik ook 

hoge torens gezien die gebouwd waren met gebakken tegels; op andere plekken hebben ze dan weer 

stenen huizen opgericht, hoewel er in die regio geen stenen te vinden zijn. Verder heb ik gezien dat 

ze voor een recentelijk overleden man zestien paardenhuiden ophingen tussen hoge palen, vier 

huiden voor elke windrichting. Ze legden ook comos bij hem neer zodat hij ervan zou kunnen 

 

                                                             
244 De slagen werden waarschijnlijk met zo’n kracht toegediend dat de knuppels zouden kunnen breken bij meer dan één slag 

(Pelliot 1973, 98). 
245 Deze zin betekent volgens Chiesa dat de familie van de overledene geen belastingen moest betalen op de erfenis (Chiesa 2011, 

367) 
246 Eerste verwijzing naar de Mongoolse leider. Van Rubroeck gebruikt steeds de Turkse vorm Mangu in plaats van het Mongoolse 

Möngke, beiden betekenen ‘eeuwig’. De titel Khan werd aan elke Mongoolse leider gegeven (Jackson 2009, 94; Chiesa 2011, 367). 
247 De Mongoolse kalender werkt met maanmaanden (Jackson 2009, 183). 
248 De aristocratie stond gelijk met de familie van Dzjengis Khan, of in het Mongools de altan orugh (‘gouden geslacht’) (Jackson 

2009, 94). De Latijnse frase ‘primus pater’ die Willem gebruikt zou de letterlijke vertaling zijn van Dzjengis’ Chinese dynastische 

naam, T’ai-tsu (Rockhill 1900, 80-2). 
249 De Koemanen, zie historisch kader. 
250 Deze beelden die in het Turks balbal (‘stenen vrouw’) en in het Russisch kamennaia baba genoemd worden, krijgen verschillende 

betekenissen toegewezen. Voor meer uitleg zie Pelliot 1973, 98. 
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drinken en vlees om van te eten. Niettegenstaande beweerden ze van deze man dat hij gedoopt was 

geweest. Andere graven heb ik gezien in het Oosten: uitgestrekte gebieden bezaaid met stenen, 

sommige rond, andere vierkant en met vier lange stenen opgesteld rond het gebied die elk gericht 

waren naar één van de vier windstreken. 

(5. Wanneer iemand ziek wordt, gaat hij in bed liggen en wordt er boven zijn woning een 

teken geplaatst dat er een zieke woont en dat niemand binnen mag komen. Om deze reden krijgt de 

zieke behalve van zijn dienaar geen enkel bezoek. Valt er iemand van de grote huishoudens ziek, 

dan worden er bewakers op geruime afstand rond het kamp geplaatst die niemand voorbij deze 

afbakening laten komen: ze vrezen immers dat slechte geesten of winden mee binnen zouden 

komen met de bezoekers. Ze halen er dan hun waarzeggers bij die ze beschouwen als hun 

priesters.)251 

 

De eerste dag bij de Mongolen (3 juni 1253) 
 

IX, 1. Wanneer we dus voor het eerst tussen deze barbaren gekomen waren, leek het mij dat ik – 

zoals ik reeds hierboven heb gezegd – een andere wereld was binnengestapt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
251 Deze paragraaf is niet in elk manuscript terug te vinden en is waarschijnlijk toegevoegd als een glos in de marge aan de 

oorspronkelijke tekst (Chiesa 2011, 370). 
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3. Het verblijf te Karakorum 

 
 

Het paleis van Möngke 
 

XXX, 1. Bij Caracarum252 heeft Mangu naast de muren van de stad een groot tentenkamp, dat zelf een 

omwalling heeft uit baksteen zoals bij de priorijen van de monniken bij ons. In de stad bevindt zich 

een groot paleis waarin hij tweemaal per jaar een feest organiseert. De eerste keer wanneer hij er 

rond Pasen doorheen trekt en de tweede maal wanneer hij in de zomer terugkeert. Het tweede feest 

is groter dan het eerste, omdat dan alle edelen naar zijn hof komen van plaatsen die op een 

reisafstand van wel twee maanden liggen; dan voorziet Mangu hen rijkelijk van kledingstukken en 

geschenken en spreidt hij zijn grote grandeur tentoon. U vindt er vele gebouwen die de lengte van 

schuren hebben en waarin zijn voedselvoorraden en schatten liggen opgeslagen. 

 

 (Afb. 5) 

 

 

                                                             
252 Naast deze vorm vinden we in de manuscripten ook de vorm Caracorum terug. In tegenstelling tot het voorstel van Pelliot om 

naam te regulariseren naar de -o- vorm, kiest Chiesa ervoor de meest betrouwbare manuscripten te volgen met deze variant 

(Pelliot 1973, 16-7; Chiesa 2011, inleiding lxvi, n.5). De naam komt van het Turkse qara (‘zwart’) en qorum (‘rots’) (Jackson 2009, 20-

1, 123; Chiesa 2011, 465). Vandaag de dag wordt de naam op verschillende wijzen geschreven, waaronder Qara-Qorum, Caracorum 

en Karakorum. In het wetenschappelijk kader rond mijn vertaling zal ik steeds opteren voor Karakorum. 
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2. Aangezien het slordig was de zakken met de melk en andere dranken binnen te brengen 

langs de ingang van het grote paleis van Möngke, construeerde meester Willem van Parijs253 voor de 

Mongoolse leider een grote boom uit zilver.254 Aan de wortels van de boom bevinden zich vier 

zilveren leeuwen die elk via een buis witte paardenmelk uitspuwen. De vier leidingen lopen 

doorheen de boom naar zijn kruin en buigen aan hun uiteindes naar beneden. Bovenop elk van deze 

buizen ligt een vergulde slang die zich met haar staart rond de stronk van de boom gekronkeld 

heeft. Uit één van de buizen stroomt wijn, uit de tweede caracomos of gezuiverde paardenmelk, uit 

de derde bal255 – een  honingdrank – en uit de vierde buis stroomt rijstbier, dat de Mongolen 

terracina256 noemen. Aan de voet van de boom staat er voor elke drank een zilveren vat klaar om hem 

in op te vangen. Vanboven plaatste Willem tussen de vier leidingen een engel met een trompet en 

onder de boom maakte hij een holte waarin iemand zich kan verbergen. Doorheen het midden van 

het hart van de boom liep een buis omhoog naar de engel. (Eerst had hij blaasbalgen gemaakt, maar 

deze gaven niet genoeg wind.) Buiten het paleis bevindt zich een ruimte waar de drank wordt 

opgeslagen en waar dienaars klaarstaan om hem uit te schenken wanneer ze de engel op zijn 

trompet horen blazen. De takken, de bladeren en het fruit van de boom zijn ook uit zilver gemaakt. 

3. Wanneer er behoefte is aan drank, roept de hoofdschenker naar de engel om zijn trompet te 

laten schallen. Op het moment dat diegene die in de holte onder de boom verscholen zit dit hoort, 

blaast hij hard op de buis die naar de engel loopt, waarop de engel zijn trompet aan zijn mond zet en 

deze heel luid laat schallen. Wanneer de dienaars in de opslagruimte dit horen, giet elk van hen één 

van de dranken in de bijhorende leidingen die beneden uitmonden in de passende vaten. Daarna 

scheppen de schenkers de dranken uit en om ze doorheen het paleis naar de heren en dames te 

dragen. 

4. Het paleis van Mangu lijkt op een kerk, aangezien het een middenschip heeft, twee 

zijbeuken achter twee zuilenrijen en drie deuren aan de zuidkant.257 De boom staat in het paleis voor 

de middelste deur en aan de noordelijke zijde zit de Khan op een verhoogde plaats zodat hij 

iedereen kan bekijken. Twee trappen lopen naar hem op: de dienaar die de Khan zijn beker brengt, 

stapt dan langs de eerste trap naar boven en langs de tweede weer naar beneden. Tussen de boom 

en de trappen die naar de Khan toelopen ligt een open ruimte. Deze plek is voorbehouden voor de 

bekerdrager en voor boodschappers die geschenken komen presenteren aan de Khan die boven hen 

verheven zit als een god. Aan Mangu’s rechterzijde, namelijk de westelijke kant van het paleis, 

zitten de mannen en aan zijn linkerzijde de vrouwen – het paleis strekt zich immers uit van het 

noorden naar het zuiden258. Naast de zuilen aan de rechterkant bevinden zich zitplaatsen die 

verhoogd zijn zoals bij een balkon en waar de zonen en broers van de Khan zitten; aan de linkerzijde 

 

                                                             
253 Guillaume Boucher (Buchier in de Latijnse tekst) was een goudsmid uit Parijs die in Hongarije tot slaaf was gemaakt door de 

Mongolen en in dienst stond van de moeder van Möngke, Sorqoqtani, en later van de broer van Möngke, Arigh Böke (cf. XXXII, 4-

5; Chiesa 2011, 438). Voor meer informatie, zie Kappler 1985, 167. 
254 Zie afb. 4 
255 Het Turkse en Mongoolse woord voor ‘honing’, maar werd ook gebruikt voor ‘mede’ aangezien deze honingdrank nog maar 

recentelijk geïntroduceerd bij aan de Mongolen (Clark 1973, 183; Pelliot 1973, 149). 
256 Volgens Rockhill en Clark is dit de Mongoolse rijstwijn, darasun en Rockhill legt ook het verband met de Chinese rijstwijn die 

beschreven werd door Marco Polo (Rockhill 1900, 166-7; Clark 1973, 188). 
257 Volgens Rockhill is het paleis echter in een volstrekt Chinese stijl gebouwd, gelijkend op de moderne Chinese paleizen 

(Rockhill 1900, 210). 
258 Dezelfde oriëntatie als de Mongoolse joerten (cf. II, 3). 
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is er een gelijkaardige constructie waar zijn vrouwen en dochters plaatsnemen. Eén enkele vrouw 

zit naast hem op een verhoog, hoewel ze toch niet zo hoog zit als de Khan zelf. 

5. Toen Mangu vernam dat het werk van meester Willem voltooid was, beval de Khan hem de 

boom op de gepaste plaats op te zetten en hem nauwkeurig af te werken. Rond Passiezondag259 (29 

maart 1245) trok de Khan verder met de kleine woningen terwijl hij de grote achterliet. Wij volgden 

hem samen met de monnik260 en Mangu zond ons nog een zak wijn. Hij trok door bergen waar er een 

sterke wind opstak, daarnaast was het er heel koud en viel er veel sneeuw. Om deze reden stuurde 

hij rond middernacht  een bericht naar ons en de monnik met de vraag of we tot God zouden bidden 

opdat Hij de koude en de wind zou verzachten. Al het vee in onze karavaan verkeerde immers in 

gevaar, des te meer omdat ze drachtig waren en op het punt stonden te bevallen. Hierop stuurde de 

monnik hem wierook en droeg hij hem op het bovenop wat kolen te plaatsen als een offer voor God. 

Ik weet niet of Mangu dit gedaan heeft, maar de storm ging wel liggen nadat hij twee dagen gewoed 

had en bijna de derde dag aangevat had. 

6. Op Palmzondag (5 april 1254) kwamen we aan in de buurt van Caracarum. ’s Ochtends vroeg 

zegenden we een paar takken261 waaraan nog geen knoppen te zien waren en rond het negende uur 

(15u) gingen we de stad binnen met ons kruis en onze vaandel hoog opgeheven. We liepen door de 

Saraceense262 wijk, waar er een markt aan de gang was, tot aan de kerk. De nestorianen263 kwamen 

ons in processie tegemoet. Toen we de kerk binnengingen zagen we dat ze net gereed waren om de 

mis te vieren. Na de misviering gingen de nestorianen allemaal te communie en vroegen ze of ik ook 

te communie wilde gaan. Ik antwoordde dat ik al eens gedronken had en dat het sacrament enkel 

mag gegeven worden tijdens het vasten.264 

7. Na de mis was het al het uur van de vespers (17-18u) en dus nam meester Willem ons met 

veel plezier mee naar zijn verblijf opdat wij samen met hem zouden eten. Zijn vrouw is de dochter 

van een Lotharinger, maar ze werd geboren in Hongarije; ze heeft een goede kennis van het Frans en 

het Comaans.265 We hadden er ook een ontmoeting met Basilius, de zoon van een Engelsman, die ook 

geboren was in Hongarije en dus dezelfde talen kent. Nadat we met veel plezier ons avondmaal 

hadden opgegeten, werden we naar onze hut gebracht die, samen met de kapel van de monnik, voor 

ons opgetrokken was door de Mongolen op het plein voor de kerk. 

