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Inleiding 
 
 
Aangezien ik sinds lange tijd geïnteresseerd ben in de mediaonderzoek en populaire cultuur was het mij snel 

duidelijk dat ik voor mijn masterproef wilde werken op beeldmateriaal. Mijn oorspronkelijke idee was om de 

geschiedkundige correctheid van een historische serie te bespreken. Ik koos voor de serie al-ẓāhir baybars omdat 

deze serie zeer populair is en hierdoor beschikbaar is via het internet. Verder spreken de personages, zoals in de 

meeste historische series, fuṣḥā of Modern Standaard Arabisch. Toen bleek dat de analyse van de historische 

correctheid van de serie geen geschikt onderwerp voor onderzoek zou zijn, koos ik ervoor om de serie al-ẓāhir 

baybars op een andere manier te bestuderen. Ik zal analyseren op welke manier gender, religie en politiek in de 

serie aan bod komen. Dit zal gekaderd worden binnen de bredere context van de Syrische maatschappij ten tijde 

van de productie van de serie.  

 

Om dit te onderzoeken gebruikte ik de methode van de visuele antropologie. Binnen dit breder methodologische 

kader paste ik enkele conventionele analyses uit de communicatiewetenschappen toe. Ik ga dieper in op de manier 

van onderzoek in Deel 1: methodologie (p. 6). Na dit eerste hoofdstuk zal ik de context schetsen van de 

televisieproductie in Syrië en kort wat informatie geven over de politieke situatie in Syrië ten tijde van het maken 

van de serie. Verder zal ik dieper ingaan op elk van de gekozen onderwerpen namelijk gender en de voorstelling 

van de vrouw, religie en politiek. In elk hoofdstuk wordt een thema bestudeerd en wordt aangegeven hoe we dit 

kunnen plaatsen binnen de Syrische maatschappij. In het laatste hoofdstuk zal ik nagaan of de manier waarop de 

geselecteerde thema’s in de serie getoond worden een invloed kan hebben op het publiek. 
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1. Methodologie 
 

 

In dit hoofdstuk zal besproken worden op welke manier het onderzoek gevoerd werd en welke stappen ondernomen 

werden. Het vooropgestelde doel was het bespreken van de serie al-ẓāhir baybars en hoe verschillende aspecten 

van de Syrische, en de Arabische maatschappij in het algemeen, in de serie behandeld worden. Het onderzoek werd 

op een inductieve wijze gevoerd, zonder vooraf opgestelde hypothese, waarbij de thema’s die aan bod komen in de 

analyse pas gekozen werden na een eerste lezing van de serie. Het criterium dat gebruikt werd om deze 

onderwerpen te selecteren was de maatschappelijke relevantie. De geselecteerde onderwerpen zijn: gender, religie 

en politiek. 

 

Al snel werd het duidelijk dat het niet mogelijk zou zijn om de volledige serie te bestuderen. Ik selecteerde 

aflevering negen tot eenentwintig omdat de geselecteerde onderwerpen hier duidelijk aan bod komen en omdat de 

afleveringen een afgesloten geheel vormen. In dit deel van de reeks is het hoofdpersonage Baybars (baybars) 

immers gevlucht uit Egypte en bevindt hij zich in Groot-Syrië (bilād al-šām). Na de slag bij ‘Ayn Jalut (ʻayn ǧālūt) 

keert Baybars terug naar Cairo (al-qāhira). Op enkele momenten in de geselecteerde afleveringen bevindt Baybars 

zich gedurende een korte tijd in Egypte. Zo bevindt hij zich bij begin van de negende aflevering nog in Cairo, dit is 

immers de aflevering waarin hij op de vlucht slaat. In aflevering twintig en eenentwintig keert hij tijdelijk terug 

naar Egypte om zijn plannen voor de slag van ‘Ayn Jalut met Sayf al-Din Qutuz (sayf al-dīn quṭuz) te bespreken. Ik 

heb er ervoor gekozen om deze afleveringen toch mee te nemen in de analyse omdat Baybars in deze afleveringen 

slechts tijdelijk in Egypte verblijft en omdat deze afleveringen belangrijk zijn voor de politieke analyse van de 

serie. 

 

Na me ingelezen te hebben over de methodologie van de analyse van beeldmateriaal en televisie had ik er 

aanvankelijk voor gekozen voor een frame- en discoursanalyse toe te passen. Op deze manier kan onderzocht 

worden hoe bepaalde thema’s in een mediatekst aan bod komen. De frameanalyse gaat op zoek naar de structuren 

waarin een mediatekst een bepaald thema, probleem, … kadert. Er wordt onderzocht hoe een mediatekst een 

onderwerp aan een kijker voorlegt. De methode besteedt hierbij aandacht aan het gebruik van symbolen, metaforen 

en beschrijvingen. Hoewel de frameanalyse vooral toegepast wordt op retorische teksten en nieuwsteksten kan het 

onderzoeksveld uitgebreid worden naar andere mediateksten1. De term discoursanalyse is moeilijker te definiëren 

dan frameanalyse. Er is immers geen consensus over wat een discours is of over hoe dit discours moet onderzocht 

worden. Over het algemeen kunnen we stellen dat bij de methode alle elementen van een tekst gebruikt om te 

onderzoeken wat bedoeld wordt met een bepaalde tekst2. De discoursanalyse focust zich dus eerder op het doel, de 

boodschap en de ideologische achtergrond van een tekst. Hierin ligt het verschil met de frameanalyse. Terwijl de 

frameanalyse zich meer focust op hoe iets gezegd wordt en binnen welk denkkader een onderwerp aan de kijker 

wordt voorgelegd, houdt de discoursanalyse zich bezig met wat precies gezegd en getoond wordt en waarom.  

                                                           
1 D’Angelo & Kuypers, 2010, p. 1 – 4; Van Gorp, 2010, p. 84 
2 Phillips & Jørgensen, 2002, p. 1 - 20 
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Tijdens het onderzoek leek deze manier van werken echter niet de volledige lading te dekken. Ik heb er dan ook 

voor gekozen de methode van antropologie van media en visuele antropologie toe te passen. Deze methode laat toe 

om te verwijzen naar de Syrische maatschappij en de serie in een bredere context te kaderen. Het verschil tussen 

communicatiewetenschap en antropologie ligt net hierin. Dit geeft Debra Spitulnik aan in haar artikel Anthropology 

and mass media.  

 

In fact, although anthropologists have just begun to look at the various political, social, cultural and linguistic 

dimensions of mass media, they have in some way already bypassed many of the debates within media studies. Perhaps 

this is because they implicitly theorize media processes, products, and uses as complex parts of social reality, and 

expect to locate media power and value in a modern diffuse, rather than direct and causal, sense3. 

  

Bij een onderzoek naar de relatie tussen de maatschappij en de serie is het belangrijk om op een holistische manier 

te werk te gaan. Hierbij is het begrip thick description van belang. Dit begrip geeft aan dat bewuste handelingen 

plaatsvinden in binnen sociale context en dat één bepaalde handeling een volledig web aan betekenissen met zich 

meedraagt. Clifford Geertz geeft in zijn artikel Thick description: toward an interpretive theory of culture het 

voorbeeld van de knipoog. Een knipoog is een bewuste actie die een betekenis met zich meedraagt en op 

verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden. Om de volle betekenis van een knipoog te beschrijven moet 

gekeken worden naar de bedoeling van de persoon die knipoogt, waar en wanneer de knipoog wordt uitgevoerd, in 

welke sociale context, naar wie geknipoogd wordt, wie nog getuige is van de actie, etc. Bij het beschrijven van 

deze ene handeling wordt dus een ingewikkeld web van betekenissen ontrafeld4. De serie wordt in dit onderzoek 

beschouwd als een handeling waar een complex netwerk van betekenissen aan verbonden is.  

 

Binnen de visuele antropologie zijn er twee belangrijke onderzoeksgebieden. Ten eerste is er de toegepaste visuele 

antropologie waarbij het beeldmateriaal zelf bestudeerd wordt. Ten tweede is er de studie van visuele cultuur die 

onderzoekt hoe in een cultuur omgegaan wordt met beeldmateriaal en hoe mediateksten geproduceerd worden. 

Deze twee onderzoeksvelden vullen elkaar aan5. Hoewel dit onderzoek eerder in de categorie van de toegepaste 

visuele antropologie valt, worden toch bepaalde elementen van het onderzoek naar visuele cultuur gebruikt om het 

bestudeerde beeldmateriaal in een bredere context te kaderen. De visuele antropologie is een interdisciplinair 

onderzoeksgebied zonder vaste methode waarvan de stappen van het onderzoek niet duidelijk uitgetekend zijn. Dit 

geeft de vrijheid om de nadruk te leggen op wat voor het gekozen onderwerp het meest relevant is6. Frame- en 

discoursanalyse zullen in dit onderzoek nog steeds gebruikt worden in het bredere kader van de visuele en media-

antropologie. Hiernaast zullen nog een aantal andere methodes toegepast worden om zo veel mogelijk 

betekenislagen van de serie mee te nemen in de analyse. Deze zal ik nader toelichten wanneer ze de eerste keer 

gebruikt worden. 

 

                                                           
3 Spitulnik, 1993, p. 307 
4 Geertz, 1973, p. 1-20 
5 Morphy & Banks, 1997, p. 1-3 
6 Ibid. p. 30-31 
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Bij het uitvoeren van een antropologisch onderzoek is het belangrijk veldwerk te doen om de perspectieven en 

ideeën van de bestudeerde maatschappij op te nemen in de analyse. Aangezien het voor mij niet mogelijk was om 

in Syrië veldwerk uit te voeren koos ik ervoor om verschillende blogs, online artikels en interviews te gebruiken 

om de ideeën die leven in Syrië en in de Arabische wereld weer te geven. Verder had ik ook contact met de 

scenarist van de serie, Ghassan Zakaria (ġassān zakarīā). Hij beantwoorde mijn vragen over de productie van de 

serie en de verwijzingen naar politieke en sociale gebeurtenissen. Wanneer ik hem vroeg naar de productie van de 

serie en de redenen waarom zaken op een bepaalde manier in beeld gebracht werden verwees hij verschillende 

malen naar het historische karakter van de serie. Er kan echter een vraagteken geplaatst worden bij historiciteit van 

de serie. Vaak lijkt het verhaal eerder gebaseerd te zijn op zijn persoonlijke perceptie van de geschiedenis dan op 

historische bronnen. Zakaria stuurde me ook het originele script. Nadat ik structuur bracht in de tekst vergeleek ik 

het script met de uiteindelijke serie om te weten te komen welke zaken verwijderd, toegevoegd of aangepast 

werden tijdens het produceren van de serie.  

 

Bij het analyseren van de serie zijn drie betekenisniveaus te onderscheiden. De eerst betekenislaag ligt in het 

originele script zoals het geschreven werd door Ghassan Zakaria. Na het schrijven van het script werden 

verschillende zaken veranderd door producent, acteurs, etc. die meewerkten aan de serie. Het tweede 

betekenisniveau is dan ook de serie zoals die werd uitgezonden na deze veranderingen. Ik focus me in de analyse 

vooral op dit niveau aangezien de serie zelf de belangrijkste bron is die ik gebruikt bij het onderzoek. Ten laatste is 

er de betekenis die aan de serie gegeven wordt door het publiek. Zoals ik later zal aantonen kan het publiek in de 

serie betekenissen vinden die de televisiemakers niet bewust in de serie plaatsten. Het publiek kijkt immers actief 

naar de serie en interpreteert de serie vanuit zijn eigen achtergrond. 

 

Ik ben me bewust van de beperkingen van het onderzoek. Vooral de publieksreceptie van de serie was moeilijk te 

bestuderen. Hoewel ik gebruik maak van online bronnen en informatie van Ghassan Zakaria is het onmogelijk om 

algemene conclusies te trekken over hoe het publiek de reeks geïnterpreteerde. Een andere beperking heeft te 

maken met mijn eigen achtergrond als onderzoeker. Binnen de Arabische, en de Syrische gemeenschap, blijf ik 

immers een buitenstaander. Aangezien ik niet dezelfde culturele bagage heb als de makers en het doelpubliek van 

de serie is het mogelijk dat bepaalde betekenislagen en metaforen in de serie voor mij niet duidelijk zijn. Ondanks 

deze beperkingen heb ik geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de gekozen onderwerpen in al-

ẓāhir baybars. 

Ik gebruik het transliteratiesysteem uit de derde editie van het woordenboek van Hans Wehr omdat het duidelijk en 

vlot leesbaar is. Arabische woorden die in het Nederlands gangbaar zijn worden niet in transliteratie weergegeven7. 

Namen van plaatsen, organisaties en personen worden enkel de eerste maal tussen haakjes in transliteratie 

weergegeven. Voor de referentielijst heb ik gebruik gemaakt van de APA-regels. Voor de leesbaarheid van de tekst 

heb ik ervoor gekozen om de referenties in de tekst in voetnoot weer te geven.  

 

                                                           
7 Het criterium dat gebruikt werd om te bepalen of woorden gangbaar zijn in het Nederlands is het voorkomen van de woorden 

in het Van Dale online woordenboek uit 2015.  
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2. Syrië en de musalsal: een achtergrondschets  
 

 

In dit deel zal de algemene context waarin al-ẓāhir baybars geproduceerd werd besproken worden. Het betreft de 

situatie van voor de Syrische burgeroorlog. Eerst zal er kort uitleg gegeven worden over de Syrische overheid en de 

Baʻath-partij (ḥizb al-ba‘ṯ). Daarna zal ik dieper ingaan op de televisieproductie in Syrië. De situatie zal geschetst 

worden aan de hand van een literatuurstudie waarbij ik gebruik maak van wetenschappelijke literatuur en 

mediateksten. 

 

2.1 Syrië en de Ba‘ath-partij   
 

Het eerste wat besproken zal worden is de relatie tussen de Ba‘ath-partij en het Syrische regime. De Ba‘ath-partij is 

van groot belang voor de Syrische politiek en veel belangrijke posities binnen de staat worden bezet door personen 

die lid zijn van de partij of eraan verbonden zijn8. Tegelijk is er een debaʻathisatie aan de gang. De partij heeft de 

macht nog in handen maar heeft niet meer dezelfde ideologische draagkracht die ze had bij haar oprichting. De 

Ba‘ath-partij streeft officieel de oorspronkelijke partijdoelstellingen na maar in werkelijkheid is er een verzwakking 

van de partij9. Toen Bashar al-Assad (baššār al-asad) aan de macht kwam was het moeilijk om het Syrisch 

nationalisme, panarabisme en socialisme van de Ba‘ath-partij met elkaar te verzoenen. Vanaf 2005 zien we dan ook 

dat er meer gefocust wordt op Syrisch nationalisme waarbij de overheid dramaseries probeert te gebruiken om een 

nationale gevoel te creëren10.  

 

2.2 Censuur in Syrië ten tijde van het produceren van al-ẓāhir baybars 
 

In 2002 zei de toenmalige Syrische minister van informatie Adnan Omran: “Not a single person has been 

imprisoned for their political views, only for illegal activities11.” Zo ontkent hij dat de Syrische overheid politieke 

tegenstanders gevangenneemt. Anderen, onder wie de schrijfster Georgette Atiah en de journalist Thabet Salem, 

stellen dat de situatie in het begin van de jaren 2000 beter werd en dat de overheid steeds minder censuur toepast. 

Mensenrechtenorganisaties stellen echter dat in er 2002 ongeveer 800 politieke gevangenen waren in het Syrië12 en 

dat de vrije meningsuiting in het land sterk aan banden gelegd is13.  

 

Televisieseries worden vaak gecensureerd. Volgens sommige bronnen is er zelfs meer controle op massamedia 

zoals radio en televisie dan op gedrukte media. Deze media spreken immers een wijder publiek aan dan de 

printmedia. Bovendien bereiken ze de grote groepen analfabeten uit de lagere klassen14. Hoewel minder aandacht 

                                                           
8 Joubin, 2013, p. 27 
9 Salamandra, 2008, p. 178 
10 al-Ghazzi, 2013, p. 588-593 
11 BBC News, 2002 
12 Ibid. 
13 Freedom House, 2006 
14 Amin, 2002, p. 126 
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besteed wordt aan dramareeksen dan aan non-fictionele programma’s moeten de televisiemakers rekening houden 

met de censuur die hen opgelegd wordt door de overheid15. Bij de rest van de analyse is het belangrijk dat we 

bewust zijn van deze censuur. 

 

De regels betreffende overheidscensuur liggen niet vast en er wordt een pick and choose beleid gevoerd16. Als 

argument voor de censuur wordt vaak ‘redenen van nationale veiligheid’ opgegeven. Hieronder valt onder andere 

de kritiek op rechtbanken en politieke, militaire religieuze leiders. Ook het bekritiseren van andere landen of het 

loven ervan is niet toegestaan. Een ander reden voor de censuur is ‘het behoud van de cultuur’. Zo is het verboden 

de islam te bekritiseren of zaken uit te zenden die voor spanning tussen de verschillende geloofsgroepen in het land 

kunnen zorgen17. Door de onduidelijke regelgeving en het onvoorspelbare censuurbeleid is het voor tegenstanders 

van het regime vaak moeilijk te weten wat kan en wat niet.  

 

Het regime controleert verschillende series ook op een onrechtstreekse manier. Hoewel de televisieproductie, in 

tegenstelling tot de cinemaproductie, niet rechtstreeks in handen is van de overheid hebben veel productiehuizen 

banden met het regime. We kunnen echter opmerken dat zelfs deze productiehuizen series kunnen maken die 

kritisch zijn tegenover het regime18. Soms laat het regime immers bewust enige, gecontroleerde kritiek toe. De 

overheid gebruikt tanfīs19 om de frustratie van burgers tot uiting te laten komen in artistieke vormen zoals 

televisieseries of theater. De hoop is dat andersdenkenden minder snel in opstand zullen komen omdat ze hun 

frustratie ergens kwijt kunnen. Hierdoor wordt de illusie van vrije meningsuiting gecreëerd. Tanfīs past ook binnen 

de verdeel-en-heers politiek van de overheid. Degenen die wel kritiek in hun werk kunnen tonen worden er immers 

vaak van beschuldigd banden te hebben met het regime20.  

 

Door de manier waarop het Syrische regime censuur toepast leeft bij veel televisiemakers verwarring en angst. Dit 

zorgt ervoor dat velen zichzelf censureren nog voor hun teksten door de overheid gecontroleerd worden. Hierdoor 

wordt een angstklimaat gecreëerd waarbij vaak alle kritiek, zelfs degene die mogelijk toegestaan zou worden, 

angstvallig vermeden wordt. De weinige vrijheid die er is wordt dus vaak niet volledig benut21.  

 

Ondanks de vele censuur en de pogingen die de overheid onderneemt om politieke tegenstanders te onderdrukken 

lijkt de Syrische bevolking steeds meer kritiek te uiten op het regime. De bevolking wordt mondiger en heeft 

minder angst voor de mogelijke gevolgen van hun uitspraken. Een mogelijke reden hiervoor is dat steeds meer 

inwoners toegang hebben tot het internet of tot de vele internationale satellietkanalen22. Deze kritische, rebellerende 

houding van de bevolking kwam volledig tot uiting in de Syrische opstand van 2011. 

