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Khutulun: worstelaar, 
ruiter en boogschutter  

  
Algemeen 
 
Tijdvak 4: Tijd van steden en staten (1000-1500) 
Niveau: onderbouw vmbo, havo, vwo/ bovenbouw vmbo, havo, vwo 
Tijd: 15 min 
Leerdoelen: 

• Je krijgt inzicht in het leven van Khutulun. 
• Je krijgt inzicht in de positie van de vrouw binnen het Mongoolse Rijk. 
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OPDRACHT 
 
Lees of bespreek met je docent de biografie van Khutulun op F-site.nu of in 
dit opdrachtenblad.  Beantwoord onderstaande vragen.  
 

a. Had je weleens van Khutulun gehoord? 
b. Wat vind je van haar verhaal? Leg je antwoord uit.  
c. Bedenk twee redenen waarom zij in Nederland niet zo bekend is. 

Bespreek je antwoord met je klasgenoot en met je docent.  
d. Leg uit hoe Khutulun strijder in het Mongoolse leger kon worden. 
e. Waarom zaten er in vergelijking tot legers van andere landen veel 

vrouwen in het Mongoolse leger? 
f. Bedenk een reden waarom Khutulun pas wilde trouwen met een man 

die haar versloeg bij het worstelen.  
g. Uiteindelijk huwde zij met één van haar vaders soldaten om een einde 

te maken aan een geruchtenstroom. Wat vind je van deze reden om te 
trouwen? Welke geruchten zouden er zijn rondgegaan? Leg je 
antwoord uit. 

h. Zij is op 45-jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden overleden. 
Waarom zou er denk je een moordcomplot zijn geweest? Wie zou hier 
achter zitten? Leg je antwoord uit.  

i. In de 19e eeuw was er een belangrijke stroming in de kunst, namelijk 
de Romantiek. Kan je bedenken waarom juist het verhaal van Khutulun 
door schrijvers werd opgepakt?  

j. Lees op F-site.nu de ‘Facts’. Bedenk nu hoe Mongoolse worstelaars 
Khutulun nog altijd eren. 

 
 

 
                                          Still uit de Netflix serie Marco Polo (2014). 
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BIOGRAFIE  
 
 
Khutulun was een Mongoolse prinses die uitblonk als ruiter, worstelaar en 
boogschutter, en ook als krijger.  
 
Ze was de achter-achterkleindochter van Genghis Khan en het nichtje van de 
Mongoolse heerser Koeblai Khan. Al van jongs af aan versloeg Khutulun haar 
broers bij het worstelen en ze begon mee te doen aan wedstrijden. Ze werd 
beroemd als de worstelaar die geen man kon verslaan. Door 
weddenschappen met verslagen tegenstanders won ze door de jaren heen 
een kudde van tienduizend paarden bij elkaar. 
 
De Mongolen geloofden dat sportkampioenen ook goede krijgers waren. 
Haar overwinningen brachten haar al snel naar het slagveld, waar ze naast 
haar vader ten strijde trok. Ze vochten tegen Koeblai Khans pogingen om het 
Kanaat van Chagatai in te lijven, dat zich uitstrekte van het westen van 
Mongolië en China tot in Kazachstan en Kyrgyzië. Volgens Marco Polo was 
haar tactiek om naast haar vader op te rijden en dan als een havik 
bliksemsnel een slachtoffer van de vijandelijke troepen eruit te pikken, en die 
naar haar vader te brengen.  
 
Khutulun weigerde te trouwen tenzij haar aanstaande echtgenoot haar kon 
verslaan met worstelen. Eenmalig beloofde ze haar ouders om een aanzoeker, 
een rijke prins, te laten winnen, maar tijdens het worstelen werd ze te 
fanatiek en versloeg ze hem alsnog. Uiteindelijk trouwde ze met een van haar 
vaders soldaten, om geruchten de kop in te drukken. Na haar vaders dood 
volgde ze hem op als legercommandant, maar kort daarna stierf ze op haar 
45ste onder verdachte omstandigheden die op een moordcomplot wezen.  
 

 