8. Nadat de Khan de volgende dag zijn paleis ingetrokken was, bracht ik hem een bezoek 

samen met de monnik en de priesters. Mijn metgezel werd verboden ons te vergezellen omdat hij op 

de drempel had gestapt.266 Ik had mezelf lange tijd afgevraagd wat ik zou doen, meegaan of 

 

                                                             
259 De vijfde zondag van de vastentijd. 
260 De Armeense monnik Sergius die van Rubroek ontmoet had in Karakorum en waarbij hij ook verbleef samen met zijn gezel 

Bartholomeus. 
261 In Centraal-Azië waren dit geen palmtakken maar wilgentakken (Pelliot 1973, 159). 
262 Benaming die van Rubroek gebruikt voor moslims. 
263 Leden van de ketterse christelijke Kerk van het nestorianisme, ook wel bekend als de Kerk van het Oosten.  
264 Een gebruik in de Katholieke Kerk sinds de 4e eeuw (Jackson 2009, 211-2) 
265 Taal van de Koemanen, een nomadisch volk dat door de Mongolen uit de Pontische steppe verdreven werd (zie historisch 

kader). Net als het Mongools was het Koemaans een Altaïsche taal, maar het was echter niet te begrijpen voor de Mongolen 

(Chiesa 2011, 459-60). 
266 Hiermee verwijst van Rubroek naar het voorval waarbij zijn gezel Bartholomeus per ongeluk op de drempel van de woning van 

de Khan gestapt had (XXIX, 29). Dit was een groot taboe bij de Mongolen en Bartholomeus mocht van geluk spreken dat hij er niet 

voor geëxecuteerd werd (Jackson 2009, 117; Chiesa 2011, 391-2). 
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achterblijven. Ik vreesde echter een schandaal als ik mezelf zou distantiëren van de andere 

christenen en aangezien het bovendien de wens was van de Khan, besloot ik liever mee te gaan. Ik 

wou het ook niet riskeren de gratie te verliezen die ik bij Mangu hoopte te verkrijgen, hoewel ik 

getuige zou zijn van hun rituelen vol van waarzeggerij en idolatrie. Ik heb er niets anders gedaan 

dan met een luide stem gebeden voor heel de kerk en voor de Khan, opdat God hem zou leiden naar 

het pad van de eeuwige verlossing.  

9. We gingen dus zijn kamp binnen dat een goede ligging had en in de zomer voorzien wordt 

van water door twee rivieren die er overal doorgeleid worden. Vervolgens kwamen we zijn paleis 

binnen, dat afgeladen was met mannen en vrouwen, en stonden we voor de Khan met onze rug naar 

de reeds vermelde boom, die samen met de vaten een groot deel van het paleis in beslag nam. De 

priesters brachten twee kleine, gezegende broden mee samen met een schotel fruit die ze aan hem 

presenteerden nadat ze hun zegen hadden uitgesproken. Deze giften werden door zijn schenker tot 

bij de Khan gebracht die op zijn prominente en verhoogde plaats zat. Meteen begon hij één van de 

broden op te eten en het ander gaf hij aan zijn zoon en aan een jongere broer die door een 

nestoriaan wordt opgevoed en kennis heeft van het Evangelie. Deze broer vroeg naar mijn Bijbel om 

hem te bekijken. Na de priesters sprak de monnik zijn gebed uit en ik volgde zijn voorbeeld. Dan 

beloofde de Khan dat hij de volgende dag naar de kerk267 zou komen. Deze kerk is mooi en tamelijk 

groot, en heel het dak is bedekt met zijden stof die met goud doorweven is. De volgende dag vertrok 

hij echter weer en verontschuldigde hij zich bij de priesters met de reden dat hij niet naar de kerk 

durfde komen omdat hij te weten was gekomen dat er doden naartoe werden gebracht.268 

10. Zelf bleven we in Caracarum samen met de monnik en de andere priesters uit het kamp 

om er Pasen te vieren. Hoewel Witte Donderdag en Pasen zelf al naderden, had ik voor ons nog geen 

kerkgewaden. Ik observeerde de wijze waarop de nestorianen de eucharistie vierden en hierop werd 

ik erg onzeker over wat ik zelf zou doen: het sacrament van hen ontvangen, de mis vieren in hun 

gewaden – met hun kelk en over hun altaar – of mij helemaal te onthouden van het sacrament. Op 

dat moment kwam er een grote groep van christenen toe – Hongaren, Alanen, Russen, Georgiërs, en 

Armeniërs – die het sacrament niet meer ontvangen hadden sinds hun gevangenschap. De reden die 

zij hiervoor gaven, was dat de nestorianen hen niet wilden toelaten in hun kerk, behalve als ze 

opnieuw door hen werden gedoopt. Niettegenstaande vermeldden de nestorianen dit niet aan ons, 

ze gaven zelfs toe dat de Romaanse Kerk het hoofd was van alle kerken en dat ze een patriarch 

zouden moeten krijgen van de paus, als de wegen begaanbaar waren. Ze boden ons spontaan hun 

sacrament aan en ze lieten mij aan de ingang van het koor plaatsnemen, opdat ik zou zien hoe ze 

hun eucharistie vierden en op paasavond plaatsten ze mij naast het doopvont om hun manier van 

dopen te kunnen observeren. 

11. De nestorianen beweren dat ze een hoeveelheid van de balsem hebben waarmee Maria 

Magdalena de voeten van de Heer zalfde. Deze balsem lengen ze altijd aan met evenveel olie als ze 

ervan gebruiken en ze bakken er ook hun brood mee. (Alle oosterlingen gebruiken immers geen gist 

om aan hun brood toe te voegen, maar wel vet, boter, olie of smout uit de staart van een schaap.) 

Daarenboven zeggen ze dat ze wat van de bloem hebben waarmee het brood werd gemaakt dat de 

Heer gezegend heeft, en ook hier voegen ze er steeds evenveel aan toe als ze opgebruikt hebben. 

Naast hun koor bevindt zich een kamer met een oven waarin ze het brood bakken dat ze met veel 
 

                                                             
267 Er bevond zich in Karakorum ook een nestoriaanse kerk. 
268 Het contact met de doden was een groot taboe bij de Mongolen (cf. VIII, 3; XXXI, 6). 
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eerbied zegenen. Met de olie maken ze dus een brood dat de breedte heeft van één hand. Dit brood 

breken ze eerst in twaalf stukken, gelijk met het aantal apostelen. Vervolgens verdelen ze de 

stukken naargelang het aantal aanwezigen en legt de priester bij iedereen het lichaam van Christus 

in de handen. Hierna neemt iedereen het brood met veel eerbied tot zich vanuit zijn hand die hij 

afveegt aan de bovenkant van zijn hoofd. 

12. De monnik en de christenen die ik reeds vermeld heb bleven ons in de naam van God 

vragen of we de mis niet zouden vieren. Daarop liet ik hen, zo goed als het kon, biechten via een 

tolk, waarbij ik de tien geboden opnoemde, de zeven hoofdzonden en alles wat een mens moet 

opbiechten en waarover hij berouw moet tonen. Allen verontschuldigden ze zich publiekelijk voor 

diefstal met het excuus dat ze zonder niet konden overleven, aangezien hun meesters hen noch van 

kledij, noch van voedsel voorzagen. Hierop maakte ik de overweging dat de Mongolen zelf hun 

eigendom en vee zonder reden gestolen hadden en dus zei ik dat het hun toegestaan was 

levensnoodzakelijke middelen te nemen uit het bezit van hun meesters en dat ik bereid was dit te 

herhalen in het gezicht van Mangu Khan zelf. Sommigen van hen waren ook strijders en zij 

verontschuldigden zich dat ze ten oorlog moesten trekken omdat ze anders gedood zouden worden. 

Ik verbood hen sterk andere christenen aan te vallen of hen te verwonden, liever moesten ze zich 

laten doden om op deze manier martelaars te worden. Hier voegde ik aan toe dat als iemand mij 

voor deze leer wilde aanklagen bij Mangu Khan, ik bereid zou zijn deze te verkondigen in zijn 

aanwezigheid. Er waren immers nestorianen van het hof aanwezig wanneer ik hen zo onderrichtte, 

van wie ik vermoedde dat zij ons misschien zouden belasteren.  

13. Meester Willem liet toen een ijzer voor ons smeden opdat wij hosties zouden kunnen 

maken. Hij had enkele gewaden in zijn bezit die hij zelf had gemaakt en hij had wat kennis van het 

schrift, waardoor hij zich als een clericus gedroeg. Hij liet ook een beeld vervaardigen van de Heilige 

Maagd in de Franse stijl. Op de panelen die het beeld omringden, beeldde meester Willem het 

verhaal van het Evangelie af op een prachtige wijze. Hiernaast liet hij een zilveren pyxis269 

vervaardigen om er het lichaam van Christus in op te bergen en in de zijden van het kistje sneed hij 

enkele kleine openingen uit waarin relikwieën konden bewaard worden. Tot slot bouwde meester 

Willem een soort van kapel bovenop een heel mooie kar waarop heilige verhalen afgebeeld stonden. 

14. Hierop aanvaardde ik zijn gewaden en zegende ze, en ik maakte vrij mooie hosties volgens 

onze gewoonte. De nestorianen lieten mij hun doopkapel gebruiken, waarin een altaar stond. Hun 

patriarch zond hen vanuit Bagdad een vierhoekig stuk leer als een draagbaar altaar dat ingewijd was 

met balsem en dat ze gebruiken als vervanging voor een ingewijde steen. Op Witte Donderdag en op 

Pasen (9 en 12 april 1254) vierde ik de mis met hun zilveren kelk en pateen270, die beiden enorm 

groot waren. Toen gaven we de mensen de communie, zo hoop ik, met de zegen van God. De 

nestorianen doopten op hun beurt heel geordend meer dan zestig personen op Paasavond en dit 

zorgde voor veel blijdschap die gedeeld werd door alle christenen. 

 

 

 

 

 

                                                             
269 Een kistje om hosties in op te bergen. 
270 Een hostieschaaltje 
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De ziekte van meester Willem en de dood van de Nestoriaanse priester 
 

XXXI, 1. Rond deze tijd werd meester Willem zwaar ziek en toen hij al aan de betere hand was, kreeg 

hij bezoek van de monnik die hem een drank van rabarber te drinken gaf, waarmee hij hem bijna 

doodde. Toen ik meester Willem bezocht en hem in zo’n verslechterde staat aantrof, vroeg ik hem 

wat hij gegeten of gedronken had. Hij vertelde mij hoe de monnik hem deze drank gegeven had en 

dat hij er twee schotels van had opgedronken in het geloof dat het wijwater was. Toen ging ik tot bij 

de monnik en zei hem: “Ofwel gedraag je jezelf als een apostel door echt mirakels uit te voeren met 

de kracht van het gebed en de Heilige Geest, ofwel handel je als een arts volgens de regels van de 

geneeskunde. Jij geeft mensen die er niet op voorbereid zijn een zeer sterke drank te drinken als 

medicijn, alsof het iets gewijd is, en moest men dit te weten komen zou je een heel kwalijk schandaal 

riskeren”. Vanaf dat moment begon hij mij te vrezen en was hij op zijn hoede tegenover mij. 

2. In deze periode werd ook de priester ziek die bij hen aanzien werd als een aartsdiaken. Zijn 

vrienden ontboden een Saraceense waarzegger die hun zei: “Een magere man die niet eet, drinkt of 

slaapt in een bed is kwaad op hem. Als de zieke zijn zegening kan verkrijgen dan kan hij genezen”. 

Toen dachten ze aan de monnik en rond middernacht bezochten de vrouw van de priester, zijn zus 

en zijn zoon de monnik met de vraag of hij zou komen om de priester te zegenen. Ze maakten ons 

zelfs wakker om dit aan de monnik te vragen. Maar wanneer we hem deze vraag stelden, 

antwoordde hij ons: “Laat hem maar sterven. Hij had immers met drie anderen, die dezelfde slechte 

weg zullen opgaan, het plan opgevat om naar het hof te gaan en bij Mangu Khan te regelen dat ik en 

u uit deze regio zouden verdreven worden”. 

3. Er was immers een ruzie tussen hen uitgebroken, omdat op Paasavond Mangu en zijn 

vrouwen vier iastoc271 en wat zijden stof gezonden hadden naar de monnik en de priesters opdat ze 

deze onder zichzelf konden verdelen. De monnik had één iastoc als zijn eigen deel gehouden, maar 

van de overige drie was er één valse uit koper. Hierdoor dachten de priesters dat de monnik een al 

te groot deel voor zichzelf had gehouden. Dit kon de oorzaak geweest zijn van een discussie tussen 

de priesters en van deze discussie werd de monnik op de hoogte gesteld.  

4. Toen het dag werd, bracht ik een bezoek aan de priester. Omdat hij een hevige pijn had in 

zijn zij en bloed uitspuwde, dacht ik dat hij aan een abces leed. Hierop spoorde ik hem aan de paus te 

erkennen als de vader van alle christenen; dit deed hij onmiddellijk en hij legde ook de gelofte af 

dat, als God hem zijn gezondheid terug zou geven, hij tot voor de voeten van de paus zou komen en 

dat hij in alle oprechtheid zou verkrijgen dat de paus zijn zegen zou sturen naar Mangu Khan. 

Verder maande ik hem aan alles terug te geven dat hij van een ander gestolen had; hij zei dat hij 

niets had. Ik sprak ook met hem over het sacrament van de ziekenzalving; hij antwoordde hierop: 

“Dit is geen deel van onze traditie en onze priesters weten niet hoe ze het moeten toedienen. Ik 

smeek u dit sacrament aan mij toe te dienen op de manier waarvan u weet dat het moet uitgevoerd 

worden”. Daarenboven lichtte ik hem in over de biecht, wat de nestorianen niet vaak doen, en hij 

sprak kort in het oor van een andere priester die één van zijn gezellen was. Hierna begon de priester 

zich beter te voelen en hij vroeg me om de monnik te gaan halen, hetgeen ik ook deed. 