 

                                                           
15 Salamandra, 2008, p. 179 
16 Joubin, 2013, p. 5 
17 Amin, 2002, p. 128-129 
18 Joubin, 2013, p. 39-41 
19 Vertaling: Stoom aflaten. 
20 Joubin, 2013, p. 8-12 
21 Ibid. p. 128-130 
22 BBC News, 2005 
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2.3 De liberalisering van de media en transnationale Arabische televisieproductie 
 

2.3.1 Algemeen 
 

Sinds de jaren ‘90 is er in Syrië, en in heel de Arabische wereld, een opkomst van private, transnationale 

mediabedrijven23. Over de redenen voor deze privatisering is geen eensgezindheid. Hussein Amin stelt dat de 

mediaproductie geprivatiseerd werd omdat de staat deze niet meer kon financieren24. Ouidyane Elouardaoui 

daarentegen argumenteert dat de privatisering er kwam door de oorlogen, de nieuwe kapitaalstromen uit de Golf en 

het groeiende religieuze conservatisme25. De liberalisering van de pers gaat niet in hand in hand met meer 

persvrijheid. De overheid censureert nog steeds rechtstreeks de televisieoutput26 en vaak kwamen mediabedrijven 

in handen van aanhangers van het regime27. De media is dus ook na de liberalisering niet volledig vrij.  

 

De nieuwe private televisiekanalen focussen zich vooral op entertainment programma’s. Om winst te maken is het 

produceren van grote aantallen programma’s van groot belang. Dit zorgt voor een enorme druk op de 

televisiemakers die gedwongen zijn om met relatief weinig middelen veel programma’s te maken28. De 

productiehuizen krijgen geen steun meer vanuit de overheid waardoor ze een speelbal worden van de grote 

bedrijven uit de Golf die hen wel kunnen financieren. Betrokkenen bij de Syrische media staan dan ook negatief 

tegenover de liberalisering. De televisiemakers lijken immers enkel nadelen te ondervinden van de liberalisering29.  

 

2.3.2 De invloed van de Golf 
 

Door de liberalisering van de media hebben productiehuizen meer nood aan sponsoring van buitenaf. Dit geld komt 

vooral uit de Golfstaten. Organisaties uit deze regio hebben een aanzienlijke hoeveelheid van de aandelen van de 

Syrische productiehuizen in handen. Zo oefenen ze druk uit op de Syrische televisieproductie. Er is echter nog een 

andere reden voor de enorme invloed van de Golfstaten. De regio is namelijk de rijkste markt in de Arabische 

wereld en dus zeer aantrekkelijk is voor de reclamemakers. Vaak sponsoren ze series die samen met de 

reclamespotjes uitgezonden worden in de Golflanden. Deze series moeten rekening houden met de censuurregels, 

normen en verwachtingen van een publiek uit de Golf30. De regels zijn, vooral in Saoedi-Arabië31, vaak veel minder 

liberaal dan in andere Arabische landen. De meeste restricties betreffen religie32 en gender33. Net als in Syrië is het 

in de Golf vaak niet duidelijk wat kan getoond worden in de series, ook hier heerst dus vaak verwarring bij de 

televisiemakers34.  

                                                           
23 Elouardaoui, 2013, p. 52 
24 Amin, 2002, p. 131-132 
25 Elouardaoui, 2013, p. 53 
26 Salamandra, 2008, p. 179 
27 Ibid. p. 53 
28 Elouardaoui, 2013, p. 61 
29 Salamandra, 2008, p. 179 
30 Kharroub & Weaver, 2014, p. 184-186; Joubin, 2013, p. 30-31 
31 Kharroub & Weaver, 2014, p. 181 - 182 
32 Kalliny, 2008, p. 218-219 
33 Kharroub & Weaver, 2012, p. 184-186 
34 Dick, 2006 
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Via de series die ze sponsoren, proberen verschillende landen en organisaties uit de Golf hun religieuze 

opvattingen, en dan vooral het salafisme, te promoten35. In sommige gevallen is religie één van de belangrijkste 

thema’s van de serie en debatteren de personages over verschillende religieuze onderwerpen. Andere series tonen 

de islam als een oude traditie waarbij islamitische gewoontes afgeschilderd worden als folklore. De makers voelen 

immers druk om series te maken over ‘authentiek islamitische thema’s’ terwijl velen van hen een seculiere 

benadering verkiezen36.  

 

2.3.3 Culturele export 
 

Syrië is recent een belangrijk centrum geworden voor televisieproductie in de Arabische wereld waarbij het niet 

meer moet onderdoen voor Egypte37. Vooral de musalsalāt die tijdens de maand ramaḍān uitgezonden worden zijn 

zeer populair. Elk jaar worden tijdens deze maand ongeveer vijfendertig Syrische series via satelliet beschikbaar 

gemaakt voor een enorm publiek van ongeveer 300 miljoen kijkers38. De Syrische series hebben een aantal 

specifieke eigenschappen die hen aantrekkelijk maken voor een breed publiek. Zo worden ze vaak op locatie 

gefilmd39 en worden meer geavanceerde visuele technieken gebruikt40. Dit zorgt voor meer realisme41. Hoewel er 

geen kijkcijfers beschikbaar zijn, zijn de bronnen het erover eens dat Syrische series zeer populair zijn en een 

enorm publiek hebben42.  

 

In Syrië wordt de televisieproductie beschouwd als een nationaal product en een landelijke trots. Vooral historische 

series worden, zowel in het binnenland als in het buitenland, zeer serieus genomen. Dit zorgt ervoor dat 

televisiemakers zich aan nog meer beperkingen moeten houden. Verschillende series veroorzaakten zelfs 

diplomatieke spanningen. Zo zorgde de serie iḥwa al-turāb43 uit 1996 voor problemen met de Turkse overheid 

omdat de Armeense genocide één van de thema’s van de serie was44.  

 

In het algemeen kunnen we dus stellen dat de transnationale televisiekanalen en de wijde verspreiding van de series 

zowel voordelen als nadelen met zich meebrengen voor de televisiemakers. Het voordeel is dat hun ideeën meer 

verspreid worden over de Arabische wereld en dat ze een groter publiek hebben. Het nadeel is dat de 

televisiemakers door deze transnationalisering meer rekening moeten houden met culturele, politieke en sociale 

gevoeligheden. De grootste beperkingen hierbij komen vanuit de Golfstaten45. 

 

                                                           
35 Kharroub & Weaver, 2012, p. 180-183; Joubin, 2013, p. 3 
36 Kharroub & Weaver, p. 180-183; Joubin, 2013, p. 3 
37 Salamandra, 2008, p. 177 
38 Ibid. p. 180; Cijfers uit 2002. Kharroub & Weaver, 2014, p. 184 
39 Salamandra, 2011, p. 164; Joubin, 2013, p. 3 
40 Salamandra, 2011, p. 158 
41 Salamandra, 2011, p. 164; Joubin, 2013, p. 3 
42 Joubin, 2013, p. 3; Salamandra, 2008, p. 177 
43 Vertaling: Broers van de aarde. 
44 Salamandra, 2008, p. 180 
45 Zie 2.3.2 De invloed van de Golf, p. 12 
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2.4 Syrische televisiemakers en hun opvattingen 
 

In het begin van de jaren ’70, toen alle partijen buiten de Ba‘ath-partij verboden werden verloren veel activisten, 

schrijvers en journalisten van andere partijen hun werk. Een groot aantal hen van het gingen aan het werk bij de 

verschillende opkomende productiehuizen46. Veel televisiemakers hebben dus een duidelijke ideologische 

achtergrond en waren vroeger, of zijn nog steeds, politiek actief. De meesten beschouwen zichzelf als activisten en 

proberen ondanks de censuur hun artistieke integriteit te behouden en problemen naar buiten te brengen47.  

 

Laith Hajju (laīṯ ḥajjū), een bekende regisseur, zei hierover: 

 
Drama has a responsibility on all levels: social, political and economic. It doesn’t solve problems: it exposes them. I 

never think of myself as a social reformer, that’s not my task. Art was never intended to reform society or fix its 

problems, but to shed light on those problems, to point to them, however small, so that people will begin to ask why, 

and try to solve them. Without this function, art is, in my opinion, vacuous and insignificant48. 

 

De televisiemakers zien zichzelf als behoeders van de maatschappij en van het Syrische volk. Hun series hebben 

een didactisch doel. Het publiek hierbij wordt als zeer naïef en makkelijk vatbaar beschouwd voor wat hen getoond 

wordt op televisie. Ze geloven dat de kijkers zullen leven zoals de televisiemakers hen voorgaan49.  

 

De meeste Syrische televisiemakers verkiezen een seculiere staat. Ze beschouwen conservatieve en politieke 

islamitische bewegingen als een bedreiging voor vooruitgang, vrije meningsuiting en kunst. Dit zorgt bij hen voor 

een dilemma. Door de controle die de golf uitoefent moeten ze immers een overtuiging waar ze niet achterstaan te 

promoten. In het artikel Creative comrpise Syrian television makers between secularism and islamism citeert 

Salamandra een Syrische regisseur50: 

 

In the old days, we were poor, but our art was our own. We produced what we felt was good for Syria. Now we have 

become like merchandise, slaves to a bunch of Bedouin who have no appreciation for our urban civilization. 51 

 

De televisiemakers delen een geloof in een sterke overheid. Ze menen dat een ontregeling van de staat een echte 

ramp kan veroorzaken. Ze verlangen nostalgisch naar het sociaal project van de Ba‘ath-partij zoals die vroeger 

was52. Michael Herzfeld verwijst in deze context naar structural nostalgia, waarbij men verlangt naar een 

paradijselijk verleden waarin sociale relaties meer harmonieus waren. Het heden voorgesteld als een tijd van 

sociale desintegratie en morele verloedering53. De staat is nodig om dit verval de voorkomen en wordt gezien als 

een noodzakelijk kwaad54.  

 

                                                           
46 Salamandra, 2008, p. 179 
47 Salamandra, 2011, p. 166 
48 Ibid. 
49 Salamandra, 2008, p. 181 
50 De naam van de regisseur werd niet vermeld in het artikel. 
51 Salamandra, 2008, p. 181 
52 Salamandra, 2008, p. 181 
53 Herzfeld, 2005, p. 147 
54 Salamandra, 2008, p. 181 
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Verschillende televisiemakers leunen aan bij wat we een linkse ideologie zouden kunnen noemen. De seculiere, 

linkse overtuiging die de meeste Syrische televisiemakers aanhangen en hun geloof in een sterke staat betekent 

echter niet dat alle televisiemakers de Ba‘ath-partij steunen55.  

 

Niet alle personen die een grote inbreng hadden bij de productie van de serie zijn van Syrische afkomst. Zo is de 

regisseur Muhammad ‘Azizia (muḥammad ʿazīziyya) afkomstig uit Jordanië56. Basim Qahar (bāsim qahār) die de 

rol van Faris al-Din Aqtay al-Mustʿarib (fāris al-dīn aqtāy al-mustʿarib) op zich neemt is afkomstig is uit Irak57 en 

Rafiq ‘Ala Ahmed (rafīq ʻalā aḥmad), de acteur die Faris al-Din Aqtay (fāris al-dīn aqtāy) speelt58, is een 

Libanees59. Zoals eerder vermeld is ook het publiek transnationaal. De serie kan echter nog steeds Syrisch genoemd 

worden. De meeste mensen die deelnamen aan de productie waren immers afkomstig uit Syrië en de serie werd er 

opgenomen en geproduceerd60. 

 

2.5 Ramaḍān en de historische televisieserie 
 

De maand ramaḍān is een periode waarin families samenkomen61. Vaak wordt ’s avonds zowel voor, tijdens als na 

de maaltijd televisie gekeken. De programma’s die in deze tijd bekeken worden hebben dan ook een enorm 

publiek. Vooral wanneer de maand ramaḍān in de warme zomermaanden valt zitten velen voor de buis62. Tijdens 

ramaḍān zijn veel Arabische programma’s te zien op televisie. Zelfs zenders die normaal veel buitenlandse 

programma’s tonen zenden tijdens deze maand meer Arabisch materiaal uit63. De belangrijkste programma’s 

tijdens ramaḍān zijn de historische musalsalāt die vaak speciaal voor deze maand geproduceerd worden64. Elk jaar 

worden in de Arabische wereld ongeveer zeventig musalsalāt gemaakt om uitgezonden te worden in de maand 

ramaḍān. Ongeveer vijfendertig van deze series zijn geproduceerd in Syrië65. Hoewel Egypte vroeger dominant 

was op het vlak van televisieproductie zien we dat de Syrische series steeds meer kijkers naar zich toe trekken. 

Recent zijn ook in de Golf productiehuizen opgericht die populaire musalsalāt maken66. De musalsalāt die 

uitgezonden worden in de maand ramaḍān zijn vaak kostuumdrama’s67. Deze series spelen zich meestal af in de 

19de en de 20ste eeuw of in een gouden tijd van de islam68. De scènes herinneren op een nostalgische manier aan het 

grootse verleden maar tegelijk worden de oude waarden en de islamitische tradities vaak voorgesteld als folklore69. 

                                                           
55 Ibid. p. 29-31 
56 Elcinema (1), z.d. 
57 Elcinema (2), z.d. 
58 In de serie komen twee personages voor met de naam Faris al-Din Aqtay. 
59 Elcinema (3), z.d. 
60 Elcinema, 2005 
61 Salamandra, 1998, p. 228 
62 Anoniem, 2011, p. 44 
63 Salamandra, 1998, p. 228 
64 Anoniem, 2011, p. 44 
65 Salamandra, 2008, p. 180 
66 Anoniem, 2011, p. 44 
67 Salamandra, 2008, p. 182 
68 Meer specifiek betreft het hier vooral de tijd van de profeet en de vier rechtsgeleide kaliefen en het tijdperk van de 

Abbasiden (al-‘abbāsiyyūn) 
69 Salamandra, 1998, p. 231-232 



15 
 

De strijd tussen goed en kwaad is een sleutelscenario in de musalsalāt 70. Hierbij strijdt een ridderlijke held of een 

solidaire, Arabische gemeenschap met sterke morele waarden tegen een immorele bezetter71.  

 

In verschillende series zijn ambigue verwijzingen naar de hedendaagse politieke en sociale problemen in de regio te 

vinden. Door de kritiek te kaderen in een historische context wordt deze vaak niet opgemerkt of toegestaan door de 

censors72. De meeste producenten ontkennen dat de series referenties naar de actualiteit bevatten73. Ghassan 

Zakaria stelt echter dat de serie al-ẓāhir baybars soms bewust, en op een kritische manier, verwijst naar de 

actualiteit74.  

 

De series uit de maand ramaḍān bieden volgens de overheid mogelijkheden voor de constructie van nationale 

identiteit. De Ba‘ath-partij probeert verschillende groepen samen te brengen en deze allemaal te voor te stellen als 

Syriërs en, op een tweede plaats, als Arabieren. Het is echter moeilijk te zeggen hoeveel invloed deze pogingen tot 

de constructie van een nationale identiteit hebben aangezien de musalsalāt vaak eerder achtergrondlawaai zijn 

tijdens de maaltijd of terwijl men gasten entertaint. Pas later op de avond worden de programma’s meer aandachtig 

bekeken75. 

 

                                                           
70 Salamandra, 2008, p. 185 
71 Al-Ghazzi, 2013, p. 592; Salamandra, 2008, p. 185 
72 Salamandra, 2008, p. 149-150 
73 Ibid. p. 186 
74 Zakaria, persoonlijke communicatie, 25/2/2015 
75 Salamandra, 1998, p. 228-229 
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3. De serie al-ẓāhir baybars 
 

 

3.1.1 Achtergrondinformatie 
 

Al-ẓāhir baybars is een Syrische historische televisieserie die in 2005 werd uitgezonden tijdens de maand 

ramaḍān76. In dat jaar viel ramaḍān in de maanden oktober en november77. De serie was te zien op verschillende 

transnationale, Arabische zenders78 en werd zelfs buiten de Arabische wereld getoond79. Ook nu de serie niet meer 

op televisie uitgezonden wordt bekijken velen de serie via YouTube waar verschillende afleveringen meer dan 30 

000 keer bekeken werden80. De serie bestaat, zoals typisch is voor de musalsalāt81, uit dertig afleveringen die elk 

ongeveer vijfenveertig minuten duren82.  

 

De regisseur van de serie is Muhammad ‘Azizia. Hij heeft veel ervaring met historische series83. De schrijver is 

Ghassan Zakaria, tijdens het onderzoek heb ik verschillende malen contact met hem gehad84. Bij het maken van de 

serie waren verschillende producenten betrokken. De twee grootste productiebedrijven die meewerkten aan de serie 

zijn al-šarika al-kuwaītīa lil-kībil al-tilifizīūnī85 en šarika īblāʾ al-dawliyya lil-intāǧ al-sīnimāʾī w-al-tilifizīūnī 

sūriyyā86. Een andere producer, ʻAbed Fahd (ʻābid fahd), nam tevens de rol van de held van het verhaal, Baybars, 

op zich. Verschillende andere acteurs zouden volgens Zakaria ook een inbreng gehad hebben bij de productie van 

de serie87. De musalsal kreeg veel positieve kritieken en op de film- en televisiesite elcinema.com kreeg de serie 

een beoordeling van 7,5 op 1088. 

 

3.1.2 Het verhaal 
 

In dit deel zal kort de plot van de serie al-ẓāhir baybars uitgelegd worden. Er zal vooral uitleg gegeven worden 

over de geselecteerde afleveringen. 

 

De serie vertelt het levensverhaal van al-malik al-ẓāhir rukn al-dīn baybars al-bunduqdārī die verder Baybars 

genoemd zal worden. Baybars wordt op jonge leeftijd gevangen genomen in de Qipchaq gebieden van de 

Eurazische steppen en als slaaf verkocht. Na enkele omzwervingen komt hij in Egypte terecht waar hij in het bahri 

(baḥri) regiment wordt opgenomen. Hij klimt al snel op binnen de militaire rangen.  

                                                           
76 Elcinema, 2005 
77 Meshrep, 2005 
78 Zakaria, persoonlijke communicatie, 25/2/2015 
79 Masress, 2006 
80 Youtube, z.d. 
81 Salamandra, 2008, p. 180 
82 Elcinema, 2005 
83 Elcinema (2), z.d. 
84 Elcinema, 2005 
85 Vertaling: De kabeltelevisiemaatschappij van Koeweit.  
86 Vertaling: Het internationale Ebla bedrijf voor film- en televisieproductie van Syrië.; Wikipedia, z.d. 
87 Zakaria, persoonlijke communicatie, 25/2/2015 
88 Elcinema, 2005 
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Na de dood van de sultan, al-Salih Ayyub (al-ṣāliḥ ayyūb), komt zijn vrouw Shajar al-Durr (šaǧar al-durr) aan de 

macht. Ze wordt echter al snel vervangen door haar zoon Turan Shah (tūrān šāh). Nadat een conflict aangaat met 

de bahri mamloeken (mamlūk, mamālīk) smeden Shajar al-Durr en de bahri’s een complot om Turan Shah te 

doden. Shajar al-Durr huwt Izz al-Din Aybak (ʻizz al-dīn aybak) die de nieuwe sultan wordt. Hoewel dit tegen de 

zin van Shajar al-Durr is behoudt ze veel van haar macht en kan ze een grote invloed uitoefenen over Aybak. In 

deze periode stijgt de spanning tussen Egypte en verschillende rijken in Groot-Syrië. Aybak vertrouwt de bahri 

mamloeken niet en vreest dat hun leider, Faris al-Din Aqtay, een staatsgreep zal plegen. Hij beveelt Sayf al-Din 

Qutuz, een mamloek uit een ander regiment, Aqtay te doden. Ondanks zijn twijfels en medelijden gehoorzaamt 

Qutuz de sultan. Na de dood van Aqtay vlucht Baybars met zijn trouwste gezellen en een deel van het bahri 

regiment naar Groot-Syrië. Hij zoekt er onderdak bij verschillende heersers. Hij wil zijn leger heropbouwen en 

macht en middelen verwerven om wraak te nemen voor de dood van Aqtay en Egypte te veroveren. Ondertussen 

komen de Mongolen steeds dichterbij en ook de kruisvaarders zijn nog steeds in de regio aanwezig.  