 

                                                             
271 Dit is waarschijnlijk een weergave van het Turkse woord *yastok (‘kussen’), waarbij de k en de t verwisseld werden. Deze 

betekenis heeft op het eerste zicht weinig te maken met de betekenis van een stuk zilver zoals het hier gebruikt wordt. Pelliot 

heeft echter in zijn artikel over dit woord kunnen achterhalen dat de verbintenis tussen deze twee betekenissen teruggaat op het 

Perzische woord bališ (‘kussen’; ‘stuk zilver’) (Pelliot 1930, 190-2; Clark 1973, 186).  
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5. De monnik wilde eerst niet komen. Wanneer hij echter hoorde dat de priester aan de betere 

hand was, kwam hij toch naar hem toe met zijn kruis. Ik bracht het lichaam van Christus met me 

mee in het kistje van meester Willem. Hij had mij namelijk op Pasen gevraagd om de hosties te 

bewaren. De monnik begon toen met zijn voeten op het bed van de priester te stampen terwijl de 

priester de voeten van de monnik omarmde uit onderdanigheid.272 Ik zei hem: “Het is de gewoonte 

van de Romaanse Kerk dat de zieken het lichaam van Christus ontvangen als het laatste sacrament 

en als bescherming voor alle valstrikken van de vijand. Dit is het lichaam van Christus dat ik op 

Pasen gewijd heb. Jij moet nu je geloof erin bevestigen en ernaar verlangen”. Met een diep geloof zei 

hij: “Ik verlang ernaar met heel mijn hart”. Wanneer ik het kistje geopend had, zei hij erg 

aangedaan: “Ik geloof dat dit mijn schepper is en mijn verlosser, die aan mij het leven gaf en mij na 

mijn dood terug tot leven zal wekken bij de algemene verrijzenis”. Op deze manier ontving hij het 

lichaam van Christus uit mijn hand, gewijd volgens de traditie van de Romaanse Kerk. 6. De monnik 

bleef hierna bij hem en terwijl ik afwezig was, gaf hij hem één of andere drank.  

De volgende ochtend was zijn doodsstrijd begonnen. Ik nam hierop de olie van de 

nestorianen, waarvan ze beweerden dat ze heilig was, en zalfde de zieke ermee volgens het ritueel 

van de Kerk, zoals hij het mij gevraagd had. (Ik had onze olie niet ter beschikking aangezien de 

priesters van Sartach273 alles voor zich gehouden hadden.) Toen we vervolgens de gebeden van de 

stervenden uitspraken met de intentie om de priester bij te staan bij zijn dood, liet de monnik mij 

weten dat ik de stervende moest verlaten. Als ik immers bij hem bleef, dan zou ik gedurende één 

jaar de woonst van Mangu Khan niet mogen binnengaan.274 Wanneer ik dit ter sprake bracht bij de 

vrienden van de priester, verzekerden ze mij dat het waar was. Ze vroegen mij dan ook te 

vertrekken opdat ik hiervoor geen hinder zou ondervinden in het goede dat ik nog zou kunnen 

verwezenlijken. 

7. Toen de priester gestorven was, sprak de monnik mij aan: “Maakt u zich geen zorgen om 

hem: ik heb hem gedood met mijn gebeden. Hij was de enige geletterde die ook een tegenstander 

van ons was, de anderen hebben geen enkele kennis: ieder van hen zal uiteindelijk samen met 

Mangu Khan zelf aan onze voeten liggen”. Toen lichtte hij mij in over het antwoord van de 

waarzegger dat ik reeds vermeld heb.275 Omdat ik hem niet geloofde, vroeg ik aan de vrienden van 

de overleden priester of dit waar was. Zij bevestigden dit, maar ze wisten niet of de waarzegger 

vooraf wist wat er ging gebeuren.  

8.  Wat later ontdekte ik dat de monnik deze waarzegger en zijn vrouw naar zijn kapel had 

laten komen om daar de toekomst te voorspellen uit gezeefd zand.276 De monnik had ook een 

 

                                                             
272 De betekenis van deze passage is onduidelijk en ik geef hier de interpretatie van Risch weer waarbij het oorspronkelijke lectum 

in de tekst zou vervangen geweest zijn door eum (Jackson 2009, 219; Chiesa 2011, 464). Kappler meent dat het hier gaat om de 

Chinese praktijk van een massage met de voeten (Kappler 1985, 247), maar het zou vreemd zijn dat Willem weinig verbaasd 

reageert op deze oosterse techniek. Volgense Chiesa is het mogelijk dat hier gaat om een soort van boetedoening van de monnik 

ten opzichte van de priester, aangezien de priester zogezegd ziek werd door de woede van de monnik (cf. xxxi, 2) en omdat de 

reactie van de priester veel dankbaarheid uitstraalt (Chiesa 2011, 464). 
273 Ook wel als Sartaq geschreven; Mongoolse generaal wiens kamp als eerste stopplaats diende op de reis van de broeder (cf. 

historisch kader). 
274 Cf. VIII, 3 
275 Cf. XXXI, 2 
276 Volgens Pelliot is de Saraceense waarzegger in kwestie een rammāl (Arabisch voor een uitvoerder van geomantiek of het 

maken van voorspellingen uit zand) (Pelliot 1973, 198; Jackson 2009, 220). 
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Russische diaken in zijn gezelschap die voorspellingen voor hem maakte. Nadat ik dit te weten was 

gekomen, was ik geschokt door zijn dwaasheid en ik zei hem: “Broeder, een man vol van de Heilige 

Geest, Die alles aanleert, hoeft zijn antwoorden of raadgeving niet bij waarzeggers te zoeken. Al deze 

praktijken zijn verboden en zij die ze aanhangen worden geëxcommuniceerd.” Hierop begon hij zich 

te verontschuldigen en zei hij dat de bewering dat hij deze zaken opzocht onjuist was. Ik was zelf 

echter niet in de positie om zijn gezelschap te verlaten, aangezien ik daar geplaatst was op bevel van 

de Khan en zonder zijn nadrukkelijk besluit kon ik mezelf niet overplaatsen. 

 

Karakorum en de familie van Möngke  
 

XXXII, 1. Wat Caracarum betreft moet u weten dat deze stad, behalve het paleis van de Khan, niet 

eens zo mooi is als het dorp van Saint-Denis.277 Het klooster van Saint-Denis is zelfs tien keer meer 

waard dan het paleis. De stad bestaat uit twee wijken: één van de Saracenen, waar er markten 

opgesteld staan en waar veel kooplui naartoe stromen aangezien het hof daar altijd in de buurt is en 

er veel afgezanten rondlopen. De andere wijk is van de Catai278, die allemaal een ambacht beoefenen. 

Buiten deze wijken liggen grote paleizen voor de ambtenaren van het hof. Er bevinden zich twaalf 

tempels voor idolatrie die aan verschillende volkeren toebehoorden, twee moskeeën, waarin de wet 

van Mohammed wordt verkondigd en één christelijke kerk aan de rand van de stad. Caracarum is 

omwald met een muur van leem en telt vier poorten. Aan de oostelijke poort verkoopt men gierst en 

andere soorten granen, hoewel ze maar zelden ingevoerd worden. Aan de westelijke poort worden 

er schapen en geiten verkocht; aan de zuidelijke poort verkoopt men vee en wagens, en aan de 

noordelijke worden paarden verkocht. 

2. De periode voor Hemelvaartsdag hadden we het hof gevolgd en de zondag voor 

Hemelvaartsdag (17 mei 1254) kwamen we in deze stad aan. ’s Ochtends ontbood Bulgai, hun 

hoogste ambtenaar en rechter, niet alleen de monnik met heel zijn familie, maar ook ons en alle 

gezanten en buitenlanders die vaak een bezoek brachten aan de woning van de monnik. Eén voor 

één werden we voor Bulgai geroepen. Eerst was de monnik aan de beurt en daarna was het aan ons. 

Ze begonnen ons zorgvuldig te ondervragen vanwaar we kwamen, waarvoor we gekomen waren en 

welke taak we hadden. Deze ondervraging werd uitgevoerd omdat Mangu Khan het bericht 

gekregen had dat vierhonderd Assassijnen279 in verschillende vermommingen het kamp waren 

binnengedrongen om de Khan te doden. Rond deze periode werd de dame die ik reeds vermeld 

heb280 opnieuw ziek waarop ze naar de monnik vroeg. Hij wilde echter niet tot bij haar komen en 

antwoordde: “Ze heeft de afgodenpriesters terug aan haar zijde geroepen, dus laat hen haar maar 

genezen als ze dat kunnen. Ik zal haar niet langer bezoeken”.  

 

                                                             
277 De vermelding van Saint-Denis (Franse stad net ten noorden van Parijs) geldt als bewijs voor een langdurig verblijf van Willem 

in Parijs en omstreken (cf. Biografie van Willem van Rubroek). 
278 Inwoners van Catai(a) of Noord-China (cf. V, 5). 
279 De Assassijnen of Nizari waren een ismaëlitische sekte gesitueerd in het Elburz-gebergte in het noorden van Iran. Ze zouden in 

1256 door de Mongolen onder leiding van Hülegü vernietigd worden (Jackson 2009, 128; Chiesa 2011, 400). 
280 Namelijk Qotai, de tweede vrouw van Möngke Khan (cf. XXIX, 31; Jackson 2009, 195). 
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3. De avond voor Hemelvaartsdag bezochten we alle woningen van Mangu Khan en ik merkte 

op dat elke keer de Khan dronk, er comos over hun vilten idolen werd gegoten. Hierop zei ik aan de 

monnik: “Welke relatie heeft Christus met Belial? 281 Wat heeft ons kruis gemeen met deze idolen?”. 

4. Mangu Khan heeft acht broers, drie van dezelfde moeder en vijf van dezelfde vader. Eén 

broer aan moederskant heeft hij naar het land van de Assassijnen gestuurd, die door de Mongolen de 

Mulihet genoemd worden, met de opdracht om hen helemaal uit te roeien. Een tweede broer heeft 

zich op Perzië gericht en is dat land ook al binnengetrokken.282 Men gelooft dat hij weldra Turkije 

zal binnenvallen en dat er vandaar troepen zullen gestuurd worden tegen Bagdad en tegen 

Vastacius.283 Eén van zijn andere broers heeft hij naar de Catai gestuurd die nog niet onderworpen 

zijn door de Mongolen.284 Zijn jongste broer van moederskant, genaamd Arabuccha285, houdt hij aan 

zijn zijde. Deze broer heeft de controle over het hof van hun moeder, die een christen was, en 

meester Willem is zijn slaaf. 

5. Eén van de broers van de Khan aan vaderskant286 had meester Willem gevangen genomen in 

Hongarije, in een stad genaamd Belegrave287. Daar verbleef ook een Normandische bisschop uit 

Belleville288, in de buurt van Rouen, met wiens neef, die ik tegengekomen ben in Caracarum, meester 

Willem gevangen genomen werd. De broer van de Khan gaf meester Willem aan Mangu’s moeder, 

aangezien zij er hard op aandrong hem in haar bezit te krijgen. Na haar dood ging meester Willem 

over naar Arabuccha, samen met alle andere bezittingen die toebehoorden aan het hof van diens 

moeder. Via Arabuccha kwam meester Willem in de aandacht van Mangu Khan, die de meester na de 

voltooiing van het reeds vermelde kunstwerk289 honderd iastoc gaf, wat overeenkomt met duizend 

marken. 

6. De avond voor Hemelvaartsdag kondigde Mangu Khan aan dat hij naar het hof van zijn 

moeder wilde trekken om het te bezoeken nu het zo dichtbij was. De monnik zei dat hij met de Khan 

mee wilde gaan om er zijn zegen te geven aan de geest van Mangu’s moeder en hiervoor kreeg hij 

toestemming van de Khan. Op de avond van Hemelvaartsdag (21 mei 1254) werd de toestand van de 

 

                                                             
281 Citaat uit de tweede brief aan de Korinthiërs (VI, 15-6) waarin de heilige Paulus de afgod Belial van de Kanaänieten als symbool 

neemt voor alle niet-christelijke goden (Chiesa 2011, 468). 
282 Deze broers zijn respectievelijk Hülegü en Sübetei, die reeds overleed in 1255, waarna Hülegü ook de campagnes van zijn broer 

op zich nam. Hülegü kon op het moment dat van Rubroek Karakorum bezocht echter onmogelijk al Perzië zijn binnengetrokken 

aangezien hij maar in oktober 1253 uit Mongolië was vertrokken. Zijn campagne tegen de Assassijnen zou plaatsvinden in 1255-6 

en tegen Bagdad in 1257-8 (Jackson 2009, 223). 
283 De campagne tegen Turkije (1256) was eigenlijk de verantwoordelijkheid van generaal Baichu. Er is niets geweten over een 

militaire operatie tegen de Griekse keizer van Nicaea, Theodorus II, zoon van Vatatzes (vandaar de naamsverwarring bij van 

Rubroek) (Jackson 2009, 223). 
284 Namelijk Qubilai, de latere opvolger van Möngke als khan (1260-94) (Jackson 2009, 223). 
285 Of Arigh Böke 
286 Waarschijnlijk Böchek, de halfbroer van Möngke, die deel uitmaakte van de Europese expeditie onder leiding van Batu 

(Jackson 2009, 223). 
287 Dit kan gaan over Belgrado, dat in de tijd van dit verslag wel de hoofdstad van Servië was en aan de grens lag met Hongarije 

(Chiesa 2011, 468). Volgens Pelliot heeft Willem het dus waarschijnlijk over een stad die wel degelijk in Hongarije lag op dat 

moment (Pelliot 1973, 198-9). 
288 Dat Willem hier spreekt wellicht over Belleville-sur-Mer. De bisshop in kwestie en zijn neef kunnen niet geïdentificeerd 

worden (Jackson 2009, 224; Chiesa 2011, 468).  
289 De zilveren boom in het paleis van Möngke (cf. XXX, 2-3). 
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dame waar ik al naar verwezen heb290 nog veel slechter, waarop de hoofdwaarzegger een boodschap 

stuurde naar de monnik dat hij niet op zijn gebedsbord mocht slaan. Toen het hele hof de volgende 

dag wegtrok, bleef het huishouden van deze dame achter. Op het ogenblik dat we de plek bereikt 

hadden waar het kamp zou opgesteld worden, kreeg de monnik het bevel verder van het hof te 

verblijven dan hij gewoon was en dit deed hij dan ook. 

7. Op dit moment kwam Arabuccha zijn broer de Khan bezoeken en toen de monnik en wijzelf 

zagen dat hij langs ons heen zou passeren, liepen we hem tegemoet met ons kruis. Hij herkende ons, 

aangezien hij onze kapel al eens eerder had bezocht, en met uitgestoken hand maakte hij als een 

bisschop een kruisteken naar ons. Hierop besteeg de monnik zijn paard en volgde Arabuccha terwijl 

hij fruit met zich mee droeg. Arabuccha steeg af voor het hof van zijn broer om hem op te wachten 

tot hij terugkeerde van de jacht. De monnik steeg eveneens af en bood hem zijn vruchten aan, die hij 

aanvaardde.  

8. Naast Arabuccha zaten twee Saraceense notabelen van het hof van de Khan. Omdat 

Arabuccha wist dat er rivaliteit heerste tussen christenen en Saracenen, vroeg hij aan de monnik of 

hij deze Saracenen kende. “Ik weet dat het honden zijn,” antwoordde hij; “Waarom hou jij ze dan 

aan jouw zijde?” De Saracenen vroegen op hun beurt: “Waarom beledig jij ons, wanneer wij over jou 

niets gezegd hebben?” De monnik zei hierop: “Ik spreek enkel de waarheid: jullie en die Mohammed 

van jullie zijn vuile honden.” Toen begonnen de Saracenen godslasteringen uit te spreken tegenover 

Christus, maar Arabuccha deed hen hiermee ophouden met de woorden: “Stop met spreken, want 

wij weten dat de Messias God is.” 9. Rond dat tijdstip stak er plots zo’n sterke wind op over heel de 

streek dat het leek alsof ze overspoeld werd met demonen en wat later kwam het bericht dat de 

zieke dame overleden was. 

10. De volgende dag keerde de Khan via een andere weg terug naar zijn eigen hof. De 

Mongolen hebben immers het bijgeloof dat ze nooit langs dezelfde weg mogen terugkeren als die 

waarlangs ze gekomen zijn. Bovendien durft niemand, eens het kamp van een bepaalde plek 

vertrokken is, langs diezelfde plaats nog te passeren, te paard of te voet, en dit zolang er nog sporen 

te zien zijn van een vuur dat daar was aangestoken. 

11. Op die dag spraken enkele Saracenen de monnik onderweg aan, waarbij ze hem 

provoceerden en met hem in discussie gingen. Aangezien hij zichzelf niet kon verdedigen met 

rationele argumenten en de Saracenen hem bijgevolg aan het bespotten waren, probeerde hij hen te 

slaan met de zweep die hij in zijn handen had. Zijn gedrag was van die aard, dat dit voorval samen 

met wat hij gezegd had aan het hof werden gerapporteerd. Hierdoor werden we verplicht te 

verblijven tussen de andere afgezanten en niet meer voor het hof, zoals we gewoon waren.  

 

Het theologisch debat 
 

XXXIII, 1. Ikzelf hoopte nog altijd op de komst van de koning van Armenië.291 Daarnaast was er rond 

Pasen iemand uit Bolat toegekomen – de plaats waar de Duitsers zich bevinden die de grootste reden 

voor mijn reis waren292 – en deze persoon meldde mij dat de Duitse priester bijna zou aankomen in 

 

                                                             
290 Cf. XXXII, 2 
291 Koning Het’um I van Armeens Cilicië was op dit moment wel al vertrokken naar Mongolië, maar hij zou er pas op 13 september 

1254 aankomen, twee maand na het vertrek van Willem van Rubroek (Pelliot 1973, 214; Jackson 2009, 226). 
292 Cf. Biografie Willem van Rubroek 
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het kamp.293 Dit was de reden waarom ik de kwestie van ons verblijf of vertrek niet ter sprake bracht 

bij Mangu. Hij had ons eerst enkel de toestemming gegeven om niet meer dan twee maanden in zijn 

kamp te verblijven, en nu waren er al vier, ja zelfs vijf maanden verlopen. Deze gebeurtenissen 

speelden zich immers af in mei en we verbleven daar al heel januari, februari, maart, april en mei. 

2. Ik kreeg echter geen bericht van de koning of van die priester en ik vreesde dat we 

verplicht zouden zijn terug te keren tijdens de winter, waarvan we de strengheid al ondervonden 

hadden. Daarom liet ik iemand aan Mangu Khan vragen welke plannen hij voor ons had, aangezien 

we graag permanent in zijn kamp zouden verblijven als hij dat wilde. Indien we zouden moeten 

terugkeren, dan zou het voor ons draaglijker zijn in de zomer terug te keren dan in de winter. 

Hierop stuurde hij me meteen het bericht dat ik mij niet al te ver moest begeven, omdat hij me de 

volgende dag wilde spreken. Ik antwoordde hem dat als hij me wilde spreken, dat hij beter de zoon 

van meester Willem zou ontbieden, aangezien mijn tolk niet voldeed. 

3. De boodschapper waarmee ik gesproken had, was een Saraceen en hij was ook een gezant 

geweest van Vastacius294. Verblind door geschenken had hij Vastacius de raad gegeven om gezanten 

naar Mangu Khan te sturen om ondertussen wat tijd te winnen, aangezien Vastacius geloofde dat de 

Mongolen binnenkort zijn land zouden binnenvallen. Deze afgezanten heeft hij wel degelijk 

uitgestuurd, maar sinds Vastacius de Mongolen heeft leren kennen maakt hij zich weinig zorgen 

over hen. Bijgevolg heeft hij nog geen vrede met hen gesloten, noch hebben de Mongolen zijn land 

al aangevallen. Dit zullen ze ook niet kunnen doen, zolang hij zich maar durft te verdedigen: de 

Mongolen hebben immers nog nooit een land ingenomen met geweld, maar enkel via misleiding. 

Het is pas nadat mensen vrede met hen gesloten hebben dat ze hen met die vrede als dekmantel 

uitroeien. Toen begon de boodschapper mij veel vragen te stellen over de paus, over de koning van 

de Fransen en over de wegen om tot bij hen te komen. De monnik hoorde dit echter en 

waarschuwde me heimelijk zijn vragen niet te beantwoorden omdat de boodschapper erop uit was 

te verkrijgen dat hij er als afgezant naartoe zou gestuurd worden. Bijgevolg hield ik mijn mond en 

wilde ik hem niet meer antwoorden. Hierop wierp hij me één of andere belediging toe, waarvoor de 

nestoriaanse priesters wilden dat ik hem zou aanklagen. Hij zou ervoor geëxecuteerd zijn geworden 

of tot moes geslagen, maar dit wilde ik niet. 

4. De volgende dag, namelijk de zondag voor Pinksteren (24 mei 1254), werd ik naar het hof 

geleid en kwamen de belangrijkste klerken van het hof naar me toe. De ene was een Mongool die de 

Khan van drinken voorzag en de anderen waren Saracenen. Ze vroegen me namens de Khan naar de 

reden voor mijn komst. Hierop vertelde ik hen het verhaal dat ik reeds vermeld heb, namelijk dat ik 

Sartach bezocht had, hoe ik van het kamp van Sartach naar dat van Baatu gereisd was en dat Baatu 

mij naar hier had gezonden. Daarom liet ik dit antwoord aan de Khan overbrengen: “Ik heb niets te 

zeggen namens iemand anders, de Khan zou zelf moeten weten wat Baatu aan hem geschreven 

heeft. Wel zal ik de woorden van God verkondigen, als de hij die wil horen.” Op deze woorden 

vestigden ze hun aandacht en ze vroegen welke woorden van God ik aan hem wilde meedelen, 

aangezien ze dachten dat ik hem iets voorspoedigs wilde voorspellen, zoals vele anderen doen. 

 

                                                             
293 Dit is de enige vermelding van een Duitse priester in heel het reisverslag. 
294 De Griekse keizer van Nicaea, Theodorus II, zoon van Vatatzes (vandaar de naamsverwarring bij van Rubroek) (cf. XXXII, 4; 

Jackson 2009, 223). 
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5. “Als jullie willen dat ik hem de woorden van God verkondig,” antwoordde ik, “dan moeten 

jullie ervoor zorgen dat ik over een tolk beschik”. “We hebben hem295 ontboden,” zeiden ze, “maar 

probeert u ondertussen toch naar het beste van uw vermogen te spreken via deze tolk: wij verstaan 

u vrij goed”. Omdat ze bleven aandringen dat ik zou spreken, zei ik uiteindelijk de volgende 

woorden: “Er wordt meer verwacht van diegene aan wie meer toevertrouwd is”296. En met 

gelijkaardige woorden ging ik verder: “‘Wie meer gekregen heeft, moet meer liefhebben.’297 Deze 

woorden van God richt ik aan Mangu, aangezien God hem veel gegeven heeft. Zijn macht en rijkdom 

heeft hij niet van de idolen van de tuini298 gekregen, maar van God de Almachtige die de hemel en de 

aarde geschapen heeft. In Zijn handen liggen alle koninkrijken die Hij wegens de zonden van de 

mens van het ene volk naar het andere laat overgaan. Als Mangu hem dus lief heeft, zal hij 

voorspoed kennen. Zo niet, dan moet hij weten dat God alles van hem zal vereisen ‘tot de laatste 

cent’299.” 

6. Hierop zei één van de Saracenen: “Is er iemand die niet van God houdt?”, waarop ik 

antwoordde: “God zegt: ‘als iemand mij lief heeft dan zal hij mijn geboden in acht nemen. Hij die 

mijn geboden niet in acht neemt, heeft mij niet lief.’300 Bijgevolg bemint iemand God niet als hij zijn 

geboden niet opvolgt”. Daarop vroeg de Saraceen: “Bent u al in de hemel geweest, aangezien u de 

geboden van God kent?”. “Neen,” zei ik, “maar God heeft zijn geboden vanuit de hemel aan heiligen 

gegeven en Hij is uiteindelijk ook zelf uit de hemel neergedaald om ze ons aan te leren. Deze 

geboden hebben we in geschriften en we zien aan de handelingen van mensen of ze die geboden in 

ere houden of niet”. De Saraceen zei hierop: “Bedoelt u dan dat Mangu Khan het voorschrift van God 

niet in acht neemt?”. Ik antwoordde hem: “De tolk zal weldra komen, zoals u gezegd heeft, en ik zal 

voor Mangu Khan de geboden van God opnoemen. Hij zal voor zichzelf kunnen uitmaken of hij ze al 

dan niet in ere houdt”. Hierna gingen ze weg en ze deelden de Khan mee dat ik hem een 

idoolvereerder of een tuin had genoemd en dat ik zei dat hij de geboden van God niet in ere hield. 

7. De volgende dag zond Mangu zijn klerken naar me toe en zij spraken me aan: “Onze 

meester heeft ons met de volgende boodschap naar u toegestuurd: ‘Jullie zijn hier aanwezig, 

christenen, Saracenen en tuini, en elk van jullie beweert dat zijn leer de betere is en dat zijn 

geschriften of boeken meer waarheid bevatten.’ Daarom wil de Khan dat jullie allemaal 

samenkomen, met elkaar debatteren en hij wil dat elkeen zijn beweringen opschrijft zodat de Khan 

de waarheid kan leren kennen”. Toen riep ik uit: “Gezegend is God, die dit besluit deed ontstaan in 

het hart van de Khan! Ons Geschrift zegt echter wel: ‘Voor een dienaar van God is het niet passend 

ruzie te maken, in plaats daarvan moet hij iedereen vreedzaam behandelen’301. Hierdoor ben ik 

bereid zonder twisten en verwijten het geloof en de hoop van de christenen uit te leggen aan 

iedereen die het vraagt”. De klerken schreven mijn woorden op en brachten ze naar de Khan. Dan 

 

                                                             
295 Namelijk de zoon van meester Willem (cf. XXXIII, 2). 
296 Citaat uit Lucas, XII, 48 (Chiesa 2011, 471); de Bijbelcitaten zijn steeds met enige vrijheid door Willem overgenomen. 
297 Citaat uit Lucas, VII, 42-3 (Chiesa 2011, 471) 
298 De naam die van Rubroek gebruikt voor de boeddhistische priesters. In de hoofdstukken XXIV en XXV van het Itinerarium geeft 

Willem een samenvatting van hun religieuze gewoontes. 
299 Verwijzing naar Mattheüs, V, 26: “non exies inde donec reddas nouissimum quadrantem” (Chiesa 2011, 471). 
300 Citaten uit Johannes XIV, 23-4; 15 (Chiesa 2011, 471) 
301 Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs, II, 24. Hiermee verwijst van Rubroek ook naar de franciscaanse patientia (Regula 

non bullata, XI, 1; Regula bullata, III, 10) (Chiesa 2011, 471-2). 
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werden de nestorianen bevolen zich voor te bereiden door op te schrijven wat ze wilden zeggen en 

dit kregen ook de Saracenen en de tuini te horen. 