 

Aybak trekt er met zijn leger op uit om Baybars te doden maar keert van een kale reis terug. Na zijn terugkeer 

merkt Shajar al-Durr dat Aybak steeds minder naar haar advies luistert en dat ze hem minder kan manipuleren. 

Bovendien begint hij een relatie met een dienster. Shajar al-Durr doodt Aybak en probeert Qutuz te verleiden om 

haar te huwen, zo kan hij dan de nieuwe sultan worden. Qutuz beseft echter dat Shajar al-Durr hem probeert te 

manipuleren en stelt Nur al-Din ‘Ali ibn Aybak (nūr al-dīn ʻalī ibn aybak) aan als nieuwe sultan. De jongen is op 

dat moment slechts vijftien jaar oud en in werkelijkheid is het vooral Qutuz die achter de schermen aan de touwtjes 

trekt. Nur al-Din ‘Ali luistert echter steeds meer naar een andere adviseur en steeds minder naar Qutuz. In het 

belang van het land pleegt Qutuz een staatsgreep en wordt hij de nieuwe sultan van Egypte. 

 

Op een bepaald moment ziet Qalawun (qalāwūn), de rechterhand van Baybars, langs de weg de vroegere liefde van 

Baybars, Ruqaia (ruqaīa). Hij neemt haar mee naar het kamp waar zij en Baybars huwen. Na een tijd samen met 

Ruqaia doorgebracht te hebben vertrekt Baybars naar het hof van al-Nasir Yusuf (al-nāṣir yūsuf ), de heerser van 

Damascus (dimašq). Hij wil een alliantie sluiten om Egypte te veroveren. De twee hebben echter een zeer moeilijke 

relatie. Na een ruzie verlaat Baybars het kasteel van al-Nasir Yusuf. Hij gaat naar zijn legerkamp waar hij plannen 

maakt om al-Nasir Yusuf te verslaan. Ondertussen stuurt deze een gezant naar het huis van Baybars om Ruqaia op 

te halen. Ze komt in het paleis van de sultan op een tragische manier aan haar einde. Baybars vindt het lichaam van 

Ruqaia wanneer hij binnenvalt in het kasteel van al-Nasir Yusuf. Nadat deze duidelijk maakt dat iemand anders 

Ruqaia doodde beslissen de twee samen te werken. Een andere reden voor de verzoening is de val van Bagdad 

(baġdād). Hierdoor gaan ze samenwerken om het land en de umma veilig te stellen. Baybars verovert verschillende 

steden in de regio en sluit allianties met andere in de hoop zijn macht uit te breiden. Na de val van Damascus 

ontvoeren Mongoolse soldaten al-Nasir Yusuf. Hij pleegt zelfmoord in gevangenschap. Het wordt duidelijk dat de 

situatie steeds gevaarlijker wordt en Baybars beseft dat er niets anders opzit dan vrede sluiten met Qutuz zodat ze 

kunnen samenwerken om de Mongolen te verslaan. Ondanks hun moeilijke relatie bedenken ze een plan en slagen 

ze erin het Mongoolse leger terug te dringen bij ‘Ayn Jalut. Na de slag bij ‘Ayn Jalut wordt de situatie echter niet 

volledig terug stabiel. Er vinden verschillende veldslagen plaats, zowel tegen de overgebleven Mongoolse soldaten 
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die zich nog steeds in de regio bevinden als tegen de kruisvaarders. Ondanks hun succesvolle samenwerking blijft 

de vijandigheid tussen Baybars en Qutuz. Baybars kan ondanks de spijtbetuigingen van Qutuz niet vergeten wat 

vroeger gebeurd is. Hij doodt Qutuz en wordt de nieuwe sultan van Egypte. Als sultan is hij rechtvaardig, leidt hij 

een goed bestaan en beschermt hij het volk en het land. Op het einde van de serie sterft Baybars. 
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4. Gender en de voorstelling van vrouwen 
 

 

De verschillen tussen man en vrouw zijn niet enkel biologisch bepaald. Binnen de sociologie is de consensus dat 

gender vooral cultureel bepaald is. Dit wordt onder meer beschreven door vooraanstaande sociologen Lucy 

Irigaray, Mary Daly en Carol Gilligan. Anderen, zoals Linda M. Alcoff stellen zelfs dat biologie niets te maken 

heeft met hoe mannen en vrouwen gekarakteriseerd worden en dat dit enkel cultureel bepaald is89. Er is dus een 

samenhang tussen gender en cultuur. Een cultuur geeft vorm aan een bepaalde set karakteristieken waarmee 

mannen en vrouwen geassocieerd worden. De representatie van gender in de serie is dus afhankelijk van de cultuur 

waarin de serie tot stand komt. Tegelijk toont onderzoek aan dat de genderpatronen en stereotypering in een 

samenleving beïnvloed worden door wat te zien is in de media90.  

 

In dit hoofdstuk zal besproken worden hoe vrouwen voorgesteld worden in de serie. Niet alle geselecteerde 

afleveringen bevatten bij een eerste lezing duidelijke verwijzingen naar gender. De afleveringen die bij een eerste 

lezing geen duidelijke verwijzingen bevatten werden weggelaten uit de analyse. Het betreft de twaalfde, de 

negentiende en de twintigste aflevering. Hoewel dit hoofdstuk genderpatronen in de serie wil analyseren zal 

gefocust worden op hoe vrouwen in de serie voorgesteld worden. Door de grote hoeveelheid mannelijke personages 

en de complexiteit die dit met zich meebrengt is het immers moeilijk om masculinity in de serie in detail te 

analyseren. 

 

Om te onderzoeken op welke manier vrouwen in de serie al-ẓāhir baybars voorgesteld worden zullen verschillende 

aspecten van het onderwerp besproken worden. Ik zal bespreken hoeveel vrouwen in de serie te zien zijn, hoe deze 

vrouwen voorgesteld worden en op welke manier seksualiteit en het huwelijk in de serie getoond worden. 

 

4.1 Het aantal vrouwen 
 

Door het zeer lage aantal vrouwelijke personages zal in dit hoofdstuk geen kwantitatieve analyse maar een 

kwalitatieve analyse gebruikt worden. Ik pas een syntagmatische analyse toe om aan te tonen wanneer vrouwelijke 

personages in beeld gebracht worden en waarom. Deze analyse onderzoekt immers de structuur van een verhaal en 

de logische opvolging van gebeurtenissen. Een centraal begrip in de analyse is functie. Propp stelt dat dit een 

handeling of personage is die gedefinieerd wordt vanuit zijn belang voor de verloop van het verhaal91. 

 

In de bestudeerde afleveringen komen slechts vier vrouwelijke personages aan bod. Dit is zeer weinig in 

vergelijking met het grote aantal mannelijke personages in de serie. In de eerste geselecteerde aflevering alleen al 

zijn er immers vijftien mannelijke personages te zien. Hierbij moet opgemerkt worden dat enkel de personages die 

                                                           
89 Barker, 1999, p. 87 - 90 
90 Signiorelli, 2012, p. 321-339 
91 Berger, 2005, p. 19-20 
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dialoog voeren vermeld worden. De vier vrouwelijke personages zijn Shajar al-Durr, Ruqaia en Dalila (dalīla) en 

de vrouw van Hulagu (hūlākū). Hoewel zij niet bij naam genoemd wordt in de serie kunnen we ervan uitgaan dat 

het hier gaat om Dokuz Khatun (dūqūz ḫātūn). Zij is immers de bekendste vrouw van Hulagu92. Dit werd bevestigd 

bij het lezen van het script93. Slechts twee van deze vrouwen hebben een belangrijke rol in het verhaal namelijk 

Shajar al-Durr en Ruqaia: beiden hebben meerdere dialogen en komen terug in verschillende afleveringen. Ze 

hebben echter geen interactie met elkaar. Shajar al-Durr is slechts te zien tot de elfde aflevering terwijl Ruqaia 

enkel aan bod komt in aflevering veertien tot achttien94. Dalila en Dokuz Khatun komen elk slechts in één van 

bestudeerde afleveringen in beeld en voeren weinig dialoog. Ze zijn flat characters die er zijn om de narratieven 

van andere personages te ondersteunen.  

 

Ook het aantal vrouwelijke figuranten is beperkt en in scènes waarin het gewone volk of de massa getoond wordt 

zijn vaak geen vrouwen te zien. Hiervan zijn verschillende voorbeelden aan te halen in de bestudeerde 

afleveringen. In aflevering achttien bijvoorbeeld spreekt de Mongoolse legerofficier Kitbuqa (kitbuġā) de inwoners 

van het veroverde Damascus toe. In de toegesproken massa zien we enkel mannen, als er vrouwen in de menigte 

zouden staan worden ze niet duidelijk geïdentificeerd als vrouwelijk. Hetzelfde zien we zowel in aflevering zestien 

als in aflevering eenentwintig wanneer Sayf al-Din Qutuz het volk van Cairo toespreekt, ook hier zijn geen 

vrouwen te zien in de massa. Hierbij moet opgemerkt worden dat het aantal massascènes en scènes waarin de 

gewone mensen van de stad een rol spelen eerder beperkt is. Dit onder meer wegens budgettaire redenen95.  

 

Volgens Kharroub en Weaver is het aantal vrouwelijke personages in Arabische series over het algemeen lager dan 

het aantal mannelijke personages. In hun onderzoek bestudeerden ze vijftien Arabische en drie Turkse 

televisieseries die in meerdere Arabische landen uitgezonden werden. Ze bestudeerden drie afleveringen per serie. 

Door middel van kwantitatief onderzoek kwamen ze tot de conclusie dat een meerderheid van de personages in de 

series mannen waren. In de bestudeerde series waren immers 56,8% van de personages mannen terwijl 43,2 % 

vrouwen waren96. Hoewel in de series die Kharroub en Weaver bestudeerden slechts een minderheid van de 

personages vrouwelijk is, is het percentage vrouwelijke personages in al-ẓāhir baybars veel lager dan 43,2%. Dit 

verschil is mogelijk te verklaren door het genre van de serie, al-ẓāhir baybars is immers een historische dramaserie. 

De historiciteit van de serie, of eerder de hedendaagse perceptie van deze historiciteit, kan als reden gegeven 

worden voor het lage aantal vrouwelijke personages. Of vrouwen zich werkelijk zelden buitenshuis begaven is 

naast de kwestie. Als de makers van de serie menen dat dit in die periode het geval was is dit al voldoende reden 

om aan te halen dat er vermoedelijk weinig vrouwen getoond zijn omdat de makers trouw wilden blijven aan de 

historische context. Bovendien worden in het epos van Baybars nu eenmaal weinig vrouwelijke personages 

vermeld97.  

 

                                                           
92 Saunders, 1971, p. 108 - 110  
93 Zakaria, 2003, deel 2 p. 418 
94 Zowel Ruqaia als Shajar al-Durr  komen ook naar voor in de eerste afleveringen van de serie. Deze worden echter niet 

opgenomen in de analyse.  
95 Zakaria, persoonlijke communicatie, 25/2/2015 
96 Kharroub & Weaver, 2014, p. 8 - 11 
97 Khowaiter, 1978 
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Ook in westerse dramaseries is vaak slechts een minderheid van de personages vrouwelijk. Dit zien we 

bijvoorbeeld in een recente studie door Nancy Signorielli waarin ze aantoont dat in Amerikaanse dramaseries een 

minderheid van de personages, namelijk 41%, vrouwelijk is. We kunnen het lage aantal vrouwen in de serie dus 

niet enkel toeschrijven aan de Arabische maatschappij.98 Ook hier zien we echter dat het aantal vrouwelijke 

personages in al-ẓāhir baybars veel lager is dan de 41% die Signorielli beschrijft. We kunnen opnieuw het 

historische karakter van de serie aanhalen om het verschil te verklaren. 

 

Ghassan Zakaria wou vrouwen oorspronkelijk nog minder aan bod zou laten komen in de serie. Ruqaia zou na haar 

aanvankelijke vertrek in aflevering vier immers niet meer terugkomen. De producers vonden echter dat er meer 

vrouwelijke personages nodig waren en hierdoor werd Ruqaia in de latere afleveringen teruggebracht99. Ondanks 

het lage aantal vrouwelijke personages was er dus wel degelijk aandacht voor het aantal vrouwelijke karakters bij 

het maken van de serie.  

 

4.2 Hoe worden vrouwen in de serie voorgesteld?  
 

In dit gedeelte bespreek ik op welke manier de vrouwelijke personages in de serie voorgesteld worden. Ik zal dit 

doen vertrekkende uit een onderzoek van Diana Meehan. In Ladies of the evening: woman characters of prime time 

television beschrijft ze hoe in de Amerikaanse dramaseries tien stereotype voorstellingen van vrouwen te 

onderscheiden zijn namelijk the imp, the goodwife, the harpy, the bitch, the victim, the decoy, the siren, the 

courtesan, the witch en the matriarch100. Ik beargumenteer dat de vrouwelijke personages in de serie al-ẓāhir 

baybars in dezelfde categorieën passen en dat de serie dus bepaalde stereotypen aanhaalt. Uit de analyse zal blijken 

dat belangrijkste vrouwelijke personages, Shajar al-Durr en Ruqaia, voorgesteld als tegenpolen waarbij Ruqaia 

wordt getoond wordt als de ideale vrouw en terwijl Shajar al-Durr op een negatieve manier in beeld gebracht 

wordt. Verder toon ik aan hoe ook de nevenpersonages Dokuz Khatun en Dalila in deze categorieën terug te vinden 

zijn. Hiervoor maak ik gebruik van de paradigmatische analyse. Deze analyse zoekt naar binaire opposities en 

tegenpolen in een tekst om op deze manier onderliggende boodschappen en betekenissen te ontdekken101. Door 

gebruik te maken van deze methode deze manier kan duidelijk aangetoond worden op welke manier een beeld 

gecreëerd wordt van de ‘goede’ en de ‘slechte’ vrouw. 

 

Het karakter van Shajar al-Durr past binnen de stereotypering van the bitch. Volgens Meehan wordt the bitch 

voorgesteld als bedrieglijk, manipulatief en uit op macht102. Elk van deze kenmerken wordt in de serie 

toegeschreven aan Shajar al-Durr. Zo zien we in de negende aflevering hoe ze Aybak tijdens een maaltijd 

manipuleert om te krijgen wat ze wil. Ze doet dit vooral door haar sensualiteit te gebruiken. De camera focust zich 

op haar gelaatsuitdrukkingen die duidelijk anders zijn als Aybak even wegkijkt. Als Aybak naar haar kijkt lacht ze 

en kijkt ze liefdevol naar hem. Als hij wegkijkt verandert haar blik en kijkt ze serieus en licht geërgerd. Door de 

                                                           
98 Signorielli, 2012, p. 321 - 337 
99 Zakaria, persoonlijke communicatie, 4/3/2015 
100 Barker, 1999, p. 97 - 98 
101 Berger, 2005, p. 24-26 
102 Meehan, 1983, p. 130-132 
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camera hierop te focussen wordt sterk de nadruk gelegd op het manipulatieve en oneerlijke karakter van Shajar al-

Durr. Deze karaktereigenschap komt ook in andere afleveringen in beeld. Shajar al-Durr heeft door het 

manipuleren van de sultan Aybak de eigenlijke macht over het rijk in handen. Ook andere personages in het verhaal 

menen dat Shajar al-Durr de eigenlijke macht in handen heeft. Het is dus niet alleen de kijker die dit te weten komt. 

Zo zien we in aflevering negen een discussie tussen drie soldaten in het legerkamp van Aybak. Twee van de drie 

soldaten zijn van mening dat Shajar al-Durr te veel macht heeft en dat Aybak niet veel beslissingen zelf neemt. De 

derde soldaat toont niet wat hij vindt over dit onderwerp en zegt dat het zeer gevaarlijk is om over dergelijke zaken 

te spreken. Hij verraadt de twee soldaten bij Aybak. Dit is moment waarop Aybak beseft hoe Shajar al-Durr hem al 

die tijd gemanipuleerd heeft. Later in de serie vertelt ze Qutuz zelf dat ze veel invloed had op de beslissingen en de 

politiek van Aybak. Qutuz en Aybak realiseren zich het manipulatieve karkater van Shajar al-Durr en hierdoor 

heeft ze het moeilijk om de beslissingen van Aybak te beïnvloeden. Aybak gedraagt zich afstandelijk tegenover 

Shajar al-Durr en wil geen politieke zaken meer met haar bespreken. Hij begint een relatie met de dienster Dalila. 

Shajar al-Durr voelt dat ze Aybak verliest en met hem ook haar macht. Hierdoor wordt ze zeer achterdochtig en 

jaloers. Haar jaloerse karakter wordt op verschillende momenten in de serie getoond. Zo komt Aybak in de tiende 

aflevering later dan verwacht aan in de kamer van Shajar al-Durr. Ze vraagt waar hij al die tijd was terwijl ze 

eigenlijk al weet dat hij bij Dalila was. Aybak antwoordt duidelijk geërgerd dat hij bezig was met staatszaken.  

Shajar al-Durr vraagt hem met welke staatszaken hij bezig was, wordt Aybak kwaad en zegt hij dat ze zich niet met 

politieke zaken moet bezighouden. In deze scène zien we opnieuw hoe duidelijk in beeld wordt gebracht dat de 

gelaatsuitdrukking van Shajar al-Durr verandert als haar echtgenoot niet kijkt. Naarmate het gesprek vordert 

worden haar blikken steeds expressiever en wanhopiger tot het lijkt alsof ze langzaam krankzinnig wordt. In 

dezelfde aflevering wast Dalila na de maaltijd de handen van Aybak. Shajar al-Durr merkt de verliefde blikken van 

Aybak naar Dalila op en stuurt haar weg. Hierna wast ze zelf de handen van Aybak. Later in de tiende aflevering 

zien we hoe Shajar al-Durr Aybak wast terwijl hij in een enorm bad zit. Ze wil hem duidelijk terug voor zich 

winnen en haar macht terugkrijgen. Dit lijkt echter niet te lukken. Op een bepaald moment vraagt ze naar zijn 

relatie met Dalila maar Aybak wordt kwaad en zegt dat ze moet zwijgen. Shajar al-Durr lijkt te beseffen dat ze 

Aybak, en zijn macht, nooit meer zal kunnen controleren. Op dit moment wordt ze volledig gek. Ze neemt een dolk 

uit haar gewaad en steekt Aybak neer. Terwijl hij sterft zegt ze meerdere malen tegen hem dat niemand Shajar al-

Durr verslaat103. We kunnen de manier waarop de relatie tussen Shajar al-Durr en Aybak voorgesteld wordt 

koppelen aan haar karakter als bitch. Door haar gedrag en haar ambitie verliest ze niet alleen haar macht maar ook 

haar echtgenoot.  