8. De volgende dag stuurde de Khan opnieuw klerken die zeiden: “Mangu Khan wil weten 

waarom u naar deze streken gekomen bent”. “Dat zou hij moeten weten uit de brieven van Baatu” 

antwoordde ik. “De brieven van Baatu zijn verloren gegaan”, zeiden ze, “en de Khan is vergeten wat 

Baatu aan hem geschreven heeft. Daarom wil hij het van u te weten komen”. Dit maakte mij geruster 

en daarom zei ik hen: “Het is een taak van ons geloof het Evangelie te verkondigen aan alle 

mensen.302 Nadat ik berichten over de roem van de Mongolen had gehoord kreeg ik dan ook het 

verlangen om hun volk te bezoeken; en terwijl dit verlangen zich begon te vormen, kregen we het 

bericht dat Sartach een christen was. Daarop maakte ik mijn reis met hem als doel. De koning van de 

Fransen zond naar hem ook brieven met vriendelijke woorden en hij getuigde aan hem onder 

andere wat voor mensen wij waren en hij vroeg Sartach om ons bij de Mongoolse mensen te laten 

verblijven. Sartach stuurde ons door naar Baatu die ons op zijn beurt naar Mangu Khan zond. Wij 

hebben de Khan dus gevraagd om ons toe te staan te blijven en dit vragen we nog steeds”. Dit 

schreven de klerken allemaal op en brachten het naar de Khan. 

9. De dag erop stuurde de Khan opnieuw zijn klerken met de volgende boodschap: “De Khan 

weet heel goed dat u geen diplomatisch bericht voor hem heeft, maar dat u gekomen bent om voor 

hem te bidden, zoals de vele andere priesters. Hij vraagt wel of er ooit afgezanten van jullie tot bij 

ons zijn gekomen, of gezanten van ons tot bij jullie”. Toen vertelde ik hen alles over David en 

broeder André303 en dit zetten ze allemaal op schrift en deelden ze mee aan de Khan. Vervolgens 

stuurde hij ze terug met de boodschap: “De heer Khan zegt dat u hier al een lange tijd verbleven 

hebt. Daarom wenst hij dat u terug zou keren naar uw land en hij vraagt of u zijn gezant met u mee 

zou willen nemen”. Hierop antwoordde ik: “Ik durf geen van zijn gezanten te begeleiden buiten zijn 

rijk, aangezien het land dat tussen onze streken en die van jullie ligt vijandig gebied is. Bovendien 

bevat het een zee en bergen, en dit alles moet ik als arme monnik doorkruisen. Om deze reden zou ik 

het niet aandurven hen onder mijn begeleiding mee te nemen”. Nadat ze mijn antwoord genoteerd 

hadden, keerden zijn klerken terug. 

10. Op de avond voor Pinksteren (30 mei 1254) schreven de nestorianen een kroniek van de 

schepping van de wereld tot de passie van Christus, en ze gingen ook nog verder door de hemelvaart 

te vermelden, de wederopstanding van de doden en het laatste oordeel. Dit laatste deel bevatte 

enkele fouten, waar ik hen dan ook op wees. Op onze beurt schreven wij simpelweg de 

geloofsbelijdenis van de mis neer: “Ik geloof in één God”. 

11. Vervolgens vroeg ik de nestorianen hoe ze verder wilden gaan. Zij antwoordden dat ze 

eerst met de Saracenen wilden debatteren. Ik wees er hen echter op dat dit geen goed idee was: “De 

Saracenen hebben met ons gemeen dat ze zeggen dat er één God is en daardoor zijn ze jullie 

bondgenoten tegen de tuini”. Zij gingen hiermee akkoord en ik vroeg hen of ze wisten hoe de 

idolatrie in de wereld ontstaan was. Aangezien ze hier geen weet van hadden, vertelde ik het hen 

waarop ze zeiden: “Vertel hen deze zaken en laat ons daarna spreken, want het is moeilijk om te 

communiceren via een tolk”. “Laten we eens uitproberen,” stelde ik dan voor, “hoe jullie zich zullen 

gedragen tegenover hen. Ik zal de rol van de tuini op mij nemen, en jullie die van de christenen. Stel 

 

                                                             
302 Zie Marcus XV, 16: “euntes in mundum uniuersum praedicate euangelium omni creaturae” (Chiesa 2011, 472). 
303 David was een lid van het gezantschap van de Mongoolse generaal Eljigidei aan koning Lodewijk in 1248-9. Broeder André de 

Longjumeau werd door de koning als antwoord naar de Mongoolse generaal gestuurd (cf. Historisch kader). 
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dus dat ik deel uitmaak van hun sekte en dat zij beweren dat God niet bestaat. Hierop moeten jullie 

dan bewijzen dat Hij wel bestaat”. (Er komt immers in Mongolië een sekte voor die beweert dat elke 

ziel en elke kracht in iets de God is van dat ding, en dat er anders geen God bestaat.)304 De 

nestorianen wisten niet hoe ze het bestaan van God moesten bewijzen, behalve door voor te lezen 

wat er in de Geschriften verteld stond. “Zij geloven niet in de Geschriften,” reageerde ik, “als jullie 

één verhaal vertellen, dan halen zij een ander aan”. Toen stelde ik hen voor om mij eerst met de 

tuini te laten discussiëren, want moest ik in verwarring gebracht worden, dan hadden zij nog altijd 

de kans om te spreken. Als de nestorianen daarentegen uit hun lood geslagen werden, dan zou ik 

daarna geen gehoor meer krijgen. Hierop stemden ze toe. 

12. Op de avond voor Pinksteren kwamen we dus bijeen in onze kapel en Mangu Khan stuurde 

drie klerken als scheidsrechters, één christen, één Saraceen en één tuinus. Vooraf werd er het 

volgende meegedeeld: “Dit is het bevel van Mangu en dat niemand durft te beweren dat het bevel 

van God anders zou luiden. Hij verbiedt op straffe van de dood dat iemand het zou wagen agressieve 

of beledigende taal te gebruiken tegen een ander en dat iemand zo veel commotie zou maken dat 

het debat verstoord wordt”. Hierop werd iedereen stil. Er was een grote menigte aanwezig, 

aangezien elke partij de meest wijze mannen van hun volk had bijeengroepen en daarnaast waren 

ook vele anderen toegestroomd. 

13. De christenen positioneerden mij toen in het midden en zeiden tegen de tuini dat ze met 

mij zouden debatteren. De tuini, die met een groot aantal aanwezig waren, begonnen te morren 

tegenover Mangu Khan omdat geen enkele Khan ooit geprobeerd had hun geheimen te 

onderzoeken. Dan stelden ze iemand tegenover mij die uit Catai kwam en zijn eigen tolk ter 

beschikking had; mijn tolk was de zoon van meester Willem. De tuinus begon het gesprek: “Vriend, 

als je in het nauw zal komen te zitten, zoek dan iemand die wijzer is dan jou”. Ik antwoordde hem 

niet. Dan vroeg hij waarover ik als eerste wilde debatteren: hoe de wereld ontstaan was of wat het 

lot van de zielen was na de dood. Ik antwoordde hem: “Vriend, dat hoeft niet het begin te zijn van 

ons gesprek. Alles komt voort uit God en Hij is de bron en het hoofd van alle dingen. Daarom moeten 

we eerst spreken over God, over Wie jullie op een andere manier denken dan wij, en Mangu Khan 

wenst te weten wiens geloof beter is”. De scheidsrechters oordeelden dat dit billijk was. 

14. De tuinus wou beginnen met de kwesties die ik vermeld heb, omdat zij deze belangrijker 

vinden. De tuini maken allemaal deel uit van de ketterij van de manicheeërs, die beweert dat de ene 

helft van alle dingen slecht is en de andere goed, of dat alles teruggaat op twee principes; ze geloven 

ook allemaal dat de zielen overgaan van het ene lichaam naar het andere. 

15. Zelfs één van de wijzere priesters van de nestorianen vroeg me of de zielen van dieren na 

de dood ergens heen konden vluchten om niet gedwongen te worden tot een lijdensweg. Meester 

Willem heeft me ook verteld dat ter bevestiging van deze dwaling de tuini ooit een jongen uit Catai 

meebrachten, die op grond van zijn fysieke gestalte nog geen drie jaar oud was, maar toch bekwaam 

was tot alle manieren van denken. Hij kon ook lezen en schrijven en zei over zichzelf dat hij al 

driemaal gereïncarneerd was.305  

16. Ik zei dus aan de tuinus: “Wij geloven stellig in ons hart en we bekennen met onze lippen 

dat God bestaat, dat er maar één God is en dat Hij één is in een perfecte eenheid. Wat geloof jij?”.  

 

                                                             
304 Deze sekte is nog niet geïdentificeerd (Jackson 2009, 231). 
305 Volgens Rockhill heeft van Rubroek het hier over een gereïncarneerde lama, een fenomeen eigen aan het Tibetaans  

boeddhisme (1900, 232). Als dit het geval is, dan is de broeder de eerste Westers schrijver die hem vermeldt (Jackson 2009, 232). 
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“Het zijn dwazen die beweren dat er maar één god is,” antwoordde hij, “wijzen daarentegen 

zeggen dat er meerdere bestaan. Zijn er geen grote heersers in jouw land en is Mangu Khan hier niet 

de machtigste leider? Zo is het ook bij de goden, namelijk dat er in andere gebieden andere goden 

bestaan”.  

“Je hebt een slecht voorbeeld gekozen,” zei ik hem, “als je de vergelijking maakt tussen de 

mens en God; zo kan elke machtige persoon in zijn eigen grondgebied een god genoemd worden”. 

17. Terwijl ik zijn vergelijking wilde ontkrachten, onderbrak hij me met de vraag: “Wat voor 

een God heb jij dan, van wie je zegt dat er maar één bestaat?”.  

“Onze God,” antwoordde ik, “naast Wie er geen andere bestaat, is zo almachtig dat Hij geen 

enkel hulpmiddel nodig heeft, sterker nog, wij hebben allemaal Zijn hulp nodig. Zo is het niet bij de 

mens: geen mens kan alles en daarom moeten er meerdere heersers zijn op aarde, aangezien geen 

van hen alles op zich kan nemen. God is ook in die mate alwetend, dat Hij niemand als raadgever 

nodig heeft, integendeel, alle wijsheid begint bij Hem. Hij is het hoogste goed en Hij heeft geen 

behoefte aan onze goederen306, beter nog, “in Hem leven, bewegen en bestaan wij”307. Zodanig is 

onze God, dat het niet nodig is te beweren dat er een andere bestaat”.  

“Toch is het niet zo,” verklaarde de tuinus, “er is integendeel wel één oppergod in de hemel, 

over wiens afkomst we tot nu toe niets afweten, maar onder hem bevinden zich tien andere goden 

en daaronder bevindt zich een god van de laagste rang en op aarde zijn er een oneindig aantal”. 

18. Omdat hij van plan was hier nog meer verhalen aan te breien, vroeg ik hem naar zijn 

oppergod en of hij geloofde dat deze of een andere godheid almachtig was. Aangezien de tuinus te 

bevreesd was om te antwoorden, stelde hij ook een vraag: “Als jouw God is zoals jij Hem beschrijft, 

waarom heeft Hij dan een kwade helft van de dingen gemaakt?”.  

“Deze bewering is onjuist,” zei ik, “het is niet God die het kwade heeft gecreëerd. Alles dat 

bestaat is goed”. Alle tuini waren verbaasd over deze uitspraak en schreven ze neer alsof ze onjuist 

of onmogelijk was.  

Vervolgens vroeg hij: “Waarvan komt het kwade dan?”. “Je stelt de verkeerde vraag,” 

antwoordde ik.  

“Je moet je eerst afvragen wat het kwade is voordat je kan vragen waar het vandaan komt. 

Maar kom nu terug op mijn eerste vraag, of jij gelooft dat er een god bestaat die almachtig is, en 

daarna zal ik al jouw vragen beantwoorden die je wil stellen”. 

19. Aangezien hij lange tijd bleef neerzitten en weigerde te antwoorden, moesten de klerken 

die meeluisterden hem namens de Khan dwingen te antwoorden. Uiteindelijk antwoordde hij dat 

geen enkele god almachtig was, waarop alle Saracenen in luid gelach uitbarstten. 20. Wanneer de 

stilte was weergekeerd zei ik: “Geen van jouw goden kan jou dus van elk gevaar redden, omdat de 

situatie zich kan voordoen waarin hij de macht er niet voor heeft. Bovendien ‘kan niemand twee 

meesters dienen’308. Hoe kan je dan zo veel goden in de hemel en op aarde dienen?”. De toehoorders 

spoorden hem aan antwoord te geven, maar de tuinus bleef zwijgen. Hoewel ik dan mijn argumenten 

wilde uiten voor de eenheid van de goddelijke essentie en voor de Drievuldigheid terwijl iedereen 

aan het luisteren was, zeiden de nestorianen dat het genoeg was, aangezien ze zelf ook wilden 

spreken. 

 

                                                             
306 Naar Psalm XV, 2: “Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges” (Chiesa 2011, 474). 
307 Uit de Handelingen van de Apostelen, XVII, 28 (Chiesa 2011, 474). 
308 Matteüs VI, 24; Lucas XVI, 13 (Chiesa 2011, 475) 
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21. Ik stond mijn plaats af aan hen, maar wanneer ze in discussie wilden treden met de 

Saracenen, antwoordden zij: “Wij geven toe dat jullie leer de waarheid is en dat alles in het 

Evangelie waar is. Om deze reden willen we over geen enkele kwestie debatteren met jullie”. Ze 

bekenden ook dat ze in al hun gebeden God smeekten hen een christelijke dood te geven.309 

22. Er was een oude priester aanwezig uit de sekte van de Oeigoeren die erkent dat er één God 

is, maar toch idolen maakt. De nestorianen hadden een lange discussie met hem waarin ze alles 

vertelden tot aan de komst van Christus voor het laatste oordeel en via vergelijkingen legden ze 

hem en de Saracenen de Drievuldigheid uit. Iedereen luisterde hiernaar zonder ook maar iets tegen 

te spreken; toch zei niemand: “Ik geloof en ik wil een christen worden”. 

23. Na afloop van het debat zongen de nestorianen net als de Saracenen met luide stem, 

terwijl de tuini stil bleven, en daarna begon iedereen overvloedig te drinken. 

 

De laatste audiëntie met de Khan 
 

XXXIV, 1. Op Pinksteren (31 mei 1254) liet de Khan me bij zich roepen samen met de tuinus met wie 

ik gedebatteerd had. Voor we binnengingen, kreeg ik te horen van mijn tolk – namelijk de zoon van 

meester Willem – dat we zouden moeten terugkeren naar onze eigen streken en dat ik niet in mocht 

gaan tegen dit besluit, aangezien hij vernomen had dat het vaststond. Toen ik tot voor de Khan werd 

geleid, werd ik verplicht te knielen, net als de tuinus naast me samen met diens tolk. De Khan sprak 

mij aan: “Vertel mij de waarheid: heeft u gezegd dat ik een tuinus was, wanneer mijn klerken 

onlangs bij u waren?”. “Heer, dit heb ik niet gezegd,” antwoordde ik, “maar als u het wenst zal ik 

herhalen wat ik wel gezegd heb”. Hierop hernam ik wat ik gezegd had en de Khan besloot: “Ik dacht 

wel dat u niet zo gesproken had, aangezien het geen uitspraak was die u zou mogen maken; het was 

uw tolk die uw woorden slecht vertaalde”. Hij richtte zijn staf, waar hij op steunde, naar mij en zei: 

“Wees niet bevreesd”. Ik glimlachte en zei al fluisterend: “Als ik bevreesd was, dan zou ik hier niet 

naartoe gekomen zijn”. De Khan vroeg aan zijn tolk wat ik gezegd had en hij herhaalde het voor 

hem. 

2. Vervolgens begon hij zijn geloof aan mij te verklaren. “Wij Mongolen,” zei hij, “geloven dat 

er maar één God bestaat, door Wie wij kunnen leven en sterven, en naar hem richten wij ons 

hart”.310 Hierop zei ik: “Dit moet Hij Zelf uitdelen, aangezien het niet kan gebeuren zonder Zijn 

geschenk”. De Khan vroeg wat ik gezegd had en zijn tolk herhaalde het voor hem. Hierna voegde hij 

eraan toe: “Maar zoals God verschillende vingers gegeven heeft aan een hand, zo heeft Hij ook 

verschillende wegen gegeven aan de mens. Aan jullie heeft God de Geschriften gegeven, die jullie 

christenen niet in ere houden. U vindt er niet in terug dat u een ander moet beledigen, of wel?”. 

“Neen,” zei ik, “maar vanaf het begin heb ik u duidelijk gemaakt dat ik met niemand in onenigheid 

wou vallen”. “Ik spreek niet over u,” antwoordde hij. “Eveneens vindt u er niet in terug dat een 

mens om financieel gewin moet afwijken van het pad van de rechtvaardigheid”. “Neen, mijn heer,” 

zei ik, “en ik ben zeker niet naar deze streken gekomen om rijkdom te vergaren; sterker nog, ik heb 

 

                                                             
309 Deze overgave van de moslims is een duidelijk subjectieve overdrijving van Willem van Rubroek en het is dan ook jammer dat 

hij de enige bron is voor dit debat. Jackson vermeldt wel dat dit desalniettemin een verhaspelde weergave kan zijn van het 

islamitisch geloof in Jezus als een profeet van de islam (Jackson 2009, 234). 
310 De god waarnaar Möngke verwijst is de hemelgod van de Mongolen, Tenggeri. Zie Ruotsala 2001, 24-31 voor een overzicht van 

het geloof van de Mongolen. 
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alles geweigerd wat me aangeboden werd”. Er was een klerk aanwezig die getuigde dat ik één iastoc 

en zijden stoffen geweigerd had.311 De Khan reageerde: “Ik spreek niet over hem. Maar God heeft 

jullie dus Geschriften gegeven die jullie niet in acht nemen. Daarentegen heeft Hij aan ons 

waarzeggers gegeven en wij handelen zoals zij het ons voorschrijven en wij leven in vrede”. Voor hij 

een einde kon maken aan deze toespraak, moest de Khan, geloof ik, wel vier keer drinken. 

3. Terwijl ik aandachtig luisterde of hij verder nog iets wilde verkondigen over zijn geloof, 

begon de Khan al te spreken over mijn terugkeer: “Je hebt hier al een lange tijd verbleven en 

daarom wil ik dat je terugkeert. Je hebt gezegd dat je geen van mijn gezanten durft te begeleiden; 

ben je dan toch ten minste bereid een bericht of brief van mij mee te nemen?”. 

4. Vanaf dat moment kreeg ik geen kans meer om het katholieke geloof te openbaren aan de 

Khan. Hij bepaalt immers hoelang iemand in zijn bijzijn mag spreken, behalve als het om een 

afgezant gaat. Een gezant mag zolang spreken als hij wil en er wordt hem altijd gevraagd of hij nog 

meer te zeggen heeft. Ik kreeg echter geen toestemming nog verder te praten, ik mocht enkel naar 

hem luisteren en antwoorden op zijn vragen. 

5. Ik antwoordde hem dat als hij me zijn boodschap zou bekendmaken en deze op schrift zou 

zetten, ik haar graag zou overdragen naar het beste van mijn vermogen. Toen vroeg hij of ik 

daarvoor goud, zilver of kostbare gewaden wou hebben. “Wij aanvaarden zulke zaken niet,” zei ik 

hem, “maar wij hebben geen proviand en zonder uw hulp zullen wij uw land niet kunnen verlaten”. 

Hij antwoordde: “Ik zal ervoor zorgen dat je over alle noodzakelijke dingen beschikt om door mijn 

land te reizen. Wil je daarnaast nog iets?”. “Dat volstaat voor mij,” zei ik. Dan vroeg hij: “Tot hoever 

wil je begeleid worden?”. “Onze invloed reikt tot het land van de koning van Armenië,” zei ik.312 “Als 

ik zover gevoerd word, zal dat volstaan”. “Ik zal ervoor zorgen dat je tot daar wordt begeleid, daarna 

zal je op jezelf moeten passen,” antwoordde de Khan en hij voegde eraan toe: “Er bevinden zich 

twee ogen in een hoofd, en hoewel het er twee zijn, hebben ze toch maar één zicht. Waar de ene zijn 

blik naar richt, daarheen volgt de andere.313 Je bent via Baatu hierheen gekomen, en daarom moet je 

ook langs hem terugkeren314”. 

6. Nadat hij dit gezegd had, vroeg ik hem de toestemming om te spreken. “Zeg maar,” 

reageerde hij. Hierop zei ik: “Mijn heer, wij zijn geen strijders, wij willen enkel dat de wereld 

beheerst wordt door mensen die haar rechtvaardig besturen volgens de wil van God. Het is onze 

taak die mensen te leren hoe ze moeten leven volgens de wil van God; hiervoor zijn we naar deze 

streken gekomen en we zouden hier ook graag gebleven zijn, moest u dat verkozen hebben. 

Aangezien het uw wens is dat wij terugkeren, moet dit ook gebeuren. Ik zal terugkeren en uw brief 

naar mijn beste vermogen overbrengen zoals u het heeft bevolen. Ik zou uw hoogheid wel willen 

vragen of ik met uw goedkeuring naar u zou mogen terugkeren nadat ik uw brief overhandigd heb. 

In het bijzonder voor uw arme slaven bij Bolat die onze taal spreken en nood hebben aan een 

priester om hen en hun zonen te onderrichten in hun geloof. Om deze reden zou ik me graag bij hen 
 

                                                             
311 Cf. XXIX, 21, 40 
312 De broeder bedoelt hiermee dat de macht van de Katholieke Kerk reikte tot in Armeens Cilicië, aangezien koning Het’um in 

1198 een verbond had aanvaard met Rome (Jackson 2009, 238; Chiesa 2011, 477). 
313 Met deze zegswijze verwijst Möngke naar het gedeeld leiderschap over het Mongoolse Rijk en benadrukt hij de machtsrijke 

positie van zijn oom Batu bij de Mongolen (hij had Möngke immers aan de macht geholpen) (cf. Historisch kader; Pelliot 1973, 

207-8; Chiesa 2011, 477). 
314 Dit is toch een vreemde opdracht, aangezien terugkeren langs dezelfde weg volgens het Mongoolse bijgeloof veel ongeluk 

bracht (cf. XXXII, 10). 
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vestigen”. Hierop antwoordde hij: “Als jouw meesters je naar mij terugsturen”. “Mijn heer,” zei ik, 

“het besluit van mijn meesters ken ik niet, maar ik heb de goedkeuring om naar elke plaats van mijn 

keuze te gaan waar het woord van God moet verkondigd worden en het lijkt me dat het in deze 

streken zeker nodig is. Daarom zou ik met uw toestemming willen terugkeren, of mijn meesters 

gezanten terugzenden naar u of niet”. 

7. Hierop bleef de Khan lange tijd stil neerzitten alsof hij aan het nadenken was en zijn tolk 

gaf aan dat ik niet verder mocht spreken. Ongerust wachtte ik zijn antwoord af. Uiteindelijk zei hij: 

“Je hebt nog een lange weg af te leggen: kom op krachten met wat voedsel zodat je gezond in je land 

kan aankomen”. Vervolgens liet hij mij iets brengen om te drinken. Daarna verliet ik zijn bijzijn om 

er niet meer naar terug te keren. Als ik de kracht had gehad om mirakels te verrichten zoals Mozes, 

dan had hij zich onderworpen. 

 

Hun waarzeggers 
 

XXXV, 1. Hun waarzeggers315 zijn hun priesters, zoals de Khan hiervoor al toegaf, en alles wat ze 

voorschrijven wordt onmiddellijk uitgevoerd. Ik zal hun taken aan u beschrijven voor zover ik deze 

kon vernemen van meester Willem en van anderen die er mij waarheidsgetrouwe informatie over 

gaven. Ze zijn met velen en ze hebben altijd een leider, een soort van bisschop, die altijd zijn woning 

opstelt voor de grootste woonst van de Khan, op een steenworp ervandaan. Hij is verantwoordelijk 

voor de wagens, die ik al eerder vermeld heb316, waarop hun idolen worden vervoerd. De andere 

waarzeggers bevinden zich achter het hof op plaatsen die hun zijn toegewezen en vanuit 

verschillende delen van de wereld worden ze bezocht door mensen die in hun praktijken geloven. 

2. Deze waarzeggers, en vooral hun leider, weten veel over astronomie en ze voorspellen 

eclipsen van de zon en de maan. Wanneer deze verduisteringen verwacht worden, slaat het volk 

eten in, zodat ze de deur van hun woning niet zouden moeten buitengaan. Op het moment van de 

eclips laten de waarzeggers hun trommels en andere instrumenten weerklinken, waarbij ze veel 

roepen en een luid lawaai maken. Na de eclips geven ze zichzelf echter over aan drinken en eten, en 

houden ze een groot feest. Ze bepalen welke dagen gunstig of ongunstig zijn voor elke activiteit. 

Daarom verzamelen de Mongolen nooit hun troepen en trekken ze nooit ten oorlog zonder hun 

goedkeuring; zo zouden ze al lang teruggekeerd zijn naar Hongarije, maar dit wordt hen verboden 

door hun waarzeggers. 

3. Alles dat naar het hof gestuurd wordt, laten de waarzeggers tussen vuren passeren en 

hiervan houden ze het deel dat hen toekomt. Ze zuiveren ook al het beddengoed van overledenen 

door het tussen de vuren te brengen. Wanneer iemand overleden is, worden al zijn bezittingen apart 

gehouden zodat ze niet vermengd worden met de andere dingen van het hof, totdat alles gereinigd 

is doorheen de vuren. Dit zag ik gebeuren met de eigendommen van de dame die stierf terwijl wij 

daar waren.317 Vandaar dat er een dubbele reden was waarom broeder André met zijn gezellen 

tussen de vuren moesten gaan: ten eerste, omdat ze geschenken meebrachten en ten tweede, omdat 

de geschenken bedoeld waren voor iemand die al overleden was, namelijk Keu Khan318. Aan mij werd 
 

                                                             
315 Voor meer informatie over de Mongoolse sjamanen, zie Ruotsala 2001, 24-8. 
316 Cf. XXV, 10 
317 Cf. XXXII, 9 
318 Hiermee wordt naar Güyüg verwezen, de voorganger van Möngke als Khan. 
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zoiets niet gevraagd, aangezien ik niets meegebracht had. Als er iets valt terwijl de waarzeggers het 

doorheen de vuren dragen, dan wordt het hun bezit. 

4. Op de negende dag van de maan van mei verzamelen ze alle witte merries uit de kudde om 

ze te zegenen, en de christelijke priesters worden ook verondersteld daar samen te komen met hun 

wierookvat. Vervolgens wordt er verse comos op de grond gesprenkeld en organiseren ze een groot 

feest, omdat ze bepalen dat er dan voor het eerst van de nieuwe comos mag gedronken worden. Het 

lijkt op de gewoonte die op sommige plaatsen bij ons leeft ten opzichte van wijn tijdens het feest 

van Sint-Bartholomeus of Sint-Sixtus, of bij het fruit tijdens het feest van Sint-Jacobus en Sint-

Christoffel.319 

5. De waarzeggers worden er ook bijgeroepen wanneer bij iemand een zoon geboren wordt, 

opdat ze zijn lot zouden voorspellen. Ook wanneer iemand ziek valt, worden ze erbij gehaald, 

waarop ze hun spreuken reciteren en beoordelen of de ziekte natuurlijk is of het gevolg van 

hekserij. Hierover vertelde mij de vrouw van Metz320, die ik hiervoor vermeld heb, een 

wonderbaarlijk verhaal. 