 

Na het neersteken van Aybak laat Shajar al-Durr ook Dalila doden. Vervolgens zien we in aflevering elf hoe ze 

probeert Sayf al-Din Qutuz te manipuleren zoals ze vroeger ook deed met Aybak. Ze wil Qutuz als sultan en hoopt 

hem te kunnen manipuleren zoals ze vroeger deed met haar echtgenoot. Qutuz laat zich echter niet zo makkelijk 

beïnvloeden. Hij weet dat ze Aybak doodde en beseft ook dat haar emoties geveinsd zijn. Al deze dingen geeft hij 

in een vergadering door aan de rest van de stammenleiders die beslissen wie de volgende sultan wordt. Hij zegt hen 
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dat Shajar al-Durr een brutale man in vrouwenkleren is.104” Hij vertelt aan de stammenleiders hoe Shajar al-Durr de 

eigenlijke macht in handen had tijdens de heerschappij van Aybak. Hierbij stelt hij haar honger naar macht voor als 

iets typisch mannelijk dat niet gepast is voor een vrouw. Hij stelt voor dat de jonge zoon van de Aybak, al-Mansur 

Nur al-Din ‘Ali, de nieuwe sultan wordt. De raad aanvaardt zijn voorstel. In de volgende scène is Shajar al-Durr 

woedend op Qutuz omdat hij al-Mansur als nieuwe sultan aangesteld heeft. Tijdens de ruzie die volgt wordt Shajar 

al-Durr steeds kwader en lijkt ze opnieuw krankzinnig te worden. Ze noemt Qutuz en vuile mamloekse slaaf 

waarop hij enorm kwaad wordt. Terwijl Qutuz de kamer verlaat roept Shajar al-Durr dat ze Qutuz zal doden maar 

zodra Qutuz de kamer verlaat geeft hij enkele soldaten het bevel haar te doden. In de laatste scène waarin haar 

personage te zien is wordt enkel getoond hoe haar levenloze lichaam langzaam meedrijft met de stroming van de 

rivier. De scène wordt op dezelfde manier in beeld gebracht als de scène waarin te zien is hoe het lichaam van 

Aybak in zijn bad drijft. Hierdoor lijkt geïnsinueerd te worden dat de dood van Shajar al-Durr een tragische 

vergelding is voor de dood van Aybak.  

 

Het dramatische, manipulatieve karakter van Shajar al-Durr wordt nog meer in de verf gezet door de manier 

waarop actrice Suzan Najm al-Din (sūzān naǧm al-dīn) haar vertolkt. Ze beklemtoont duidelijk bepaalde emoties 

van haar personage. In een interview geeft ze aan dat ze er bewust voor koos om het personage op deze manier te 

vertolken105. Deze vertolking was echter niet helemaal was wat de Ghassan Zakaria voor ogen had en volgens hem 

hadden ook andere mensen die betrokken waren in het productieproces graag enkele andere eigenschappen van het 

personage meer in beeld gebracht106. De oorspronkelijke bedoelingen en ideeën van de auteur over het personage 

zijn dus mogelijk veranderd of bijgesteld de manier waarop Suzan Najm al-Din het personage interpreteerde en 

uitbeeldde.  

 

Zoals zal blijken uit de volgende analyse benadrukt het uiterlijk van Shajar al-Durr haar karakter. In het artikel 

Disconcerting images beschrijft Hania Nashef hoe het koloniale verleden tot vandaag doorwerkt in het vrouwelijke 

schoonheidsideaal in de Arabische wereld. Dit zien we in de voorstelling van vrouwen in de televisieprogramma’s. 

Vroeger werden een lichte huid, zwart haar en grote, donkere ogen als ideaal beschouwd. Sinds het kolonialisme 

veranderde het schoonheidsideaal en werd het beeld van de Westerse vrouw meer als ideaal wordt opgevoerd. Deze 

vrouw heeft licht haar en kleine, spitse neus. Ze draagt meestal geen hoofddoek en heeft veel make-up op. Hierbij 

moet opgemerkt worden dat beide voorstellingen op zich stereotypen zijn. Verschillende Westerse vrouwen hebben 

immers een grote, donkere ogen en zwart haar terwijl Arabische vrouwen soms blond zijn met blauwe ogen. Sinds 

de jaren ’90 zijn op televisie zowel het Westerse als het Arabische schoonheidsideaal van de vrouw te zien. De 

vrouw die er meer ‘Arabisch’ uitziet is meestal gesluierd, ze beschermt de eer van de familie en uit zich niet 

seksueel. Ze is het toonbeeld van de kuise dame of de goede huisvrouw. Hiertegenover staat de vrouw die een meer 

‘westers’ uiterlijk heeft. Ze wordt voorgesteld als een rebelse vrouw die weinig belang hecht aan religie en 

tradities107. Shajar al-Durr heeft een uiterlijk dat eerder aansluit bij het stereotype westerse uiterlijk dan bij het 

Arabische. Haar haren zijn licht van kleur en haar ogen zijn groen. Haar luxueuze kleding is getailleerd en laag 
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105 Najm al-Din, 2006 
106 Zakaria, persoonlijke communicatie, 2/3/2015 
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uitgesneden. Ze draagt veel juwelen en haar make-up is zeer opvallend. We kunnen dus stellen dat haar uiterlijk 

haar karakter en stereotypering als the bitch benadrukt.  

 

Het karakter van Shajar al-Durr wordt nogmaals beklemtoond door de muziek die gebruikt wordt in de scènes 

waarin ze te zien is. Deze muziek is immers donker en onheilspellend waardoor het vaak lijkt alsof iets vreselijks te 

gebeuren staat. Naast de muziek benadrukken ook het decor en de belichting de stereotypering van Shajar al-Durr 

als the bitch. . De scènes met Shajar al-Durr vinden vooral plaats in relatief donkere kamers die enkel door kaarsen 

verlicht worden. De ruimtes waarin ze zich bevindt zijn zeer luxueus en zijn aangekleed met zware luxueuze 

stoffen in wijnrode en gouden tinten. De enige uitzonderingen hierop zien we als Shajar al-Durr zich in de 

troonzaal bevindt bij meer officiële aangelegenheden. We kunnen concluderen dat de televisiemakers Shajar al-

Durr op verschillende manieren in beeld brengen als the bitch. Haar karakter wordt in een negatief daglicht 

geplaatst en veroordeeld.  

 

De karakterisering van Ruqaia is tegengesteld aan de voorstelling van Shajar al-Durr. Ze wordt immers voorgesteld 

als de stereotype good wife of goede huisvrouw. Meehan stelt dat huiselijkheid het belangrijkste kenmerk is van 

een personage van dit type108. De toon wordt meteen gezet in aflevering veertien, de eerste aflevering waarin we 

haar na lange tijd opnieuw te zien krijgen. We zien hoe Ruqaia samen met enkele andere vrouwen de was doet in 

een riviertje. Als Qalawun voorbijkomt met enkele soldaten herkent ze hem en vraagt ze hem haar naar Baybars te 

brengen. Hiermee toont ze haar trouw en toewijding aan hem, na al die jaren mist ze hem nog steeds. Qalawun doet 

zoals ze vraagt. Als ze bij Baybars is en haar sluier afneemt herkent hij haar meteen. Blij dat ze elkaar terug zien, 

lopen ze naar elkaar toe. Ze omhelzen elkaar en raken elkaars gezicht en schouders aan. Er is dus enig lichamelijk 

contact maar dit contact wordt niet op een seksuele manier getoond. Baybars en Ruqaia praten rustig bij. De 

eerlijkheid en het respect van Ruqaia kunnen we terugvinden in haar relatie met Baybars. Het huwelijk tussen 

Ruqaia en Baybars is immers eerlijk, simpel en liefdevol, net zoals Ruqaia zelf voorgesteld wordt. Ze behandelen 

elkaar met respect en genieten van elkaars gezelschap.  

 

Ruqaia is niet uit op macht. Ze bemoeit zich niet met staatszaken en praat enkel over politiek als Baybars het 

onderwerp zelf aanhaalt of als ze ziet dat hij zorgen heeft. Ze probeert hem niet te beïnvloeden maar steunt hem in 

zijn beslissingen. Doorheen de volledige serie wordt ze voorgesteld als de steunende echtgenote. In aflevering 

zestien zien we bijvoorbeeld hoe ze bezorgd is om het leven van Baybars door de vele veldslagen. Ze toont dit 

echter niet en houdt zich sterk om hem te steunen.  

 

Belangrijke kenmerken die aan Ruqaia worden toegeschreven zijn haar trouw en toewijding aan haar echtgenoot. 

Dit wordt getoond in de achttiende aflevering. In deze aflevering zien we hoe Zayn al-Din (zayn al-dīn), een gezant 

van al-Nasir Yusuf, aankomt bij het huis van Baybars en Ruqaia. Hij zegt dat hij het bevel gekregen heeft haar mee 

te nemen naar de naar het paleis in Damascus. Ruqaia twijfelt maar gaat uiteindelijk, tegen haar zin, toch mee met 

de gezant. In het paleis van al-Nasir Yusuf wordt ze naar meteen naar een slaapkamer gebracht. Zayn al-Din zegt 
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dat de koning haar dadelijk zal ontmoeten. Ruqaia staat duidelijk afkerig tegenover het idee de koning te ontmoeten 

in een slaapkamer maar Zayn al-Din verzekert haar dat de slaapkamer enkel is voor haar eigen comfort. Het wordt 

steeds later en al-Nasir Yusuf daagt niet op, Ruqaia wordt duidelijk ongerust. Ze wil trouw blijven aan haar 

echtgenoot en haar eer en waardigheid behouden. Uiteindelijk komt al-Nasir Yusuf ‘s nachts opdagen na een lang 

feest waarbij hij duidelijk veel gedronken heeft. Als hij in de kamer komt ziet hij Ruqaia op het bed liggen. 

Wanneer hij naast haar op het bed gaat zitten en haar omdraait ziet hij dat ze vermoord is. Ze is dus tot aan haar 

dood trouw kunnen blijven aan Baybars.  

 

Net als bij Shajar al-Durr benadrukt haar uiterlijk haar karakter. Het uiterlijk van Ruqaia is stereotiep Arabisch. Ze 

heeft namelijk donker haar en zwarte109. Haar kledij is eenvoudig en verhullend, zeker de vroege afleveringen 

wanneer ze een dienster is. Maar ook later wanneer ze gehuwd is met Baybars en ze zich meer luxe kan 

veroorloven blijft haar kleding eenvoudig. Ze draagt niet veel make-up. Hoewel dit kan te maken hebben met haar 

eenvoudige afkomst en het niet verloochenen hiervan zien we dat haar uiterlijk haar karakter benadrukt.  

 

De muziek die gespeeld wordt als we Ruqaia te zien krijgen is licht en romantisch. Hier zien we opnieuw dat haar 

personage tegenover dat van Shajar al-Durr geplaatst wordt. De scènes met Ruqaia vinden plaats in diverse 

locaties. Over het algemeen kunnen we stellen dat er meer daglicht is en dat de omgeving waarin ze verblijft 

eenvoudig is. Ze bevindt zich vaak buiten en wanneer ze binnen is zijn er grote ramen die veel licht binnen laten. 

De stoffen waarmee de kamer is aangekleed lijken niet zwaar en zijn licht van kleur. De ruimtes waarin Ruqaia 

zich bevindt stralen gezelligheid uit. 

 

Het is moeilijk een analyse te maken van de personages Dokuz Khatun en Dalila aangezien ze beiden slechts zeer 

kort voorkomen in de serie. Aangezien er slechts vier vrouwelijke personages te zien zijn in de geselecteerde 

afleveringen zal ik hen toch bespreken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van vrouwen in de serie.  

 

Het personage van Dalila wordt voorgesteld als de stereotiepe courtesan. Meehan rekent hieronder bijvoorbeeld 

prostituees, vrouwen die in een cabaret werken of die in een saloon werken110. Hoewel Dalila niet letterlijk in één 

van deze categorieën valt kunnen we haar toch beschouwen als een courtesan aangezien haar belangrijkste rol het 

verhaal het vervullen van de seksuele, en soms ook emotionele, behoeftes van Aybak is. Haar kledij toont deze rol. 

Ze draagt geen hoofddoek en haar kledij is vaak minder verhullend dan die van de andere diensters die we te zien 

krijgen zelfs wanneer ze in dezelfde context en op het zelfde moment getoond worden.  

 

Dokuz Khatun kan net als Ruqaia als good wife bestempeld worden. Hoewel ze weinig in beeld komt zien we haar 

enkel binnen een huiselijke context met haar echtgenoot. Bovendien lijkt ze net als Ruqaia een goede relatie te 

hebben met haar echtgenoot. We immers hoe Dokuz Khatun en Hulagu liefdevol met elkaar omgaan. Ondanks zijn 

wreedheid tegenover anderen behandelt Hulagu zijn vrouw met respect en probeert hij begrip voor haar op te 

brengen. Het uiterlijk van Dokuz Khatun, de vrouw van Hulagu, is moeilijker om te analyseren binnen de context 
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van het artikel van Nashef. Hoewel ze van Mongools-Turkse afkomst is111 heeft ze geen stereotiep oosters uiterlijk. 

Ze heeft grote, donkere, amandelvormige ogen en lang donker haar. Op dit vlak lijkt ze dus eerder op Ruqaia. Haar 

kledij echter is luxueuzer dan die van Ruqaia en doet eerder denken aan die van Shajar al-Durr. Ze draagt immers 

zware, luxueuze stoffen en veel juwelen. De kledij die ze draagt is wel meer verhullend dan die van Shajar al-Durr. 

Mogelijk willen de makers van de serie haar afbeelden als een ‘goede vrouw’ maar toch haar status als Mongoolse 

prinses tonen. Het is niet mogelijk om de muziek, de belichting of het decor te bespreken van de scènes waarin 

Dokuz Khatun en Dalila voorkomen. Door hun rol als nevenpersonages zijn ze immers in geen enkele scène het 

belangrijkste personage. Het decor waarin ze zich bevinden wordt dan ook eerder om het karakter en de rol van 

andere personages in beeld te brengen. 

 

We kunnen concluderen dat elk van de vrouwelijke personages te plaatsen is in één van de categorieën die Meehan 

onderscheidt bij haar onderzoek naar de stereotypering van de vrouw in Amerikaanse dramaseries. In de serie 

vinden we dus een zekere stereotypering van vrouwen terug waarbij Ruqaia in een positief daglicht geplaatst wordt 

terwijl Shajar al-Durr negatief op een negatieve manier in beeld gebracht wordt. 

 

4.3 Seksualiteit en het huwelijk 
 

 

Om te beschrijven hoe seksualiteit in voorgesteld wordt in de serie en zal hier een syntagmatische analyse op 

toepassen. Op deze manier toon ik aan hoe seksualiteit zelden expliciet in beeld komt.  

 

Hoewel de serie thema’s rond seksualiteit niet uit de weg gaat kunnen we wel stellen dat de manier waarop deze in 

beeld gebracht wordt door een westers publiek als ‘braaf’ ervaren zou worden. In de serie wordt seksualiteit 

immers nergens echt expliciet getoond. Zo wordt de relatie tussen Aybak en Dalila nergens uitdrukkelijk in beeld 

gebracht. De kijker moet zelf afleiden dat de twee een seksuele relatie hebben. Zo wordt bijvoorbeeld getoond hoe 

Aybak en Dalila intieme blikken uitwisselen, hoe hij ’s avonds haar kamer verlaat en hoe Shajar al-Durr erover 

klaagt dat Aybak zo laat wegblijft. Ook de relatie tussen Aybak en Shajar al-Durr kan beschreven worden als 

sensueel terwijl niets expliciet in beeld gebracht wordt. De enige uitzondering hierop is de scène in de tiende 

aflevering waarin Shajar al-Durr Aybak wast om hem hierna in zijn bad neer te steken. Mogelijk worden 

seksualiteit en intimiteit hier wel getoond om trouw te blijven aan de historische bronnen. Deze vermelden immers 

dat Aybak in zijn bad gedood werd112. Om trouw te blijven aan de geschiedenis is men hier mogelijk iets verder 

gegaan dan wat men gewoon is op het vlak van seksualiteit. Een andere mogelijke reden waarom het in deze scène 

wel kan, is om het verraad van Shajar al-Durr tegenover haar echtgenoot te benadrukken. Shajar al-Durr doodt 

tijdens een intiem moment wanneer hij kwetsbaar is. In de relatie tussen Ruqaia en Baybars wordt enige intimiteit 

getoond. Wat getoond wordt gaat echter niet verder dan een snelle omhelzing of een vluchtige aanraking.  

 

                                                           
111 Saunders, 1971, p. 108 - 110 
112 Khowaiter, 1978, p. 14 
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Bij de vrouwelijke personages is nooit veel huid te zien. Hoewel er tussen de personages onderling duidelijke 

verschillen zijn in hoe verhullend hun kledij is, kunnen we algemeen stellen dat nergens meer te zien is dan een 

stuk van de arm of een uitsnijding aan de hals die stopt boven de boezem. Bij de kostuums van de mannen is 

meestal, net als bij de vrouwen, het hele lichaam bedekt. Opnieuw de scène waarin Aybak gedood wordt een 

uitzondering. In deze scène is immers een zijn ontblootte bovenlichaam te zien. Men kan om de kledij van de 

personages te verklaren eventueel beroep doen op de historiciteit van de serie. Dit biedt echter geen afdoende 

verklaring aangezien in bepaalde scènes waarin men zou verwachten dat personen in realiteit volledig naakt of 

bijna naakt zouden zijn, de personages volledig gekleed getoond worden. Zo zien we in de vijftiende aflevering hoe 

al-Nasir Yusuf op zijn bed zit, naast hem liggen twee vrouwen te slapen. Het is duidelijk wat er geïnsinueerd wordt. 

Zowel al-Nasir Yusuf als de vrouwen zijn echter (op de tulband van al-Nasir Yusuf na) volledig gekleed. De 

historiciteit van de serie is dus geen afdoende verklaring voor de manier waarop seksualiteit getoond wordt in de 

serie. De redenen hiervoor moeten dus eerder gezocht worden in de Syrische en Arabische maatschappij. De 

televisiemakers hebben bij het schrijven immers een bepaald publiek voor ogen en willen geen zaken tonen die hun 

doelpubliek te controversieel vinden. Zakaria bevestigt dit113. Een ander voorbeeld van zelfopgelegde censuur 

betreffende de seksualiteit van de personages zien we in de relaties van Baybars. De schrijver van de serie wilde 

Baybars oorspronkelijk immers afbeelden als een homoseksueel maar dacht dat dit compleet onaanvaardbaar zou 

zijn voor een Arabisch publiek en dat de producenten van de serie nooit dergelijke serie zouden willen maken114. 

We kunnen onmogelijk voorspellen hoe het publiek zou reageren moest seksualiteit explicieter getoond worden, 

maar wanneer de makers van de serie zelf het gevoel hebben dat ze aan bepaalde normen en verwachtingen moeten 

voldoen kan dit ons uitleg verschaffen over de maatschappij.  

 

In de context van het tonen van seksualiteit in de series kunnen we terugverwijzen naar de grote invloed die de 

Golfstaten uitoefenen bij het produceren van musalsalāt. Deze staten zijn op het vlak van gender immers vaak 

conservatiever dan andere Arabische landen zoals Syrië115. Vaak is te zien hoe landen uit de Golf meer expliciete 

seksualiteit toelaten in Syrische series dan in series die lokaal geproduceerd worden. Dit is ook het geval bij de 

serie al-ẓāhir baybars. Syriërs en Egyptenaren worden immers vaak voorgesteld alsof minder sterke morele 

waarden hebben. Vanuit de Golf wordt het dan ook vaak meer toegestaan dat Syrische personages iets meer 

expliciet zijn en dat meer van hun lichaam te zien is116.  

 

Zoals eerder vermeld sluit de manier waarop huwelijksrelaties in de serie getoond worden aan bij de manier waarop 

de vrouwelijke personages voorgesteld worden. Deze relaties zullen dan ook niet meer in detail geanalyseerd 

worden. Mannen met die relaties hebben met vrouwen buiten het huwelijk zullen besproken worden in 3.3.4 

Alcohol en buitenechtelijke relaties (p. 33). In de rest van het hoofdstuk zal ik dan ook enkel kort bespreken op 

welke manier polygamie voorgesteld wordt in de serie. 