6. Op een dag werden er heel kostbare pelsen als geschenk gegeven, die bewaard werden in de 

residentie van haar meesteres, die, zoals ik al gezegd heb, een christen was. Deze pelsen werden 

vervolgens door de waarzeggers doorheen de vuren gebracht waarbij ze zich meer toe-eigenden dan 

hun toebehoorde. De vrouw die verantwoordelijk was voor de schatkamer van deze dame, klaagde 

de waarzeggers hierover aan bij haar meesteres, waarop zij hen een berisping gaf. Hierna begon de 

meesteres ziek te worden en kreeg ze last van hevige pijnscheuten doorheen heel haar lichaam. De 

waarzeggers werden erbij geroepen en terwijl ze op een afstand bleven zitten, lieten ze één van de 

diensters haar hand boven een pijnlijke plek houden en ze droegen haar op alles wat ze tegenkwam 

weg te nemen. De dienster stond op en volbracht deze taak, en in de hand van haar meesteres vond 

ze een stuk vilt of een andere stof. De waarzeggers droegen haar op dit op de grond te leggen en 

nadat ze dit gedaan had, begon het te kruipen alsof het een levend dier was. Daarna dompelden ze 

het onder in water, waardoor het veranderde in een soort bloedzuiger. Hierop zeiden ze: “Mevrouw, 

een heks heeft u op deze manier gepijnigd met haar magie”, waarna ze de vrouw beschuldigden die 

hen aangeklaagd had over de pelsen. Deze vrouw werd uit het kamp geleid naar de velden, waar ze 

gedurende zeven dagen geslagen werd en andere folteringen moest ondergaan opdat ze zou 

bekennen. Ondertussen was haar meesteres overleden en toen de beklaagde dit vernam, zei ze: “Ik 

weet dat mijn meesteres gestorven is; vermoord mij nu ook opdat ik haar zou kunnen volgen, ik heb 

haar immers geen kwaad aangedaan”. Toen ze daarna niets bekende, beval Mangu dat ze mocht 

blijven leven. 

7. Vervolgens beschuldigden de waarzeggers de voedster van de dochter van de meesteres die 

ik hierboven vermeld heb.321 Zij was christelijk en haar echtgenoot was de meest gerespecteerde van 

alle nestoriaanse priesters. De voedster werd samen met haar dienstmeid gefolterd om hen te doen 

bekennen, waarna de dienstmeid zei dat haar meesteres haar had opgedragen met een paard te gaan 

praten om er antwoorden van te verkrijgen. Ook de voedster bekende dat ze bepaalde dingen 

gedaan had om haar meesteres gunstig te stemmen en haar een plezier te doen, maar ze had niets 

 

                                                             
319 Het feest van Sint-Bartholomeus vond plaats op 24 augustus, dat van Sint-Sixtus (van Reims) op 1 september en dat van Sint-

Jacobus en Sint-Christoffel op 25 juli (Chiesa 2011, 480). 
320 Dame Pascha (cf. XXIX, 2) 
321 Namelijk de meesteres van de vrouw uit Metz. 
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gedaan dat haar kon schaden. Verder werd ze gevraagd of haar man medeplichtig was geweest aan 

deze praktijken, maar zij pleitte hem vrij, aangezien hij alle symbolen en tekens verbrand had die ze 

had getekend. Daarna werd ze ter dood gebracht en Mangu stuurde haar echtgenoot, de priester, 

naar zijn bisschop die in Catai verbleef om door hem berecht te worden, zonder dat de priester 

schuldig werd bevonden. 

8. Ondertussen was de eerste vrouw van de Khan322 bevallen van een zoon en werden de 

waarzeggers opgeroepen om de toekomst van de jongen te voorspellen. Ze maakten allemaal 

gunstige profetieën, namelijk dat hij lang zou leven en een groot leider zou worden. De jongen 

overleed echter al na een paar dagen, waarop zijn moeder woedend de waarzeggers bij zich riep en 

zei: “Jullie hebben voorspeld dat mijn zoon zou blijven leven, en zie, hij is dood!”. Hierop 

antwoordden ze: “Mevrouw, wij zien de heks, de voedster van Chirina, die onlangs ter dood 

gebracht werd. Zij heeft uw zoon vermoord en kijk, wij zien dat zij hem met zich meeneemt”. In het 

kamp verbleven nog één zoon en één dochter van deze voedster, die net volwassen waren, en de 

dame, buiten zichzelf van woede, liet hen onmiddellijk ontbieden, waarna ze de jongeman liet 

ombrengen door een man en het meisje door een vrouw. Dit deed ze als wraak voor haar zoon, van 

wie de waarzeggers beweerden dat ze door hun moeder gedood werd. 

9. Een tijd later droomde de Khan over deze jongelingen, en de ochtend erop vroeg hij wat er 

met hen gebeurd was. Zijn bedienden durfden hem dit niet te zeggen en des te ongeruster vroeg hij 

waar ze verbleven, aangezien ze ‘s nachts aan hem waren verschenen in een visioen. Toen zijn 

bedienden het nieuws aan de Khan meegedeeld hadden, stuurde hij onmiddellijk een bericht naar 

zijn echtgenote met de vraag of ze vond dat een vrouw zomaar de doodstraf mocht uitvoeren 

zonder het medeweten van haar man. Hij liet haar hiervoor zeven dagen opsluiten en hij verbood 

dat haar voedsel gebracht werd. De man die de jongeman omgebracht had, liet hij onthoofden en 

zijn hoofd werd aan de nek van de vrouw gehangen die het meisje gedood had. De Khan liet deze 

vrouw daarenboven geselen met brandende toortsen doorheen heel het kamp, waarna ze 

omgebracht werd. Mangu zou ook zijn vrouw gedood hebben als zij hem geen kinderen had 

geschonken. De Khan verliet wel zijn verblijf om pas terug te keren bij een nieuwe maan.323 

10. De waarzeggers beïnvloeden met hun spreuken ook het weer en wanneer het van nature 

zo koud is dat ze er geen remedie voor vinden, doorzoeken ze het kamp naar mensen die ze als volgt 

beschuldigen: “De koude komt door hen!”; deze personen worden dan zonder enige twijfel gedood. 

11. Kort voor mijn vertrek werd één van de concubines van de Khan ziek en kwijnde ze een 

lange tijd weg. De waarzeggers spraken hun spreuken uit over een Duitse slavin van haar, die ze drie 

dagen lieten inslapen. Nadat ze terug bij zinnen was gekomen, vroegen ze haar wat ze gezien had. Ze 

had vele personen gezien, van wie de waarzeggers beweerden dat ze gauw zouden sterven. 

Aangezien ze in haar droom haar meesteres niet gezien had, meenden de waarzeggers dat ze niet 

aan haar ziekte zou bezwijken. Ik heb gezien dat het meisje een hevige hoofdpijn had overgehouden 

aan haar slaap. 

12. Sommige waarzeggers roepen ook demonen op. ’s Nachts verzamelen ze dan in hun 

woning iedereen die iets wil vernemen van de demon en wordt er gekookt vlees in het midden van 

 

                                                             
322 Genaamd Qutuqtai of Cotota (Jackson 2009, 243). 
323 Möngke voelde zich geruster om pas bij het begin van een nieuwe maancyclus terug te keren, aangezien de nieuwe maan de 

kwade krachten verjoeg die zouden volgen op zijn droom over de dode jongelingen (Jackson 2009, 244; Chiesa 2011, 481). 
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hun verblijf geplaatst. De chan324 roept vervolgens de demon op en hij begint zijn spreuken op te 

zeggen. Hierbij houdt hij een trommel vast die hij hard tegen de grond slaat. Uiteindelijk gaat de 

chan over in een razernij en laat hij zichzelf vastbinden. Hierna verschijnt de demon in de duisternis 

en geeft hij de waarzegger het vlees te eten, waarop de chan antwoord geeft op alle vragen.  

13. Meester Willem vertelde mij dat op een keer een Hongaar zich onder de waarzeggers 

verstopt had, waardoor de demon die boven het verblijf verschenen was, riep dat hij niet binnen 

kon komen, omdat er zich een christen bij hen bevond. Dit hoorde de Hongaar en hij vluchtte 

haastig weg omdat ze naar hem begonnen te zoeken. Dit doen de waarzeggers naast vele andere 

dingen, maar om die allemaal te beschrijven, zou ik te veel tijd nodig hebben.  

 

Voorbereidingen voor de terugkeer van broeder Willem 
 

XXXVI, 1. Op het feest van Pinksteren (31 mei 1254) begonnen ze de brief op te stellen die de Khan 

naar u zou zenden. Ondertussen was Mangu teruggekeerd naar Caracarum en op de octaaf van 

Pinksteren (7 juni 1254), om precies te zijn, hield hij een plechtigheid waarop alle gezanten 

aanwezig moesten zijn. Op de laatste dag werden ook wij ontboden door de Khan, maar ik was al 

naar de kerk gegaan om er drie zonen te dopen van een arme Duitser die ik daar ontmoet had. Op 

het feest was meester Willem de hoofdschenker, omdat de boom waaruit de drank vloeide zijn werk 

was, en iedereen, arm of rijk, zong, danste en klapte in de handen voor de Khan. Toen begon hij hen 

toe te spreken: “Ik heb mijn broers van mij verwijderd en hen naar vreemde volkeren gezonden met 

gevaar voor hun leven.325 Nu zal blijken wat jullie zullen doen wanneer ik beslis jullie uit te sturen 

om onze staat uit te breiden”. Op elke van de vier feestdagen verwisselden ze van kledij, en hiervoor 

kregen ze elke dag een ander kleur toegewezen die gold van hun schoeisel tot aan hun hoofddeksel. 

2. Rond deze tijd zag ik daar de gezant van de kalief van Bagdad326, die zich naar het hof liet 

dragen op een draagstoel tussen twee muildieren. Sommigen zeiden dat hij vrede kwam sluiten met 

de Mongolen op voorwaarde dat zij tienduizend ruiters zouden voorzien voor het leger van de 

kalief. Anderen beweerden dan weer dat Mangu gezegd had dat hij geen vrede met hen zou sluiten 

voordat zij al hun versterkingen zouden vernietigd hebben, waarop de gezant antwoordde: 

“Wanneer u alle hoeven van uw paarden verwijdert, zullen wij onze versterkingen slopen”. 

3. Ik zag er ook afgezanten van een sultan uit India.327 Zij hadden acht windhonden 

meegebracht, die aangeleerd waren om op de rug van een paard te zitten zoals luipaarden dat doen. 

Toen ik vroeg in welke richting India daarvandaan lag, wezen ze naar het westen. Deze afgezanten 

vergezelden mij dan ook bijna drie weken op mijn terugweg die steeds naar het westen liep. 

Daarenboven zag ik gezanten van de sultan van Turkije328, die kostbare geschenken meebrachten 

voor de Khan. Mangu antwoordde echter, zo hoorde ik, dat hij geen goud of zilver nodig had, maar 

wel mannen, aangezien hij wou dat ze hem zouden voorzien van een leger.  

 

                                                             
324 Willem verwart hier de Turks-Mongoolse termen chan (‘khan’) en qam (‘sjamaan’) (Clark 1973, 185). 
325 Cf. XXXII, 4 
326 De ‘Abbasidische kalief van Bagdad, al-Musta’șim Billah, zou op dit moment al een dagelijks tribuut moeten betalen aan de 

Mongolen, en in 1258 zou Bagdad door de troepen van Hülegü veroverd worden en de kalief vermoord (Jackson 2009, 246; Chiesa 

2011, 482). 
327 Waarschijnlijk gezanten van het sultanaat van Delhi, dat geregeld contact had met de Mongolen (Jackson 2009, 247). 
328 Namelijk ‘Izz al-Din Kay-Ka’us II (Chiesa 2011, 482). 
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4. Tijdens het feest van de heilige Johannes (24 juni 1254) hield de Khan een grote drinkpartij, 

waarvoor ik negentig paarden en honderdenvijf wagens telde beladen met paardenmelk. Ditzelfde 

viel ook voor op het feest van de apostelen Petrus en Paulus (29 juni 1254).  

5. Toen de brief die de Khan naar u zou sturen eindelijk klaar was, werd ik ontboden en 

vertaalden ze hem voor mij. Ik heb de inhoud ervan opgeschreven, voor zover ik die kon begrijpen 

via de tolk. De brief gaat als volgt: 

6. “Dit is het voorschrift van de eeuwige God: ‘In de hemel is er maar één eeuwige God en op 

aarde is er maar één heerser: Dzjengis Khan’ (Demugin Cingei is namelijk het geluid van ijzer en dit 

noemen ze Dzjengis omdat hij een smid was. In hun hoogmoed hemelen ze hem op en verwijzen ze 

naar hem als de zoon van God).  7. Dit is het woord van de zoon van God329 dat aan u gericht is. Laat 

dit gehoord en begrepen worden, wie we ook zijn, Mongool, Naiman, Merkit of Musceleman,330 

overal waar oren kunnen luisteren, en overal waarheen een paard kan lopen. Vanaf het moment dat 

zij mijn voorschrift horen en het begrijpen, maar het niet willen geloven en tegen ons oorlog willen 

voeren, zal u horen en zien dat ze ogen hebben maar toch blind zijn. Wanneer ze iets willen 

vasthouden, zullen ze geen handen meer hebben en wanneer ze willen wandelen, zullen ze geen 

voeten meer hebben. Dit is de leer van de eeuwige God. Uit de kracht van de eeuwige God, die zich 

uit in het grote volk van de Mongolen, richt Mangu Khan dit voorschrift aan koning Lodewijk, heer 

van de Franken, aan alle andere heersers en priesters en aan het grote volk van de Franken, opdat ze 

onze boodschap zouden begrijpen samen met de leer van de eeuwige God die geopenbaard werd aan 

Dzjengis Khan.  