 

                                                           
113 Zakaria , persoonlijke communicatie, 25/2/2015 
114 Ibid. 
115 Zie 2.3.2 De invloed van de Golf, p. 12 
116 Joubin, 2013, p. 15 
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Polygamie komt niet aan bod komt in de serie. Dit kan ons verwonderen aangezien het bekend is dat verschillende 

personages, zoals Baybars, Qalawun117 en Hulagu118, meerdere vrouwen hadden. Het hebben van relaties met 

slavinnen wordt wel getoond, dit zien we onder andere bij al-Nasir Yusuf en Aybak. Het niet afbeelden van 

polygamie kan te maken hebben met de normen en waarden van de televisiemakers. Volgens Ghassan Zakaria 

waren de meeste mensen die meewerkten aan de serie immers monogaam119. Het kan ook te maken hebben met de 

waarden van het publiek. Helaas zijn er geen statistieken over polygamie in Syrië. Het is dus moeilijk om een 

uitspraak te doen over hoe vaak polygamie voorkomt in de Syrische maatschappij. Het enige wat met zekerheid 

gesteld kan worden is dat er polygamie is in Syrië en dat dit door de wet toegelaten is120.  

 

4.4 De positie van de vrouw binnen de Syrische maatschappij 
 

 

Uit de voorafgaande analyse kunnen we concluderen dat de vrouw in de serie niet gelijk waardig is aan de man en 

dat er de vrouwen in de serie gestereotypeerd worden. Dit is vooral duidelijk in de tegenstelling tussen Shajar al-

Durr en Ruqaia. Hierbij wordt een positief portret geschetst van Ruqaia als goede huisvrouw en een negatief beeld 

getoond van Shajar al-Durr die als ambitieuze vrouw alles zou doen om meer macht te verkrijgen. Er wordt 

getoond hoe een vrouw die de grenzen van de genderrollen overschrijdt zichzelf en anderen in gevaar brengt. Deze 

stereotypering en discriminatie tegenover de vrouw is ook in andere Arabische televisieseries te zien. Vaak wordt 

getoond hoe de man de sterke heldhaftige persoonlijkheid is terwijl de vrouw de man eerder passief steunt. 

Vrouwen die dit niet doen worden vaak negatief in beeld gebracht121.  

 

Hoewel Zakaria historische redenen aanhaalt om te verklaren waarom vrouwen in de serie op deze manier 

voorgesteld worden122, bieden deze geen afdoende verklaring. Ten eerste kunnen we stellen dat het vermoedelijk 

opnieuw eerder gaat om de hedendaagse perceptie van de tijd van de mamloeken dan om de echte historische 

realiteit. De schrijvers van de serie er ook voor gekozen hebben om personages zoals Ruqaia in een negatief 

daglicht te plaatsen omdat ze niet ingaan tegen de structuren van de patriarchale samenleving. Op dezelfde manier 

konden ze ook de keuze gemaakt hebben om Shajar al-Durr voor te stellen als een tragische heldin die stierf in haar 

strijd om dezelfde rechten als een man te krijgen en om aan de macht te komen. Volgens sommigen kunnen 

historische redenen al helemaal uitgesloten worden omdat vrouwen vroeger vaak veel meer macht hadden dan wat 

nu aan hen wordt toegeschreven. Nadia Khost, een Syrische schrijfster, stelt in een interview met antropologe 

Christa Salamandra immers dat vrouwen vaak mannen manipuleerden en beïnvloedden en op deze manier veel 

macht hadden. Het kundig zijn hierin werd vaak als een positieve eigenschap beschreven123. In de serie zien we hoe 

Shajar al-Durr hetzelfde doet. In de serie wordt dit echter als een negatieve eigenschap voorgesteld.  

 

                                                           
117 Clifford, 2013, p. 105 
118 Howorth, 2008, p. 542 
119 Zakaria, persoonlijke communicatie, 8/3/2015 
120 Williams, 2010 
121 Joubin, 2013, p. 149 - 233 
122 Zakaria, persoonlijke communicatie, 25/2/2015 
123 Salamandra, 1998, p. 234 
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Nu we gesteld hebben dat de serie een de vrouw discrimineert en stereotypeert kunnen we ons afvragen hoe we dit 

kunnen kaderen binnen de politiek gevoerd door de Ba‘ath-partij en binnen de bredere Syrische maatschappij.  

 

In Syrië is er minder discriminatie tegen vrouwen dan in de meeste andere Arabische landen. De overheid nam er 

verschillende stappen om de gelijkheid tussen man en vrouw te promoten. Zo stelt de grondwet uit 1973 dat er 

gelijkheid is tussen alle inwoners van het land en dat vrouwen de kans moeten krijgen om volledig en effectief deel 

te nemen aan het politieke, sociale, culturele en economische leven. De overheid stelde ook verschillende projecten 

op om deze participatie te bewerkstelligen. Vrouwen werden aangemoedigd om deel te nemen in alle graden van 

het onderwijs en om buitenshuis te werken. Zo zei president al-Assad in 2009 in een speech:  

 

We, all in all, should work for the more bolstering of the woman role, opening the door wide for her as to be an active 

member in all fields. Actually, the growth, opening and progress of the society is basically connected to the how-much 

of the rights the woman actually enjoys, and not on the basis of permanent quota-sharing whether in the Parliament, 

Syndicates, or others. We want the woman to participate through her potentialities, and through the people conviction of 

her pivotal role
124. 

 

Weinig voornemens of ideeën worden echter vertaald in concrete wetten. In het wetboek staan verschillende zaken 

die de vrouw duidelijk discrimineren. We kunnen dus stellen dat de partij wel degelijk maatregelen neemt om de 

ongelijkheid tussen man en vrouw aan te pakken maar dat deze stappen zeer oppervlakkig zijn en dat de overheid 

weigert verdere stappen te ondernemen om zaken aan te passen in het wetboek. De overheid ziet de ongelijkheid 

tussen man en vrouw immers als een probleem dat minder dringend is en besteedt er bijgevolg weinig aandacht 

aan. De reële situatie is volgens verschillende internationale organisaties echter slechter dan wat het wetboek zou 

doen vermoeden. Vrouwen zijn zich immers vaak niet bewust van de rechten die ze wel hebben en de projecten die 

de overheid opzet om de gelijkheid tussen man en vrouw te promoten bereiken in veel gevallen enkel de vrouwen 

in de stad. Vele Syriërs zouden bovendien belang hechten aan de traditie en aan de religieuze geschriften dan aan 

het wetboek waardoor de wetten die er zijn rond vrouwenrechten vaak niet nageleefd worden. Als de wetten 

overtreden worden heeft dit ook vaak weinig gevolgen125.  

 

Verschillende organisaties uiten kritiek op de politiek die de overheid voert rond de problematiek van 

gendergelijkheid. Zo werd in december 2000 een document uitgebracht waarin duizend Syrische intellectuelen de 

praktijken van de overheid en de Ba‘ath-partij aan de kaak stellen. Een specifieke paragraaf van dit document eist 

dat het wetboek verandert wordt zodat er op het niveau van de wet gelijkheid heerst tussen man en vrouw126.  

 

Naast de binnenlandse Syrische organisaties zijn er ook verschillende internationale organisaties die kritiek geven 

op het Syrische beleid ten aanzien de rechten van de vrouw. In een rapport van 2010 door de organisatie 

freedomhouse zien we de cijfers die toegekend worden aan Syrië kreeg voor gendergelijkheid uit 2004 en 2009. 

Hierbij is 1 het laagst mogelijke cijfer en 5 het hoogst mogelijke127. 

 

                                                           
124 Al-Assad, 2009 
125 Kelly & Breslin, 2010, p. 1 - 10 
126 George, 2003, p. 42 - 46 
127 Kelly & Breslin, 2010, p. 1 
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        2004   2009 

 Nondiscrimination and acces to justice   2.7   2.7 

 Autonomy, security, and freedom of the person  2.2   2.3 

 Economic rights and equal opportunity   2.8   2.9 

 Political rights and civic voice    2.2    2.2 

 Social and cultural rights     2.3   2.5 

 

Aangezien de serie werd uitgezonden in 2005 kan ervan uitgegaan worden dat deze cijfers relevant zijn voor de 

situatie tijdens de productie van de musalsal. De cijfers die Syrië krijgt op vlak van vrouwenrechten en 

gendergelijkheid zijn dus ver van perfect en hoewel tussen 2004 en 2009 op verschillende vlakken een lichte 

verbetering merkbaar is, is er ook in 2009 nog veel werk aan de winkel128.  

 

In het algemeen kan dus gesteld worden discriminatie tegen vrouwen nog steeds een groot probleem is binnen de 

Syrische maatschappij. De makers van de serie volgen in hun portrettering van vrouwen de algemene tendensen die 

we zien in Syrië. Hoewel in de serie geen fysiek geweld tegen vrouwen129 getoond wordt en vrouwen zelden 

rechtstreeks slecht behandeld worden kan toch gesteld worden dat er in de serie sprake is discriminatie tegen 

vrouwen en van een glazen dak waar vrouwen niet door kunnen breken. Als een personage deze patronen toch 

probeert te doorbreken wordt dit zeer negatief in beeld gebracht130.  

 

Als we het hebben over gender en de gelijkheid tussen man en vrouw levert de serie dus weinig of geen kritiek op 

de Syrische maatschappij of op de politiek gevoerd door de overheid betreffende dit onderwerp.  

 

                                                           
128 Sinds het uitbreken van de burgeroorlog is de situatie in Syrië zeer snel achteruit gegaan op vlak van vrouwen alsook op het 

vlak van mensenrechten in het algemeen. (https://freedomhouse.org/country/syria)  
129 Hierbij gaat het over geweld tegen vrouwen binnen een huiselijke context of binnen een relatie.  
130 Zie 3.2.2 Hoe worden vrouwen in de serie voorgesteld?, p. 22 

https://freedomhouse.org/country/syria
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5. Religie 
 

 

In dit hoofdstuk bespreek ik op welke manier religie in beeld wordt gebracht in al-ẓāhir baybars. Verschillende 

onderwerpen met betrekking tot religie die getoond (of net niet getoond) worden in de serie zullen behandeld 

worden. Ik beargumenteer dat religie geen prominent thema is ondanks de verschillende religieuze verwijzingen 

die in de serie te zien zijn. Aangezien aflevering veertien en vijftien bij een eerste lezing geen duidelijke 

verwijzingen naar religie bevatten worden deze niet opgenomen in de analyse. Ik zal me in het onderzoek niet 

beperken tot de islam aangezien verschillende belangrijke personages andere godsdiensten belijden. Verschillende 

prominente personages zoals de kruisvaarders, Kitbuqa en Dokuz Khatun zijn immers christenen131 en andere 

figuren, zoals Hulagu volgen een oude, Mongoolse, sjamanistische religie132.  

 

5.1 Alcohol en buitenechtelijke relaties 
 

Een eerste argument om aan te tonen dat religie geen belangrijk thema is in de serie, is dat het consumeren van 

alcohol en het hebben van relaties niet op een religieuze manier getoond worden. Dit beargumenteer ik door 

gebruik te maken van een frame-en discoursanalyse. Er zal onderzocht worden of de handelingen in een religieuze 

kader geframed worden en welk discours de personages gebruiken als ze het hebben over buitenechtelijke relaties 

en alcohol. 

 

In het algemeen kunnen we stellen dat het consumeren van alcohol verboden is in de islam133. Desondanks drinken 

in de serie zowel christenen als moslims alcohol. Aybak en Shajar al-Durr drinken tijdens hun copieuze maaltijden 

wijn en consumeert al-Nasir Yusuf bij feesten aan het hof enorme hoeveelheden alcohol. Zelfs Baybars drinkt wijn. 

Het drinken van alcohol wordt in de serie niet veroordeeld. Het buitensporig gebruik van alcohol wordt echter wel 

bekritiseerd. Zo wordt Baybars in de zeventiende aflevering kwaad op al-Nasir Yusuf omdat hij teveel drinkt. Hij 

gooit diens drinkbeker met wijn op de grond en hij roept naar al-Nasir Yusuf dat hij dronken is. Dit is volgens 

Baybars niet verantwoord, zeker niet in tijden van oorlog wanneer een heerser zich moet focussen op staatszaken 

en politiek. We kunnen dus stellen dat verschillende personages, onder wie zelfs de held van de serie, ingaan tegen 

de islamitische wetgeving. 

 

Zowel Aybak als al-Nasir Yusuf hebben buitenechtelijke relaties. Aybak heeft een relatie met Dalila en al-Nasir 

Yusuf wordt voorgesteld als een echte vrouwenversierder die met verschillende diensters seksuele relaties heeft. 

We kunnen ervan uitgaan dat de diensters in werkelijkheid slavinnen zijn omdat het in de tijd van de mamloeken 

gewoon was voor mannen uit de elite om verschillende slavinnen te bezitten waarmee ze vaak seksuele relaties 

hadden134. Hoewel relaties met slavinnen in de islamitische rechtsbronnen toegestaan worden135, wordt de praktijk 

                                                           
131 Frykenberg, 2009, p. 82; Bira, 2004, p. 11 
132 Pallisen, 1956, p. 202 
133 Michalak & Trocki, 2006, p. 532-533 
134 Clarence-Smith, 2006, p. 3-4 
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in de serie in een negatief licht getoond. Dit gedrag wordt immers afgekeurd door de helden van het verhaal. Er 

wordt in de serie een verschil gemaakt tussen de relatie van Dalila en Aybak en de relaties die al-Nasir Yusuf 

aangaat met zijn slavinnen. Terwijl de relatie tussen Dalila en Aybak als liefdesrelatie voorgesteld wordt, 

beschouwt al-Nasir Yusuf de vrouwen met hij relaties heeft enkel als lustobjecten. Hoewel de relatie tussen Dalila 

en Aybak veroordeeld wordt door verschillende personages lijkt het alsof de televisiemakers toch begrip hebben 

voor de situatie. Zo is de muziek die te horen is tijdens de scènes waarin ze te zien zijn licht is en soms zelfs 

romantisch. In het script komt dit nog meer naar voor. Verschillende scènes waarin Dalila en Aybak de moeilijke 

situatie waarin hun relatie verkeert bespreken werden immers geschrapt. Het lijkt alsof ze zich in deze scènes 

enigszins bewust zijn van het bedenkelijke karakter van hun verhouding136. De manier waarop al-Nasir Yusuf met 

vrouwen omgaat wordt echter zeer negatief voorgesteld. Net zoals het geval was bij alcoholmisbruik, zien we dat 

deze relaties hem immers afleiden van belangrijke politieke en militaire zaken. Op verschillende momenten in de 

serie bekritiseert Baybars het gedrag van al-Nasir Yusuf, ook andere personages keuren zijn gedrag af.  

 

We kunnen dus stellen dat zowel alcohol als buitenechtelijke relaties niet op een religieuze manier geframed 

worden. Zo zien we hoe het drinken van alcohol niet veroordeeld wordt terwijl islamitische geleerden stellen dat dit 

verboden is. Buitenechtelijke relaties met slavinnen zijn in de islam wel toegestaan. In de serie wordt dit echter 

afgekeurd. 

 

5.2 De personages en hun religie 
 

Een tweede reden waarom ik stel dat religie geen prominent thema is in de serie is dat de personages geen 

discussies over godsdienst voeren en dat ze geen religieuze termen gebruiken om naar zichzelf en anderen te 

verwijzen. Dit zal ik aantonen door gebruik te maken van een frameanalyse.  

 

Groepen worden vooral afgebakend volgens gemeenschap en etniciteit. Hiervan zijn verschillende voorbeelden te 

vinden in de serie. Zo worden de Arabieren meestal aangeduid als al-ʿarab, zowel door de Mongolen en de 

kruisvaarders als door zichzelf. Slechts zelden wordt naar hen verwezen als al-muslimūn. Hetzelfde zien we bij de 

kruisvaarders, zij worden immers als al-ifranǧ of al-firanǧa genoemd. In de bestudeerde afleveringen wordt nooit 

naar hen verwezen als al-masīḥiyyūn of al-ṣalībiyyūn. Ook naar de Mongolen wordt niet verwezen in religieuze 

termen. In de bestudeerde afleveringen wordt er een geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende stromingen 

binnen een bepaalde godsdienst. Zo heeft men het nergens over soennisme of sjiisme. Als er over religie gesproken 

wordt of naar een religieuze groep verwezen wordt gebeurt dit in algemene termen.  

 

Van de meeste personages wordt niet vermeld welke religie ze volgen. We kunnen echter vaak veronderstellen 

welke godsdienst ze aanhangen. Zo kunnen we ervan uitgaan dat de kruisvaarders voornamelijk christenen zijn en 

dat het Arabische leger vooral uit moslims bestaat. Van enkele personages wordt specifiek vermeld welke 

godsdienst ze belijden. Dit is onder meer het geval bij verschillende religieuze figuren. Over hen zal later meer 

                                                                                                                                                                                                            
135 Koran, 4:24-25; Clarence-Smith, 2006, p. 19-21 
136 Zakaria, 2003, deel 2 p. 188-189, 202-203 
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uitleg gegeven worden. Een andere persoon van wie de religie expliciet vermeld wordt is Baybars. Terwijl 

verondersteld wordt dat het publiek vooraf al weet dat hij moslim is wordt dit op enkele momenten expliciet 

vermeld. Mogelijk wordt dit beklemtoond omdat het gaat om een serie die uitgezonden werd in de maand ramaḍān. 

Deze musalsalāt tonen immers vaak een held uit een glorieus islamitisch verleden. Aangezien Baybars in de 

hedendaagse Arabische maatschappij vaak beschouwd wordt als een islamitische held137 is het mogelijk dat serie 

hierdoor soms aanhaalt dat hij moslim is. Zoals eerder vermeld, gedraagt hij zich echter niet steeds als een 

‘voorbeeldige moslim’138. 

 

In het script werden veel dialogen en gebeurtenissen veranderd om religie minder aan bod te laten komen in de 

serie. Zo zien we dat in het oorspronkelijke script de term al-muslimūn veel meer voorkomt. In het script wordt ook 

verschillende malen naar het Mongoolse leger verwezen als ‘het leger van de ongelovige’ (ǧayš al-kāfir)139. Deze 

uitdrukking werd echter op één keer na niet gebruikt in de geselecteerde afleveringen. Verder is scène verwijderd is 

waarin Dokuz Khatun haar echtgenoot Hulagu smeekt om de mensen van haar geloof te sparen. Na een korte 

discussie gaat Hulagu akkoord en beveelt hij de legerofficier Kitbuqa de christenen in de stad te sparen. Kitbuqa 

gaat meteen akkoord omdat hij zelf ook christen is140. In de serie wordt deze scène echter niet getoond, Dokuz 

Khatun wordt voorgesteld als een vrouw die medelijden heeft met alle mensen uit de veroverde gebieden. We 

kunnen hier concluderen dat religie bewust uit de scène geschrapt lijkt te zijn.  

 

De meeste Arabische personages in de serie gebruiken religieuze uitdrukkingen als al-ḥamdu l-illāh, raḥmat allāh, 

in šāʾ allāh. Per aflevering komen ongeveer dertien tot zestien dergelijke uitdrukkingen voor. In enkele 

afleveringen, zoals aflevering veertien en vijftien, zijn echter geen religieuze uitdrukkingen te vinden. We zouden 

kunnen stellen dat religie een prominente plaats inneemt in de serie door het gebruik van dergelijke uitdrukkingen 

die religieuze verwijzingen bevatten. Deze uitdrukkingen worden vaak gebruikt in een profane context. Veel van de 

uitdrukkingen zijn immers meer verbonden met de Arabische taal dan religie141. We kunnen dus stellen dat het 

veelvuldig gebruik ervan niet noodzakelijk wijst op een religieuze identiteit. De uitdrukkingen worden immers 

gebruikt door mensen uit verschillende religieuze gemeenschappen. De Mongolen en de kruisvaarders gebruiken 

deze uitdrukkingen niet. Dit wil echter niet zeggen dat ze hierdoor worden aangeduid als ‘niet-moslim’ of ‘niet-

religieus’. De Mongolen en de kruisvaarders spreken in de serie immers Arabisch terwijl ze in werkelijkheid hun 

eigen talen bleven spreken.142  Dat deze personages geen religieuze uitdrukkingen gebruiken kan er dus op wijzen 

dat ze in werkelijkheid geen Arabisch spraken en dat ze niet van Arabische afkomst zijn. Uit een vergelijking 

tussen het script en de serie blijkt dat in verschillende scènes religieuze uitdrukkingen geschrapt werden terwijl de 

rest van de dialoog in kwestie behouden bleef. De religieuze uitdrukkingen werden dus bewust niet opgenomen in 

de dialogen. Per aflevering werden vijf tot tien uitdrukkingen geschrapt143. Dit suggereert dat de makers religie niet 

sterk naar voor willen brengen in de serie. Verschillende uitdrukkingen die, hoewel ze verwijzen naar religie, 

                                                           
137 Elbendary, 2001, p. 141-142 
138 Zie 5.1 Alcohol en buitenechtelijke relaties, p. 33  
139 Zakaria, 2003, deel 2 p. 266, 374 
140 Ibid. p. 268, 465-466 
141 Clift & Helani, 2010, p. 357 - 358 
142 Aslanov, 2012, p. 207; Amitai-Preiss, 1991, p. 357 
143 Zakaria, 2003, deel 2 p. 245-590 
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gebruikt werden in een profane context, werden immers uit het script geschrapt. Andere werden vervangen door 

uitdrukkingen die geen verwijzing naar religie bevatten. Het was dus een bewuste keuze om het religieuze aspect 

van de uitdrukkingen niet vaak aan bod te laten komen in de serie.  

 

Islamitische religieuze figuren gebruiken veel meer religieuze uitdrukkingen dan andere personages. In de serie zijn 

verschillende figuren te zien die een religieuze positie bekleden. De belangrijkste van hen zijn de imam van een 

van de grootste moskeeën in Cairo144, de kalief en een monnik die Bohemund (būhīmūnd), de koning van Antiochië 

(Anṭāqia), adviseert. De imam gebruikt in de elfde aflevering op een bepaald moment vier keer een religieuze 

uitdrukking of verwijzing in een scène van één minuut145 terwijl we normaal slechts dertien tot zestien 

uitdrukkingen per aflevering zien. Hetzelfde zien we in de dertiende aflevering waar de kalief in een speech van 

minder dan twee minuten, tien keer naar religie verwijst146 De uitdrukkingen werden mogelijk gebruikt om de 

personages duidelijk voor te stellen als religieuze figuren. De islamitische religieuze figuren hebben immers geen 

uiterlijke kenmerken die erop wijzen dat ze een religieuze positie bekleden. De christelijke monnik heeft wel 

uiterlijke kenmerken die op zijn religieuze status wijzen: hij draagt een lange pij en de bovenkant van zijn hoofd is 

kaalgeschoren. Hij hoeft dus geen religieuze uitspraken te doen om als monnik geïdentificeerd te worden. 

 

Hoewel deze figuren een religieuze positie bekleden stellen ze in de serie geen religieuze handelingen en geven ze 

geen advies over godsdienst. De dialogen die ze voeren gaan eerder over politieke kwesties. Deze religieuze 

personages hebben immers een grote politieke macht. Zo heeft een imam een grote invloed door de sociale positie 

die hij bekleedt. Hij kan een persoon veel macht toekennen als hij deze persoon steunt en vermeldt in de khutba 

(ḫuṭba) of vrijdagspreek in de moskee. Wanneer Qutuz de sultan van zijn troon wil stoten om zijn plaats in te 

nemen heeft hij de steun van het volk nodig. Om dit te verkrijgen is het belangrijk dat de imam hem helpt. Al-

Mustʿarib maant de imam aan Qutuz in de khutba te vermelden. Na een politieke discussie komen beiden overeen 

dat het in het voordeel van de staat zou zijn als Qutuz de nieuwe sultan wordt. De imam zegt belooft dat hij Qutuz 

zal steunen. Hij heeft dus een belangrijke politieke rol. Deze politieke rol zien we ook bij de kalief al-Mustaʻsim 

(al-mustaʻṣim). In de bestudeerde afleveringen is nergens te zien hoe hij het gebed leidt, preekt in de moskee, 

religieuze beslissingen neemt of een discussie over godsdienst voert. Hij wordt eerder getoond in zijn rol als 

politieke leider dan als religieuze leider: hij sluit allianties, bespreekt de verdediging van de stad en onderhandelt 

met de Mongolen. Net als de islamitische religieuze figuren wordt ook de monnik voorgesteld als politiek figuur. 

Hij bekleedt een belangrijke positie aan het hof van Bohemund waar hij hem raad geeft over het besturen van de 

staat. In het algemeen kunnen we stellen dat de personages die religieuze posities bekleden vooral voorgesteld 

worden als belangrijke politieke figuren. In de serie wordt dus duidelijk de relatie tussen religie en macht getoond.  

 

 

                                                           
144 Er wordt niet precies vermeld welke moskee.   
145 Gebruikte uitdrukkingen: b-ism allāh al-raḥmān al-raḥīm (In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle); ṣallā illāhu 

ʻalayhi wa-sallam (vrede zij met hem); marḍāat allāh (het behagen van God) 
146 Gebruikte uitdrukkingen: marḍāat allāh; bārik allāh (God zegene); w-allāh (bij God); b-ism allāh (in naam van God); 

allāhu akbar (God is de grootste); b-iḏan allāh (bij Gods wil); in šāʾ allāh (als God het wil); raḥmat allāh (genade van God) 
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5.3 Het conflict en de umma 
 

Het conflict tussen de kruisvaarders, de Mongolen en de Arabieren wordt niet in een religieus kader geschetst. Om 

dit aan te tonen gebruik ik een frameanalyse. Om het gebruik van het begrip umma toe te lichten pas ik een 

discoursanalyse toe. 

 

Religie is niet de oorzaak van het conflict tussen de Arabieren, de Mongolen en de kruisvaarders. Hoewel religie in 

de speeches van Qutuz en Baybars een paar keer wordt aangegeven als iets wat verdedigd moet worden, vermelden 

ze dit in een lange opsomming van zaken die beschermd moeten worden zoals ook cultuur, politiek en het 

vaderland. Het conflict wordt in de bestudeerde afleveringen nergens voorgesteld als een strijd om het heilige land. 

De regio wordt voorgesteld als een belangrijk deel van het erfgoed maar niet enkel op grond van religie. Religie is 

slechts in één van de zaken die het land en het volk met elkaar verbinden. De godsdienst van de vijand wordt 

evenmin als belangrijk beschouwd. Zo stelt Hulagu in de dertiende aflevering dat het niet uitmaakt of de vijand 

moslim, christelijk of sjamanistisch is. Hoewel andere personages dit niet zo expliciet maken, geven ook zij 

nergens aan te strijden tegen anderen omwille van hun religie. Verschillende verwijzingen naar de rol van religie in 

het conflict werden uit het script geschrapt. Zo staat in het oorspronkelijke script dat de Mongolen bij de verovering 

van Bagdad een moskee binnenvallen en de mannen die aan het bidden zijn de moskee uitslepen en doden147. Deze 

scène werd mogelijk verwijderd uit de serie om godsdienst niet prominent in beeld brengen. Het is ook mogelijk 

dat de scène te choquerend zou zijn voor het publiek. Een ander voorbeeld is de scène waarin Hulagu Kitbuqa 

beveelt de christenen van Bagdad te sparen148. Verder werd het woord in het script islām verschillende malen 

veranderd werd naar het woord dīn dat religie betekent. Soms werd het woord zelfs volledig verwijderd149. We 

kunnen dus stellen dat ook hier religie minder prominent gemaakt werd en dat als er naar religie verwezen wordt 

dit gebeurt in zeer algemene termen.  

 

In de dialogen wordt op verschillende momenten expliciet verwezen naar de umma. Het beschermen van de umma 

wordt hierbij voorgesteld als een belangrijke taak van alle Arabische leiders. De term umma verwijst naar de 

islamitische gemeenschap en de eenheid tussen moslims150. Sinds de opkomst van het nationalisme in de twintigste 

eeuw begonnen verschillende groeperingen en partijen de term echter op een andere manier te gebruiken. Het 

begrip umma werd hier eerder gebruikt in de context van het panarabisme. Zo gebruikte de Ba‘ath-partij de term 

om het verenigde Arabische vaderland aan te duiden. 151. Het begrip umma wordt in de bestudeerde afleveringen 

eerder op deze manier gebruik. Het woord umma krijgt immers vaak een prominente plaats in het discours rond het 

verdedigen van het vaderland waar het gebruikt wordt naast woorden als al-arḍ en al-bilād. Soms wordt het begrip 

gebruikt in een discours waarin ook religie vermeld wordt. Religie wordt in deze gevallen echter meestal gebruikt 

binnen de bredere context van cultuur. In deze context kunnen we opnieuw opmerken dat verschillende 

verwijzingen naar de religieuze umma uit het script verwijderd werden152. Hoewel er nog enkele malen gerefereerd 

                                                           
147 Zakaria, 2003, deel 2 p. 270 
148 Zie 3.3.2 De personages en hun religie, p. 34 
149 Zakaria, 2003, deel 2 p. 260-593 
150 Dallal, 1995, p. 267 
151 Halliday, 2002,  p. 28 
152 Zakaria, 2003, deel 2 p. 308, 478-479 
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wordt naar de religieuze umma wordt de term door de meeste personages in een politieke context gebruikt. De 

personages die de umma in een religieus kader plaatsen zijn vooral religieuze figuren, zoals eerder vermeld bevat 

hun taalgebruik ook in het algemeen meer verwijzingen naar godsdienst. We kunnen dus verwijzen naar 5.2 De 

personages en hun religie (p. 34) waarin gesteld werd dat religieuze uitdrukkingen gebruikt worden om de rol en 

functie van bepaalde personages te beklemtonen. In 6.1 Nationalisme en panarabisme (p. 43) zal meer uitleg 

worden gegeven over panarabisme en de politieke umma in de serie.  

 

5.4 Locaties en decor 
 

Een laatste reden waarom ik stel dat religie geen prominent thema is in de serie, heeft te maken met de manier 

waarop religieuze plaatsen en symbolen in beeld gebracht worden. Er zijn twee belangrijke soorten religieuze 

locaties te onderscheiden. Ten eerste zijn er de gebedshuizen. Om te bestuderen op welke manier deze getoond pas 

ik een frameanalyse toe. Ten tweede zijn er steden met een religieuze connotatie, in deze serie is dit Jeruzalem (al-

Quds). Hierbij zal ik vooral ingaan op de rotskoepelmoskee. Ik gebruik een syntagmatische analyse om aan te 

tonen dat de moskee geen religieuze functie heeft in de serie. Ten laatste zal ik het hebben over de religieuze 

vlaggen en de koranverzen die geborduurd zijn op legertenten. 

 

Het enige gebedshuis dat te zien is in de geselecteerde afleveringen is de moskee. Deze op twee manieren in beeld 

gebracht. Soms wordt een long shot gebruikt en op andere momenten spelen de scènes zich af in de moskee zelf. 

Bij de long shot wordt de moskee van veraf in beeld gebracht. Vaak steken enkel de minaretten of de koepel uit 

boven de rest van de stad. De long shot wordt meestal gebruikt om feitelijke informatie over te dragen of om een 

nieuw onderwerp in te leiden.153 Dit is ook het geval in al-ẓāhir baybars. Deze shots worden in de geselecteerde 

afleveringen gebruikt om een verhaallijn in een nieuwe locatie in te leiden. Hierbij wordt vaak een tekst getoond 

die aangeeft waar en wanneer de scène plaatsvindt. Dit is onder andere te zien in de twaalfde aflevering bij de stad 

Gaza en in de dertiende aflevering bij Bagdad. In de meeste long shots waarbij de stad vanop een afstand getoond 

wordt, zijn moskeeën te zien. Mogelijk is dit om de stad te identificeren als een islamitische stad en als deel van de 

umma. Het is echter ook mogelijk dat de moskeeën getoond worden omdat dit de historische, en hedendaagse, 

realiteit is. De vele koepels en de minaretten steken immers vaak uit boven de rest van de gebouwen in de stad. 

Bovendien kunnen we stellen dat er in de tijd waarin het verhaal zich afspeelt in verschillende steden veel 

moskeeën waren154. De moskeeën die getoond worden hebben echter vaak verschillende kenmerken die typisch zijn 

voor moskeeën uit de Ottomaanse periode. Zo zien we onder andere penseelvormige minaretten en enorme 

koepelstructuren155. Dit anachronistische element is vreemd aangezien de beelden van de moskee die in de serie te 

zien zijn, gemaakt werden met computer-generated imagery of CGI. Het huidige stadsbeeld van de steden die in de 

serie te zien zijn kan dus niet als argument gebruikt worden om dit anachronistisch element te verklaren. 

 

De binnenkant van de moskee is slechts te zien in twee scènes uit aflevering zestien. In deze scènes wordt niet de 

gebedsruimte getoond maar een kleinere ruimte die dienst doet als studiekamer. We zien op de achtergrond hoe 

                                                           
153 Noxon, 1964, p. 70-79 
154 Bakr, Kawiak, Pawlikowski & Sawlowicz, 2004, p. 356 
155 Hillenbrand, 2010, p. 255-268 
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figuranten religieuze boeken bestuderen en discussies voeren. De moskee wordt voorgesteld als een plaats voor 

wetenschap en wijsheid. In de scènes die zich afspelen in de moskee vindt een discussie plaats tussen Faris al-Din 

Aqtay al-Must’arib en de imam van de moskee. Deze discussies gaan eerder over politieke zaken dan over 

religieuze zaken156. Al-Mustʿarib gaat dus niet naar de moskee om te bidden of om over religie te leren maar hij 

gaat erheen om met de imam politieke zaken te bespreken. Ook hier wordt religie dus niet prominent in beeld 

gebracht. Zelfs in de moskee wordt niet over religie maar over politiek gepraat.  

 

De tweede religieuze plaats die in serie in beeld gebracht wordt is Jeruzalem. De stad wordt slechts kort in beeld 

gebracht en is één van de minder belangrijke locaties in de serie. De meeste scènes in Jeruzalem vinden plaats in 

het kasteel. Deze scènes zullen niet besproken worden aangezien ze geen beeld geven van Jeruzalem als religieuze 

stad. Er zijn slechts drie scènes waarin de stad zelf getoond wordt. In twee van de drie zijn geen religieuze 

symbolen te onderscheiden aangezien alleen de stadsmuren te zien zijn. Enkel in de derde scène waarbij de stad 

door middel van een long shot in beeld gebracht wordt zijn verschillende gebouwen te onderscheiden. De meeste 

van deze gebouwen zijn niet gemodelleerd naar gebouwen die echt in Jeruzalem te vinden zijn. Een van de 

gebouwen is echter wel duidelijk herkenbaar: de rotskoepelmoskee (qubba al-ṣaḫra). Dit gebouw is een belangrijk 

islamitisch symbool. Het tonen van de moskee zou kunnen beschouwd worden als een ideologisch statement om de 

stad op te eisen voor de islam of voor het Arabische volk. De rotskoepelmoskee is immers een belangrijk symbool 

voor de Palestijnse kwestie. De moskee lijkt echter eerder in beeld gebracht te zijn om aan de kijker duidelijk te 

maken dat het om de stad Jeruzalem gaat. De personages vermelden immers niet dat de stad in kwestie Jeruzalem is 

en de naam van de stad verschijnt niet op het scherm zoals bij andere steden. Er is dus een andere manier nodig om 

aan te geven het om de stad Jeruzalem gaat.  

 

Naast de religieuze gebouwen en plekken zijn nog enkele andere islamitische symbolen te zien. De belangrijkste 

hiervan zijn de vlaggen met religieuze teksten en de koranverzen die op legertenten geborduurd zijn. Op veel 

vlaggen van islamitische leiders is allāhu akbar geborduurd. Sommige vlaggen tonen andere religieuze teksten157. 

Op verschillende tenten in de legerkampen van de Arabieren worden koranverzen geborduurd. De verzen die te 

zien zijn verwijzen allemaal naar de absolute eenheid en grootsheid van God. Vooral het eerste vers van sura al-

iḫlāṣ is vaak te zien158. Een mogelijke reden hiervoor is dat de makers de islamitische achtergrond van de legers en 

de heersers in de verf wilden zetten. Als dit het geval is zou dit ingaan tegen hoe de serie religie in het algemeen 

voorstelt. Een simpele verklaring voor deze discrepantie is een gebrek aan communicatie tussen de producenten 

van de serie en de decorbouwers. Ghassan Zakaria bevestigt dat een de decorbouwers een grote vrijheid hadden bij 

het ontwerpen van de set159.  

 

 

 

                                                           
156 Zie 5.2 De personages en hun religie (p. 34) 
157 Deze zijn helaas vaak niet duidelijk leesbaar. Bij velen zijn slechts enkele woorden herkenbaar. Deze teksten zullen dan ook 

niet besproken worden.  
158 Koran 112:1,  qul huwa allahu ahadun. Nederlandse weergave: Zeg: Hij is God, Hij is de ene. 
159 Zakaria, persoonlijke communicatie, 4/3/2015 
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5.5 Religie in de serie? 
 

Ondanks de opkomst van religieus fundamentalisme in de regio160 en de grote invloed van organisaties uit de 

Golfstaten kunnen we concluderen dat religie geen prominent thema is in de serie.  

 

5.5.1 Historische realiteit 
 

Zakaria geeft de historische realiteit aan als de belangrijkste reden waarom religie geen belangrijk thema is in serie. 

Hij zegt dat hij het de strijd tussen de Arabieren, de kruisvaarders en de Mongolen wilde tonen zoals de betrokken 

partijen het conflict zelf ervoeren, namelijk als een politiek conflict161. Het is echter mogelijk dat hij zijn eigen 

seculiere overtuiging projecteert op de historische gebeurtenissen of dat hij zijn eigen seculiere benadering wil 

verdedigen door te verwijzen naar de geschiedenis. De serie beantwoordt op dit vlak dus mogelijk niet aan de 

historische realiteit ondanks het feit dat dit door de schrijver werd aangegeven als de belangrijkste reden om religie 

niet prominent in beeld te brengen in de serie.  

 

5.5.2 Focus op andere thema’s 
 

Een andere reden die Ghassan Zakaria aangaf is dat religie niet het belangrijkste thema van de serie is. Hij wilde in 

de musalsal immers de moeilijke politieke situatie aankaarten en dictatuur bekritiseren. Door te veel uit te wijden 

over religie zou er te weinig aandacht op de politieke boodschap van de serie gevestigd worden162.  