Deze leer heeft u echter nog niet bereikt door Dzjengis Khan of anderen na hem. 8. Een man 

genaamd David heeft u bezocht alsof hij een gezant van de Mongolen was, maar hij was een 

bedrieger. U heeft uw gezanten met hem meegestuurd naar Keu Khan, maar zij zijn pas aan het hof 

gearriveerd na zijn dood.331 Zijn vrouw Caimis332 heeft u nasic333 doeken en een brief toegestuurd. 

Maar hoe kon zij, een waardeloze vrouw, nog verachtelijker dan een hond, iets afweten van 

oorlogszaken en vredesonderhandelingen, of van het regeren van een groot rijk en het bepalen van 

de gepaste handelingen? 9. (Mangus vertelde me immers zelf dat Caimis een heks was van de 

slechtste soort en dat ze met haar tovenarij heel haar familie te gronde had gericht.)334 10. Deze twee 

monniken die van bij u naar Sartach gereisd zijn, werden door Sartach doorgestuurd naar Baatu; 

Baatu heeft hen vervolgens naar ons gezonden, omdat Mangu Khan de leider is van het volk van de 

Mongolen. 11. Nu had ik graag Mongoolse afgezanten met deze monniken naar u meegestuurd, 

 

                                                             
329 Deze titel slaat hier op Möngke zelf (Jackson 2009, 248; Chiesa 2011, 484). 
330 De belangrijkste ‘volkeren’ voor de Mongolen, waarbij ook de moslims (Musceleman) hoorden, aangezien de Mongolen de 

moslims, net als de christenen, als een ras zagen in plaats van de aanhangers van een geloof. De Naiman waren een Turks volk dat 

leefde in het noordoosten van Mongolië en dat in 1218 door de Mongolen onderworpen werd. De Merkit waren een Turks-

Mongoolse stam en leefden in bosrijk gebied ten zuiden van het Baikal meer in het noorden van Mongolië (Jackson 2009, 122-3, 

248; Chiesa 2011, 396, 398, 484). 
331 Over deze gebeurtenissen en de missie van Andrea van Longjumeau, zie het historisch kader. 
332 De weduwe van Güyüg, Oghul Qaimish (cf. Historisch kader). 
333 Noch een Mongools of een Turks woord, maar komt wel in andere bronnen voor en was internationaal verspreid. Clark stelt 

voor dat de correcte vorm waarschijnlijk nasici is, dat gekoppeld kan worden aan de spelling nasić/naśić in de Codex Cumanicus 

(‘een soort gouden brokaat met parels’) (Clark 1973, 186-7).  
334 Oghul Qaimish werd beschuldigd van hekserij ten tijde van de afslachting van de familie van Güyüg door Möngke (Jackson 

2009, 249; Chiesa 2011, 485). 
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opdat de hele wereld, met daarbij alle priesters en monniken, in vrede zou leven en zich zou 

verheugen in het feit dat de leer van God dichtbij hen verkondigd werd. Zij antwoordden echter dat 

er tussen ons land en dat van u oorlog woedt en er zich veel slechte mensen bevinden en moeilijk 

begaanbare wegen. Daarom vreesden ze dat ze onze gezanten niet veilig tot bij u zouden kunnen 

brengen. Als wij echter een brief met hen zouden meegeven waarin ons edict beschreven stond, dan 

zouden zij deze brief aan koning Lodewijk overbrengen. Dit is de reden waarom we geen gezanten 

met hen meesturen, maar wel de leer van de eeuwige God, op schrift gesteld door deze priesters van 

u. 

12. De leer van de eeuwige God hebben we aan u bekend gemaakt. Wanneer u dit zal horen en 

geloven, en als u zich aan ons wil onderwerpen, stuur dan uw gezanten naar ons, opdat wij er zeker 

van zouden kunnen zijn of u vrede of oorlog wil met ons. Wanneer de hele wereld, van waar de zon 

opkomt tot waar ze ondergaat, eengemaakt is in vreugde en vrede door de kracht van de eeuwige 

God, dan zal blijken wat we zullen doen. Als u de leer van de eeuwige God gehoord en begrepen 

heeft, maar u wil deze toch niet nastreven noch geloven omdat u zegt dat uw land ver weg ligt, uw 

bergen sterk zijn en uw zee breed is, en als u dan met vertrouwen hierin oorlog voert tegen ons, wie 

weet wat we dan kunnen doen? Dat weet enkel de eeuwige God, die makkelijk heeft gemaakt wat 

moeilijk was en dichtbij wat veraf was.” 

13. Eerst wilden de klerken in hun brief naar ons verwijzen als uw gezanten, maar ik zei hen: 

“Noem ons geen gezanten, aangezien ik duidelijk aan de Khan gezegd heb dat wij geen gezanten zijn 

van Lodewijk”. Hierop gingen ze tot bij de Khan en deelden hem dit mee. Bij hun terugkomst 

vertelden ze dat hij helemaal akkoord was en dat hij hen bevolen had het op te schrijven zoals ik het 

formuleerde. Zo zei ik dus dat ze het woord ‘gezanten’ moesten schrappen en ons monniken of 

priesters moesten noemen. 

14. Terwijl dit zich voltrok, hoorde mijn metgezel dat we zouden moeten terugkeren 

doorheen de wildernis en dat een Mongool ons zou begeleiden. Zonder mijn medeweten haastte hij 

zich hierop naar Bulgai, de hoofdklerk, en maakte hem aan de hand van tekens duidelijk dat hij zou 

omkomen als hij langs die weg zou terugkeren. De dag waarop we de toestemming moesten krijgen 

om te vertrekken, namelijk twee weken na het feest van de heilige Johannes (8 juli 1254), werden we 

naar het hof geroepen en de klerken deelden mijn metgezel mee: “Mangu Khan wil dat jouw gezel 

terugkeert langs Baatu, maar jij zegt dat je ziek bent en zo is het wel degelijk. Daarom stelt Mangu 

dat je met jouw gezel mag meegaan als je dat wilt, maar dat het dan op je eigen 

verantwoordelijkheid is. Het kan immers voorvallen dat je zal verblijven bij een iam335 die niet voor 

jou zal zorgen en dat je een last zal zijn voor je metgezel. Als je echter hier wil blijven, dan zal de 

Khan jou van het noodzakelijke voorzien totdat er gezanten komen met wie je op een trager tempo 

kan terugkeren via een weg die langs steden loopt”. De broeder antwoordde: “Moge God de Khan 

een gelukkig leven geven! Ik zal blijven”. Ik zei hem: “Broeder, kijk toch uit wat je doet! Ik laat jou 

niet achter”. “U laat mij niet achter,” antwoordde hij, “ik laat u achter. Als ik met u mee zou gaan 

dan voorzie ik gevaar voor mijn lichaam en mijn ziel, aangezien ik de onverdraagbare ontbering niet 

kan uithouden”. 

15. De notarissen hielden drie gewaden of tunieken vast, en ze zeiden ons: “Jullie willen geen 

goud of zilver aannemen en jullie zijn hier lange tijd geweest om voor de Khan te bidden. De Khan 

 

                                                             
335 De term voor een doorzendstation van de post in het Mongoolse Rijk (Mongoolse jam of Turkse yam), maar door van Rubroek 

gebruikt om te verwijzen naar de persoon die dit station beheert (de yamchin) (Clark 1973, 186). 
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vraagt daarom dat jullie ten minste elk één eenvoudig gewaad aanvaarden opdat jullie hier niet met 

lege handen zouden weggaan”. Toen waren we wel verplicht deze gewaden te aanvaarden als blijk 

van eerbied voor de Khan, omdat ze het heel slecht opvatten wanneer hun geschenken afgewezen 

worden. Voordien had de Khan al meermaals bij ons laten polsen wat we wilden hebben, en steeds 

gaf ik hen hetzelfde antwoord, zodanig dat de christenen336 op basis hiervan de afgodenaren erop 

aanvielen dat zij naar niets anders op zoek waren dan naar geschenken. Zij verweten ons dat we 

dwazen waren, aangezien, als de Khan zijn hele hof aan hen zou willen geven, ze dit maar al te graag 

zouden aanvaarden en dit zou bovendien de verstandige keuze zijn. Nadat we de gewaden 

aangenomen hadden, vroegen ze ons of we zouden bidden voor de Khan, hetgeen we deden. Toen 

we op deze wijze zijn toestemming hadden gekregen, gingen we naar Caracarum. 

16. Op een dag, terwijl we op een afstand van het hof bij de monnik waren met wat andere 

gezanten, liet de monnik zo hard op het gebedsbord slaan dat Mangu Khan dit hoorde en vroeg wat 

dat geluid was. Wanneer het hem verteld werd, vroeg hij waarom de monnik zo ver van het hof 

verwijderd was.337 Ze antwoordden hem dat het lastig was voor hem om elke dag paarden en 

runderen naar het hof te brengen, en ze voegden eraan toe dat het beter zou zijn als hij in 

Caracarum zou verblijven naast de kerk om er te bidden. Daarom stuurde de Khan hem het bericht 

dat, als hij naar Caracarum wou verhuizen om er naast de kerk te verblijven, hij hem zou voorzien 

van alles wat hij nodig had. De monnik antwoordde echter: “Ik ben naar hier gekomen uit het heilige 

land van Jeruzalem op het bevel van God en ik heb een stad achtergelaten waarin zich duizend 

kerken bevinden die mooier zijn dan die van Caracarum. Als de Khan wil dat ik hier blijf en voor 

hem bid, zoals God mij heeft opgedragen, dan zal ik blijven; zo niet, dan zal ik terugkeren naar de 

plek vanwaar ik gekomen ben”. Diezelfde avond werden hem ossen gebracht die vastgemaakt waren 

aan wagens, en ’s ochtends werd hij teruggebracht naar de plaats voor het hof waar hij vroeger 

gewoonlijk verbleef. 

17. Kort voor ons vertrek was er een nestoriaanse monnik338 toegekomen die eruit zag als een 

verstandig man. Hij kreeg onderdak voor het hof bij Bulgai, de hoofdklerk, en de Khan zond zijn 

kinderen naar hem om gezegend te worden. We kwamen naar Caracarum en toen we in de woning 

van meester Willem waren, kwam mijn gids binnen met tien iastoc. Hiervan legde hij er vijf in de 

handen van meester Willem en hij zei hem dat hij namens de Khan met dat geld alle 

noodzakelijkheden moest bekostigen voor de broeder339; de andere vijf gaf hij aan Homo Dei340, mijn 

tolk, met de opdracht ze te spenderen aan hetgeen ik onderweg nodig had. Deze instructies had 

meester Willem hen gegeven zonder ons medeweten. 

18. Ik liet één iastoc onmiddellijk verkopen en de winst verdeelde ik onder de arme christenen 

die daar verbleven en allemaal op ons rekenden; een tweede spendeerden we om de noodzakelijke 

kledij en uitrusting te kopen die we zouden nodig hebben, en met de derde kocht Homo Dei wat 

zaken waarop hij een kleine winst maakte. De rest gaven we ook in Caracarum uit, aangezien we 

 

                                                             
336 Namelijk de nestorianen in het kamp van Möngke. 
337 De monnik was eigenlijk bevolen geweest zich verder van het hof te verplaatsen wegens zijn agressief gedrag tegenover enkele 

moslims (cf. XXXII, 11). 
338 De enige nestoriaanse monnik in het hele reisverslag, de rest van de nestorianen die vermeld worden zijn leden van de 

seculaire clerus (Pelliot, 1973, 212-3). 
339 Namelijk broeder Bartholomeus van Cremona, die ervoor gekozen had in Karakorum te blijven (cf. XXXVI, 14). 
340 Over de tolk van Willem en zijn vreemde naam, zie biografie Willem van Rubroek. 
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vanaf we Perzië zouden binnentrekken op geen enkele plek genoeg overlevingsmiddelen zouden 

krijgen. Dit was eigenlijk ook niet het geval bij de Tartaren, maar in Perzië was het moeilijk iets te 

vinden dat te koop was. 

19. Meester Willem, die eens uw onderdaan was, stuurt u een riem versierd met een kostbare 

steen, die de Mongolen dragen tegen de donder en de bliksem.341 Hij bidt voor u en stuurt u zeer veel 

groeten. Het is onmogelijk voor mij om aan God of aan u mijn dankbaarheid uit te drukken voor zijn 

hulp. 

20. We hebben daar in totaal zes mensen gedoopt. 

21. We verlieten elkaar met tranen in de ogen. Mijn metgezel bleef achter bij meester Willem 

en ik keerde zonder hem met mijn tolk terug, vergezeld door mijn gids en een dienaar die een 

bevelschrift bij zich had waarmee hij om de vier dagen recht had op een schaap voor ons vieren.

 

                                                             
341 Deze riem kan verbonden worden met de Mongoolse techniek van jada/yat om het weer te veranderen (Jackson 2009, 252). 
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 (Afb. 6: De reisroutes van Willem van Rubroek en Giovanni da Pian del 

Carpine, en de omvang van het Mongoolse Rijk in 1253-5) 
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