 

5.5.3 De makers van de serie 
 

De twee voorafgaande redenen verklaren waarom religie in het script geen belangrijk thema is. Ze verklaren echter 

niet waarom verschillende verwijzingen naar religie na het schrijven van het script verwijderd werden. Het is 

mogelijk dat religie nog minder aan bod komt in de serie dan in het script door de persoonlijke ideologie van de 

televisiemakers. De meeste personen die Syrische musalsalāt produceren verkiezen immers een seculiere 

benadering. De sponsors uit de Golf zetten de televisiemakers echter vaak onder druk om islamitische ideeën op te 

nemen in de serie. Hierdoor spelen de series zich vaak af in een gouden tijd van de islam die als ideaal moet 

worden voorgesteld om zo bij het publiek nostalgie en een islamitisch gemeenschapsgevoel op te wekken. Bij het 

maken van een serie is er dus een continue strijd tussen de religieuze benadering van de sponsors uit de golf en 

seculiere benadering van de Syrische televisiemakers163. De producers hebben er dus mogelijk voor gekozen om 

ondanks de druk uit de Golf religie zo weinig mogelijk te in beeld te brengen. Verder is het belangrijk te vermelden 

dat niet alle mensen die meewerkten aan de serie moslims zijn. De belangrijkste onder hen is ‘Abed Fahd. Zoals 

vroeger vermeld is hij de acteur die de rol van Baybars vertolkt164 en één van de producers van de serie165. Hij is 

                                                           
160 New, David S., 2002, p. 3 
161 Zakaria, persoonlijke communicatie, 26/2/2015  
162 Ibid. 
163 Salamandra, 2008, p. 177-182; p. 188 
164 Elcinema, 2005 
165 Zakaria, persoonlijke communicatie, 25/2/2015  
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een christen166. Dit kan een reden zijn waarom islam minder prominent aanwezig is in de serie dan in de meeste 

andere musalsalāt die gesponsord worden door organisaties uit de Golf167.  

 

5.5.4 De diversiteit van het doelpubliek 
 

Het is mogelijk dat de televisiemakers het verhaal niet op een religieuze manier geframed hebben om ervoor te 

zorgen dat de serie kijkers van elke religieuze achtergrond aanspreekt. Slechts 68,7% van de Syriërs is soennitisch. 

Hoewel dit een meerderheid is zou een groot deel van de bevolking uitgesloten worden als de serie zich enkel op 

hen zou richten. In Syrië zijn er immers verschillende islamitische stromingen. Daarnaast is 14,1% van de Syrische 

bevolking christelijk168. Deze groep zou dus volledig uitgesloten worden als de serie zich enkel zou richten op 

soennitische moslims of op moslims in het algemeen. Deze religieuze en sektarische diversiteit zien we ook in de 

rest van de Arabische wereld. Grote minderheden binnen de moslimgemeenschap bevinden zich onder andere in 

Irak, waar 60-65% van de bevolking sjiitisch is of in Oman waar de meerderheid van de inwoners, namelijk 

ongeveer 75% behoort tot de ibaditische (ibāḍīyya) gemeenschap. Grote niet-islamitische minderheden zien we 

onder meer in Libanon en Egypte, waar respectievelijk 40,5% en 10% van de bevolking christelijk is169. We 

kunnen dus vermoeden dat religie geen belangrijk thema in de serie is om ervoor te zorgen dat de musalsal zou 

aanslaan bij dit grote en diverse publiek.  

 

5.5.5 Ba‘ath versus de Golf 
 

 

Het is mogelijk dat religie niet prominent aan bod komt in de serie omdat de Ba‘ath-partij de musalsalāt die 

uitgezonden worden in de maand ramaḍān probeert te gebruiken om een nationaal gevoel te creëren. De partij wil 

verschillende groepen samen te brengen en de focus hierbij op een nationale, Syrische of pan-Arabische identiteit 

te leggen170. Zaken die voor spanning zouden kunnen zorgen tussen de verschillende geloofsgroepen worden vaak 

door de overheid gecensureerd met als argument ‘het behoud van de cultuur’171.  

 

De sponsors uit de Golfstaten proberen net als de Ba‘ath-partij een volk te creëren en een groepsgevoel op te 

wekken. De meeste religieuze groeperingen die series sponsoren grijpen immers terug naar wat ‘authentiek 

islamitisch’ is om religie te promoten en een islamitisch gemeenschapsgevoel op te wekken172. Zoals eerder 

vermeld werd de serie al-ẓāhir baybars onder meer geproduceerd door een productiehuis uit Koeweit173. Het is dus 

mogelijk dat dit productiehuis door middel van de serie een islamitische identiteit wilde promoten. 

 

                                                           
166 ʿAlāʾ al-Muʿrib, z.d. 
167 Salamandra, 2008, p. 177-182 
168 Van Dam, 2010, p. 1-2 
169 CIA, 2014 
170 Salamandra, 1998, p. 227-228; Joubin, 2013, p. 9 
171 Amin, 2002, p. 129 
172 Salamandra, 2008, p. 182-183 
173 Zie 3.1.1 Achtergrondschets, p. 17 
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Er zijn dus twee partijen met veel invloed op de productie die zaken willen promoten die moeilijk met elkaar te 

verzoenen zijn. We kunnen concluderen dat de manier waarop religie in de serie getoond wordt eerder aansluit bij 

de ideologische achtergrond en de doelstellingen van de Ba‘ath-partij174. Zoals vele andere musalsalāt vertelt de 

serie wel het verhaal van een islamitische held. Het is mogelijk dat dit de sponsors uit de Golf er toch van overtuigd 

heeft de serie te financieren.  

 

                                                           
174 Zie 6.1 Nationalisme en panarabisme, p. 43 
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6. De politieke situatie 
 

 

In dit hoofdstuk bespreek ik hoe politiek in de serie getoond wordt en hoe de historische televisieserie gebruikt 

wordt om te reflecteren op de politieke situatie ten tijde van de productie ervan. Voor Ghassan Zakaria is politiek 

het belangrijkste thema in de serie. Hij stelt dat in de serie bewust parallellen getoond worden met de actualiteit 

maar dat niet alle politieke zaken in de serie bewust naar recente gebeurtenissen refereren175. Alle geselecteerde 

afleveringen bevatten politieke verwijzingen. Er worden dus geen afleveringen uitgesloten van de analyse.  

 

6.1 Nationalisme en Panarabisme 
 

 

Zowel nationalisme als panarabisme worden besproken in de serie. De positie van de umma en het belang van 

panarabisme worden hierbij voorop gesteld. Om dit aan te tonen pas ik een discoursanalyse toe. Verder werd een 

korte argumentatieanalyse toegepast om aan te duiden hoe de personages het belang van de umma aantonen en 

verdedigen. Een argumentatieanalyse onderzoekt en synthetiseert immers de verschillende argumenten in een 

speech176. De methode werd vooral gebruikt om de speeches van al-Mustʻasim en Qutuz te analyseren. 

 

Bijna alle Arabische personages lijken het erover eens te zijn de bescherming van de umma van groot belang is. Zo 

wordt in de reeks vaak gezegd dat men moet samenwerken, vooral tegen een gemeenschappelijke vijand zoals de 

Mongolen of de kruisvaarders. Dit wordt op verschillende momenten aangegeven. Zo stelt Baybars in de veertiende 

aflevering dat Egypte en Kerak (al-karak) hun troepen moeten verenigen zodat ze sterk staan om het leger van 

Hulagu te verslaan. Later in de serie zegt hij dat de macht in handen van één persoon moet zijn zolang de vijand 

zich niet heeft overgegeven. Hij stelt dat één leider alles moet beslissen om de verovering en de vernieling van het 

gebied tegen te gaan. Verder wordt verschillende malen naar de Arabieren verwezen als broers. Zo zegt Uthman 

(ʿuṯmān), een gezel van Baybars, dat oorlog geen andere betekenis heeft dan tweedracht en vernieling indien het 

tussen broers is177 waarbij met broers andere Arabieren bedoeld worden. Bovendien verwijzen verschillende 

personages naar de gemeenschappelijke taal, cultuur, religie, etc. van de Arabieren om het belang van de umma aan 

te geven. Zo heeft Qutuz het in zijn speech aan het volk van Cairo onder meer over de cultuur en de religie. Ook 

andere personages zoals Baybars halen dit aan. In het originele script is er een scène waarin al-Mustʻasim 

beklemtoont dat alle Arabieren als één moeten optreden, niet enkel om hun land te verdedigen tegenover 

buitenlandse bezetters maar ook omdat ze allemaal behoren tot hetzelfde volk178. Het is mogelijk dat de scène 

verwijderd werd omdat al-Mustʻasim het hier ook uitgebreid heeft over religie terwijl dit de makers van de serie, 

zoals vroeger aangetoond werd, geen belangrijk thema was.  
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178 Zakaria, 2003, deel 2 p. 258-259 



42 
 

Bepaalde personages lijken toch hun eigen staat te willen beschermen. Het verdedigen van het eigen land is dan 

van belang voor het behoud van de umma. Zo stelt Qutuz in aflevering veertien dat het behouden van Egypte een 

prioriteit is, Egypte is na de val van Bagdad immers het hart van de umma. Ook op andere momenten zien we dat 

als argument voor het verdedigen van het Egypte de positie van het gebied binnen de umma gebruikt wordt. Als 

leiders enkel aan de eigen staat denken wordt dit voorgesteld als iets egoïstisch en uiteindelijk zelfs nadelig voor 

het land in kwestie. De staten die enkel op zichzelf gericht zijn, zoals Jeruzalem of de Frankische staat Antiochië, 

ondervinden hebben hierdoor meer moeite om de staat te zowel politiek en economisch verdedigen. We kunnen dus 

stellen dat panarabisme prominent naar voor komt in de serie en voorgaat op nationalisme. 

 

 

De manier waarop panarabisme en nationalisme voorgesteld worden kan verwonderlijk lijken aangezien de Ba‘ath-

partij zoals eerder vermeld de musalsalāt op de eerste plaats probeert te gebruiken om een nationale Syrische 

identiteit te creëren179. Het panarabisme is echter nog steeds één van de grondslagen van de Ba‘ath-partij. Dit is 

duidelijk te zien in de principes die opgesteld werden door de partij. Hier wordt de eenheid van het Arabische 

vaderland zelfs op de eerste plaats gezet. Punt één op de agenda is immers waḥdat al-umma al-ʼarabiyya wa-

ḥuriatuhā180. Het document vermeldt verschillende zaken die in de serie aangehaald worden. Zo staat er dat de 

Arabische umma van groot belang is en dat staten niet op zichzelf mogen handelen zonder te denken aan de pan-

Arabische belangen. Verder stelt het document dat de umma zowel een politieke als culturele eenheid vormt181. Wat 

in de serie getoond wordt wijkt dus niet af van de ideologische achtergrond van de Ba‘ath-partij. Ondanks de 

recente focus op van de partij op nationalisme is panarabisme immers nog steeds van groot belang.   

 

6.2 De strijd tegen bezetting  
 

6.2.1 Israël en de kruisvaarders 
 

In de serie is te zien hoe de kruisvaarders verschillende delen van Groot-Syrië bezetten. Dit werd door een groot 

deel van het publiek gelezen als een metafoor voor de Israëlische bezetting van de regio. Volgens Ghassan Zakaria 

waren de televisiemakers zich bij het produceren van de serie bewust van deze analogie en hebben ze op bepaalde 

momenten bewust gealludeerd op gebeurtenissen uit de actualiteit. Andere gelijkenissen waren toevallig182. De 

kruisvaarders komen in de geselecteerde afleveringen zelden in beeld. In de serie zijn er dan ook weinig 

overeenkomsten te zien tussen de Israëlische staat en de kruisvaarderstaten. In de artikels en blogs op het internet 

zijn, net als in de serie, weinig expliciete gelijkenissen te vinden183. De belangrijkste analogie is dat beide staten 

vreemde entiteiten zijn in de regio, zonder banden met de lokale bevolking of de plaatselijke cultuur. Zo wordt in 

de musalsal getoond dat de kruisvaarders geen contact hebben met de lokale gemeenschap. Tijdens hun discussies 

vermelden ze nooit de belangen van de plaatselijke bevolking en lijk ze niet geïnteresseerd te zijn in de inwoners 
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van hun grondgebied. De staat Israël wordt in verschillende online blogs beschuldigd van dezelfde 

onverschilligheid tegenover de oorspronkelijke inwoners van het gebied184. Naast de houding tegenover de lokale 

bevolking wordt ook de verdeeldheid tussen de Arabieren gezien als een gelijkenis. Zo zegt Afif al-Hasan in een 

online artikel: “Like the Arabs today, the Arabs of the eleventh century were divided into many states quarrelling 

with each other” 185. Deze overeenkomst wordt ook in de serie in beeld gebracht. 

 

 De kruisvaardermetafoor wordt vaak gebruikt in de regio. Zelfs de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan 

vergeleek de Israëlische bezetting met die van de kruisvaarders186. Het kruisvaarderdiscours wordt echter ook in 

andere contexten en door andere groepen gebruikt. De symboliek is dus niet specifiek aan deze context. Zo wordt 

de kruisvaardermetafoor ook in Israël gebruikt om vijandigheid tegenover de staat aan te duiden187. Het courante 

gebruik van de metafoor kan ervoor zorgen dat het publiek een symboliek ziet zelfs waar deze niet bewust door de 

televisiemakers in de serie gelegd werd.  

 

6.2.2 De val van Bagdad 
 

Sommigen dachten bij het zien van de serie dat de inval van de Mongolen en meer specifiek de val van Bagdad 

symbool stond voor de Amerikaanse inval in Irak die plaatsvond in 2003188. Deze vergelijking wordt ook buiten de 

context van de serie verschillende keren aangehaald als er gesproken wordt over de oorlog. Zo noemde Saddam 

Hussein de Amerikaanse troepen na de inval in Irak de ‘nieuwe Mongolen’189. De Mongoolse verovering van 

Bagdad is een veel gebruikte metafoor in de Arabische wereld. Ook andere organisaties worden met de Mongolen 

vergeleken. Zo wordt IS in de media vaak het nieuwe Mongoolse leger genoemd190. Om de inval van de Mongolen 

en de Amerikanen te vergelijken worden verschillende zaken aangehaald. Een eerste analogie is dat op beide 

invallen een ernstige humanitaire en ecologische crisis volgde191. Beide malen vielen vele doden en sloeg een 

enorm aantal mensen op de vlucht. In de serie zijn lange karavanen vluchtelingen en bloederige slachtpartijen te 

zien. Zowel bij de Mongolen en de Amerikanen was ook de materiële vernieling groot192. Een andere vergelijking 

die gemaakt wordt is dat zowel de Mongolen als de Amerikanen een overeenkomst of verbond dat ze sloten met de 

Arabieren verbraken193. Enkele jaren voor de inval in Irak steunde de VS immers Irak in de Irak-Iran oorlog194. In 

de serie sluit de Mongoolse leider Hulagu een overeenkomst met de kalief al-Mustaʻsim waarbij hij zweert dat de 

Mongolen de stad op een vredige manier zullen betreden als al-Mustaʻsim zich overgeeft. Hulagu houdt zich echter 

niet aan zijn woord en nadat hij de stad inneemt volgt een ware slachtpartij.  
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Door de aangehaalde punten van gelijkenis en de locatie van beide bezettingen dachten sommigen dat de analogie 

tussen de Amerikaanse inval en de Mongoolse veroveringen een bewuste keuze van de televisiemakers was195. Het 

script werd echter geschreven voor de Amerikaanse invasie in Irak plaatsvond in 2003196 en de gelijkenissen tussen 

de Mongolen en de Amerikanen waren dus niet opzettelijk197. Hoewel het publiek de Mongoolse aanvallen eerder 

interpreteerde als een symbool voor de Amerikaanse inval in Irak wilde de schrijver van de serie eerder aantonen 

dat de Arabieren een buitenlandse bezetter kunnen verslaan als ze samenwerken. Het bestaan van de staat Israël 

schrijft hij zo indirect toe aan de zwakheid en het gebrek aan samenwerking tussen de Arabische staten198. In deze 

context kunnen we wijzen op de begrippen primary en secundary agency zoals Alfred Gell ze beschreef in Art and 

agency: an anthropological theory. In dit boek stelt hij dat een kunstwerk altijd twee soorten agency heeft. Primary 

agency is de bedoeling die de opdrachtgevers en de makers hebben bij de productie van het kunstwerk. Secundary 

agency is wat het kunstwerk zelf overbrengt op het publiek. Deze vorm van agency gaat uit van het werk zelf en 

niet van de makers199. We kunnen de serie al-ẓāhir baybars hier zien als een kunstwerk waarmee de makers een 

emotie wil opwekken bij het publiek en een bepaalde boodschap willen overbrengen. De serie wekt echter ook 

ideeën en gevoelens op bij het publiek die niet bewust door de makers in de serie gelegd zijn. We kunnen hier dus 

spreken van secondary agency.  

 

6.3 Leiderschap en dictatuur 
 

In dit deel zal besproken worden hoe de serie leiderschap in beeld brengt. Dit is het belangrijkste onderwerp dat de 

schrijver in de serie naar voor wilde brengen200. Ik bespreek hoe dictatuur en heerschappij getoond worden en hoe 

de personages hierover nadenken. Verder zal ook onderzocht worden hoe gediscussieerd wordt over welke 

heerschappij legitiem is en welke dit niet is, hieraan verbonden zal ik bespreken wat in de serie getoond wordt in 

verband met in opstand komen tegen een leider en de overheid. Een laatste aspect dat in dit deel besproken zal 

worden is het beeld dat gegeven wordt van de ideale leider. Ik beargumenteer door het analyseren van deze 

onderwerpen dat in de serie, al dan niet intentioneel, toont hoe een volk in bepaalde omstandigheden in opstand 

mag komen tegen een heerser. Om dit te bestuderen wordt een discours analyse toegepast. Op bepaalde momenten 

werd een korte argumentatieanalyse toegepast om de belangrijkste argumenten uit de dialogen en speeches van de 

personages te halen. De laatste analyse die in dit deel toegepast wordt is de syntagmatische analyse die hier 

gebruikt zal worden om aan te geven waarom bepaalde scènes al dan niet in de serie getoond worden. 

 

6.3.1 De noodzaak van leiderschap 
 

Leiderschap wordt voorgesteld als iets wat noodzakelijk is voor het functioneren van de staat. Dit wordt vooral 

getoond na de dood van Aybak. Verschillende personages stellen immers wordt dat de staat meteen nood heeft aan 
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een nieuwe leider. Zo stelt Shajar al-Durr in de elfde aflevering dat een staat zonder sultan is als een zieke man 

zonder dokter om hem te genezen201. In dezelfde aflevering zien we hoe Shajar al-Durr vraagt aan Qutuz wat ze 

moeten doen nu de staat geen heerser meer heeft. Qutuz gaat akkoord dat een staat inderdaad een leider nodig 

heeft. Ook de umma heeft een leider. Dit zegt Baybars in aflevering dertien. Hij vraagt zich immers af wat er nu, na 

de val van Bagdad, van de umma moet worden en vraagt zich af wie de umma moet leiden. Op deze manier 

impliceert hij dat het noodzakelijk is dat er een nieuwe leider komt. De meeste Syrische televisiemakers geloven in 

een sterke staat202. De producenten van deze serie volgen hier dus het verwachtte discours.  

 

6.3.2 Het probleem met dictatuur 
 

In de serie wordt op verschillende momenten een negatief beeld geschetst van dictatuur.  

 

Er wordt getoond hoe een dictator zich, bewust of onbewust, laat leiden door persoonlijke motieven en door zijn 

eigen drang naar macht. We zien hoe verschillende Arabische leiders onder elkaar ruzie maken en discussiëren 

over het leger en de macht. Hierdoor kunnen ze geen goede verdediging organiseren tegen het Mongoolse leger. In 

de elfde en twaalfde aflevering voeren al-Nasir Yusuf, Uthman en Baybars verschillende discussies over de aanval 

die Baybars wegens persoonlijke motieven wil uitvoeren op Egypte. Al-Nasir Yusuf stelt dat Baybars niet de juiste 

beweegredenen heeft voor een aanval aangezien hij Egypte wil veroveren uit wraak. Baybars geeft toe dat hij 

wraak wil voor de dood van Aqtay maar stelt dat dit niet de enige reden is waarom hij Egypte wil veroveren. Een 

ander voorbeeld zien we wanneer Aybak Baybars wil laten doden. Hij doet dit immers om zijn eigen prestige 

vergroten en zijn eigen macht te behouden zonder hierbij in overweging te nemen dat Baybars een goede militaire 

leider is en populair is bij het volk.  

 

Zakaria wees erop hij wilde aantonen dat dictatuur een instabiele staatsvorm is waarin bij in het streven naar macht 

staatsgrepen gepleegd worden en rijken ten val komen. Ook binnen staten waar een dictator regeert heerst vaak 

onrust. Deze interne instabiliteit komt echter niet aan bod in de serie, de scènes die naar deze problemen verwijzen 

werden niet opgenomen in de uiteindelijke serie. Zo werden de scènes waarin gewone mensen op straat of in de 

markt (sūq) discussiëren of waarin ze in contact komen met de leiders geschrapt. Hoewel de kritiek die de 

bevolking heeft op de leiders beperkt is en zeer braaf aandoet voor een westers publiek, kunnen we stellen dat er af 

en toe vragen gesteld worden bij het beleid en de heerser. In het script staat zelfs een korte scène waarin een man 

op straat Aybak subtiel bespot203. Tijdens het voeren van de discussies zijn de mensen angstig dat de leiders zullen 

te weten komen wat ze zeggen. We kunnen hierbij verwijzen naar een scène die wel opgenomen is in de serie, 

namelijk die waarin drie soldaten bespreken dat Shajar al-Durr de eigenlijke macht in het rijk heeft. Aybak wordt in 

dit gesprek afgeschilderd als een zwakke heerser die zelden zelf beslissingen neemt. In dit gesprek zien we ook hoe 

de soldaten vrezen dat wat ze zeggen zal uitkomen. Dit gebeurt wanneer één van de soldaten de andere twee 

verraadt bij de sultan. 
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We kunnen dus stellen dat in het script van de serie kritiek gegeven wordt op dictatuur, maar dat hier in de serie 

zelf niet veel van terug te vinden is. Vooral de interne kritiek krijgen we vaak niet te zien. Een mogelijke reden 

hiervoor is dat één van de belangrijkste producers ‘Abed Fahd, in tegenstelling tot de Ghassan Zakaria, het regime 

van Bashar al-Assad steunde en bovendien nog steeds steunt204. Zoals Ghassan Zakaria aangaf had hij een grote 

invloed op de productie van de serie. Mogelijk heeft hij uit steun voor het regime scènes waarin kritiek getoond op 

dictatuur getoond wordt verwijderd. Ook andere personen die belangrijk waren bij de productie van de serie zoals 

Suzan Najm al-Din steunen het regime van al-Assad205. 

 

We kunnen ons de vraag stellen waarom niet alle kritiek op dictatuur verwijderd werd uit de serie. Uit een 

syntagmatische analyse blijkt dat vooral scènes die niet belangrijk zijn voor het verloop van het verhaal geschrapt 

werden. Een van de belangrijkste plotlijnen van de serie is de strijd tussen de verschillende heersers in de regio. 

Deze scènes die voor deze plot belangrijk zijn werden dan ook behouden. De binnenlandse, politieke instabiliteit is 

echter, ook in het oorspronkelijke script, minder belangrijk voor het verloop van het verhaal. Het is ook mogelijk 

dat het regime de makers van de serie rechtstreeks verboden heeft de scènes te uit te zenden. Dit lijkt echter minder 

aannemelijk aangezien Ghassan Zakaria aangaf dat de serie weinig problemen had met overheidscensuur. Hij stelt 

dat de meeste censuur die in de serie werd toegepast in zijn ogen eerder zelfcensuur was. Hij geeft hier opnieuw 

‘Abed Fahd aan als de persoon die veel veranderingen doorvoerde. Mogelijk is dit één van de reden waarom de 

overheid de serie zelf niet veel censureerde. De censuur werd immers reeds toegepast door de makers zelf en 

misschien werd er van het regime uit vertrouwen geplaatst in personen zoals ‘Abed Fahd om ervoor te zorgen dat 

in de serie niet te veel kritiek gegeven wordt op het regime. De overheid laat mogelijk enige kritiek toe in de serie 

om de illusie van vrije meningsuiting te creëren of om de bevolking een uitlaatklep voor hun frustraties te geven 

zodat ze minder snel in opstand komen tegen het regime206. 

 

6.3.3 Legitieme heerschappij en rebellie 
 

In de serie halen de personages verschillende voorwaarden aan voor het legitiem zijn van een heerschappij. De 

belangrijkste hiervan is dat een leider de steun van het volk moet hebben. In de speech die Qutuz geeft aan het volk 

van Cairo in de zestiende aflevering roept hij de mensen op hem te steunen bij zijn staatsgreep tegen de sultan al-

Mansur Nur al-Din ‘Ali. Hij stelt dat hij het recht heeft sultan kan worden als het volk dit wil. Het idee van het volk 

dat de heerser kiest is ook terug te vinden in een scène in het oorspronkelijke script van de serie. In deze scène 

vraagt Baybars zich af of hij een rechtmatige heerser kan zijn voor de gebieden die hij wil veroveren. Uthman en 

Baybars voeren hierop een discussie over legitiem leiderschap waaruit ze concluderen dat de steun van het volk van 

groot belang is om legitiem te besturen. Zo stelt Uthman op een bepaald moment dat de inwoners van dit gebied 

kwaad zijn op de heerser en dat ze hem zelfs haten omdat hij het Mongoolse leger niet bestrijd. Volgens Uthman 
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regeert deze heerser door de woede van het volk niet meer legitiem en kan Baybars het gebied overnemen207. In het 

algemeen kunnen we stellen dat de serie een meer democratisch systeem voorstaat waarbij het volk een heerser 

kiest. Dit is echter niet het geval in Syrië dat enkel een naam een democratisch land is. Dit bevestigt de organisatie 

freedom house: “The Syrian people cannot change their government or exert influence over policy making through 

democratic means208.” Mogelijk is de kritische houding tegenover dictatuur en de eventuele kritiek op de Syrische 

‘democratie’ een reden waarom de tweede scène niet werd opgenomen in de serie. We kunnen echter stellen dat het 

vreemd is dat de eerste scène wel behouden bleef. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze speech van Qutuz 

zorgt voor een keerpunt in het verhaal en toont hoe hij de staatsgreep pleegt. De scène is dus van groot belang en 

zorgt ervoor dat de kijker het verhaal van de serie begrijpt. De tweede scène is echter minder relevant voor de 

opbouw van het verhaal en bevat enkel een filosofische discussie over legitiem leiderschap. 

 

Naast de steun van het volk wordt nog een andere voorwaarde voor legitiem leiderschap aangehaald. Baybars stelt 

in aflevering veertien dat de steun van het volk niet voldoende is om te regeren. Een leider moet immers ook 

middelen zoals een leger en een kasteel hebben om het volk te beschermen. Als een heerser zijn gebied niet kan 

behouden en de veiligheid van de bevolking niet kan garanderen is zijn leiderschap illegitiem.  

 

 

6.3.4 Rebellie tegen de heerser 
 

In het algemeen kunnen we stellen de personages rebellie tegen de machtshebbers zonder goede reden afkeuren. 

Het plegen van verraad tegen de heerser uit eigengewin wordt gezien als een grove overtreding. Op een aantal 

verschillende momenten in de serie beschuldigen personages elkaar van verraad tijdens ruzies en discussies. Dit 

wordt door de personages elke keer ervaren als een zeer ernstige belediging.  

 

Rebellie wordt in de serie echter niet altijd in een slecht daglicht geplaatst. Op bepaalde momenten lijkt in opstand 

komen tegen de heerser voorgesteld te worden als een goede zaak en zelfs als individuele verplichting. Zo zien we 

hoe Qutuz een staatsgreep pleegt en al-Mansur Nur al-Din ‘Ali van de troon stoot. In de serie wordt dit op een 

positieve manier getoond en doet hij dit om zijn land te redden. Hier kan opnieuw verwezen worden naar de speech 

van Qutuz in aflevering zestien. Ook verschillende andere personen stellen dat de sultan moet afgezet worden voor 

het welzijn van het land. Wanner al-Must’arib de imam van een grote moskee in Cairo ervan wil overtuigen de 

opstand te steunen haalt hij hetzelfde argument aan, namelijk dat de huidige sultan niet geschikt is om het land te 

regeren. We kunnen dus stellen dat we hierin een legitimatie kunnen zien om in opstand te komen tegen het regime. 

Het volk lijkt immers aangemaand te worden om in opstand te komen en zich niet neer te leggen bij de beslissingen 

van de leiders als die tegen de belangen van het land ingaan.  

 

6.3.5 De ideale leider 
 

In dit deel zal besproken worden wat het beeld is van de ideale heerser dat wordt geschetst in de serie.  
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Ten eerste moet de leider een oudere man zijn. Zoals eerder vermeld werd, wordt het streven naar macht en ambitie 

bij vrouwen voorgesteld als een negatieve karaktereigenschap209. Verder is een goede heerser bij voorkeur geen 

jonge man meer. Verschillende personages geven immers kritiek op de leeftijd van Nur al-Din ‘Ali ibn Aybak en 

zeggen dat hij door zijn jeugdigheid niet kan regeren. Hieraan gerelateerd heeft een leider politieke ervaring nodig. 

Dit wordt opnieuw duidelijk gemaakt door te verwijzen naar Nur al-Din ‘Ali. Door zijn jonge leeftijd heeft hij 

immers geen ervaring met politiek en kan hij geen goede leider zijn. Al-Assad was volgens velen te jong toen hij 

aan de macht kwam210. Hij was slechts vijfendertig jaar oud toen hij president werd. De grondwet moest zelfs 

aangepast worden om ervoor te zorgen dat hij op deze leeftijd aan de macht kon komen, vroeger was de 

minimumleeftijd voor een president immers veertig211. Uit verschillende hoeken kwam kritiek op zijn 

onvolwassenheid en zijn gebrekkige ervaring en leiderschapscapaciteiten212. Hoewel zijn vader Hafez al-Assad 

(ḥāfiẓ al-asad) hem sinds de dood van zijn broer in 1994 voorbereidde op het leiderschap213 had hij immers weinig 

politieke ervaring214. We kunnen dus stellen dat al-Assad niet voldoet aan het eerste criterium.  

 

Naast politieke ervaring heeft een goede leider volgens de personages in de serie ook militaire ervaring nodig. 

Zoals eerder vermeld heeft een leider een leger nodig om legitiem te kunnen besturen. Hij moet echter zelf ook 

capabel zijn en in meerdere veldslagen gevochten hebben. Een heerser die geen ervaring heeft op het slagveld heeft 

immers onvoldoende kennis om militaire strategieën en plannen te bedenken. In de serie wordt verschillende malen 

kritiek gegeven op heersers die in een ivoren toren leven en geen militaire ervaring hebben. Deze kritiek wordt 

onder andere gegeven op Nur al-Din ‘Ali. Als anderen de positieve eigenschappen van Baybars bespreken is zijn 

militaire kundigheid vaak één van de dingen die vermeld worden. Zelfs zijn vijanden Qutuz en Aybak prijzen zijn 

militaire capaciteiten. De leider moet echter niet alleen militaire ervaring en capaciteiten hebben, hij moet deze ook 

gebruiken om te strijden tegen bezetting. Zo zien we dat leiders met militaire ervaring die niet strijden tegen de 

Mongolen of de kruisvaarders sterk veroordeeld worden. Dit discours komt terug in verschillende historische series 

in de Arabische wereld. Er wordt getoond hoe een echte man de bezetter bestrijdt en hiervoor alles zou opgeven215. 

Bashar al-Assad heeft wel degelijk militaire ervaring. In 1994 begon hij aan een opleiding in de militaire academie 

van Homs (ḥimṣ) waarna hij al snel de rang van kolonel behaalde216.  

 

De personages prijzen Baybars ook voor zijn eerlijkheid en loyauteit. Hij is loyaal aan zijn vrienden en aan zijn 

volk. Ook deze karaktereigenschap wordt hem zelfs door zijn vijanden toegeschreven. Oneerlijkheid en het niet 

nakomen van afspraken wordt gezien als een zeer slechte eigenschap. In deze context kan ook terugverwezen 

worden naar het deel waar dieper ingegaan wordt op verraad en rebellie (p. 47). Het niet nakomen van afspraken en 

oneerlijkheid worden immers vaak gelijkgesteld met verraad. 

                                                           
209 Zie 4.2 Hoe worden vrouwen in de serie voorgesteld?, p. 50 
210 Zisser, 2003, p. 15-20 
211 Ghadbian, 2001, p. 626 
212 Zisser, 2003, p. 15-17 
213 Leverett, 2005, p. 61 
214 Zisser, 2003, p. 15-17 
215 Joubin, 2013, p. 190-191 
216 Zisser, 2007, p. 30 
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Een laatste eigenschap die in de serie toegeschreven wordt aan een goede leider is een sterk 

verantwoordelijkheidsgevoel. Op verschillende momenten wordt getoond hoe een persoon zelf geen positie als 

sultan of als heerser wil maar dit toch aanvaardt omdat hij zich verantwoordelijk voelt tegenover zijn volk of zijn 

gezellen. De ideale leider streeft dus niet naar macht uit eigenbelang of egoïsme maar uit verantwoordelijkheidszin. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat hoewel een goede heerser zoals Baybars het beste wil doen voor zijn volk, 

hij op bepaalde momenten toch dingen doet uit persoonlijk belang. Desondanks lijkt hij zijn volk en leger toch op 

de eerste plaats te zetten. Dit zegt hij zelf in verschillende scènes. In een andere aflevering zien we hoe Qutuz de 

positie van sultan weigert en deze aan Nur al-Din ‘Ali geeft. Hij blijft echter veel macht behouden omdat de sultan 

zelf niet in staat is te leiden. Hij ziet het immers als onverantwoordelijk om de staat in de handen van Nur al-Din 

‘Ali achter te laten. Hoewel de eigen reputatie van belang is mag dit niet de enige reden zijn om macht na te 

streven. Het is moeilijk te zeggen in hoeverre Bashar al-Assad een eerlijke, verantwoordelijke en loyale man is. Er 

kan echter gesteld worden dat hij hiervoor verschillende keren bekritiseerd werd, zowel in eigen land217 als 

internationaal218.  

 

In het algemeen kunnen we dus stellen dat Bashar al-Assad niet volledig voldoet aan hoe de ideale leider in de serie 

wordt voorgesteld. Het is echter mogelijk dat het beeld van de ideale heerser in de serie niet getoond werd om 

kritiek te geven op al-Assad maar dit beeld geschetst werd om het verhaal levendig te houden en het verloop van de 

gebeurtenissen logisch op te bouwen.  

 

6.4 Politieke kritiek?  
 

In het algemeen kunnen we stellen dat er in de serie verwijzingen naar de politiek te vinden zijn. Hoewel 

verschillende personages akkoord gaan met de politieke idealen van de Ba‘ath-partij wordt er kritiek gegeven op de 

overheid en op de president Bashar al-Assad. De schrijver van de serie was zich bij het schrijven van het script 

bewust van de manier waarop de serie zaken als de umma en leiderschap uitbeeldt. Hij stelt dat de kritiek in serie 

minder dan in het oorspronkelijke omdat de producenten verschillende zaken in het script schrapten219.  

 

De hoeveelheid intentionele kritiek in de serie mag echter niet overschat worden. Vermoedelijk werd politiek 

verschillende malen enkel op deze manier in beeld gebracht om het verhaal van de serie logisch op te bouwen en 

bovendien levendig en aantrekkelijk te maken voor het publiek.  

 

                                                           
217 Ziadeh, 2012; Zakaria, persoonlijke communicatie, 27/2/2015; Sky New Arabic, 2015 
218 Today’s Zaman, 2012; The Guardian, 2015; Sands & Maayeh, 2013; Paris match, 2014 
219 Zakaria, persoonlijke communicatie, 25/2/2015 
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7. Identiteitsvorming en effecten 
 

 

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden in hoeverre het publiek beïnvloed wordt door de ideeën die in de serie naar 

voor gebracht worden. Aangezien het voor mij niet mogelijk was een publieksstudie uit te voeren zal ik het 

onderwerp behandelen door gebruik te maken van een kritische literatuurstudie. 

 

Over hoe genderstereotypering invloed heeft op het publiek in de Arabische wereld is geen wetenschappelijke 

literatuur te vinden. Er werden echter wel verschillende studies uitgevoerd in de westerse wereld. Deze resultaten 

zijn door te trekken naar de Arabische wereld aangezien niet ze niet gaan over wat stereotypering precies inhoudt 

maar om de algemene effecten op het publiek. In het algemeen kunnen we stellen dat genderpatronen en rollen op 

televisie een invloed hebben op hoe mensen gender zien220. De serie toont onder andere hoe vrouwen beter niet 

ambitieus zijn en geen macht moeten streven en kan op deze manier de moeilijke positie van de vrouw in Syrië 

bevestigen. Als het publiek deze ideeën overneemt kan dit dus gevolgen hebben voor de Syrische maatschappij en 

de toekomst van gendergelijkheid in de regio.  

 

In Imagined communities beschrijft Benedict Anderson hoe de media gebruikt kan worden om een gevoel van 

gemeenschap te creëren tussen een groep personen die elkaar niet allemaal persoonlijk kennen221. Hij stelt dat 

gemeenschap een sociale constructie is waarbij mensen zich beschouwen als deel uitmakend van een groep. 

Anderson beschrijft in zijn boek hoe een nationaal gevoel kan opgewekt worden door gebruik te maken van de 

media. Hij stelt dus de media de identiteit van het publiek wel degelijk kan veranderen222. Hoewel Anderson het in 

zijn onderzoek eerder heeft over printmedia kan het concept uitgebreid worden naar televisie. Ondanks de focus op 

het creëren van nationale gemeenschappen kunnen de media ook andere gemeenschappen promoten. In deze 

context kunnen we verwijzen naar het religieuze gemeenschapsgevoel dat vele sponsors uit de Golf willen 

versterken. 

 

Het is echter moeilijk te zeggen welk effect de media heeft op identiteitsvorming in de Arabische wereld en in 

Syrië. Vooral over de invloed van fictieseries op identiteit zijn bijna geen artikels geschreven. Erik Nisbet en 

Teresa Myers beschrijven in hun artikel Challenging the state: transnational TV and political identity in the 

Middle-East de evolutie van politieke identiteit in het Midden-Oosten sinds de komst van transnationale televisie. 

In hun artikel beschouwen ze religieuze identiteit ook als een politieke identiteit. Meer dan 14 000 mensen uit zes 

verschillende Arabische landen werden meermaals ondervraagd over welke identiteit voor hen het belangrijkst is: 

de transnationale Arabische identiteit, hun nationale identiteit of hun religieuze identiteit. Hieruit blijkt dat steeds 

meer mensen zich in de eerste plaats identificeren met de transnationale Arabische gemeenschap, ook de groep die 

hun religieuze identiteit op de eerste plaats zet groeit licht. Ze stellen dat de reden voor de groeiende groep mensen 

                                                           
220 Barker, 1999, p. 87 - 90 
221 Anderson, 1983, p. 5-7 
222 Ibid. p. 35-47 
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wiens transnationale identiteit voor hen het belangrijkst is, de opkomst van de transnationale media in de regio is223. 

Dit komt vooral door de democratisering van satelliettelevisie. De concepten en overtuigingen die via televisie 

uitgedragen worden hebben een invloed op het publiek en worden geïnternaliseerd als collective idenitity frames224. 

Voor de lichte stijging in religieuze identiteitsvorming wordt geen verklaring gegeven. Het is echter mogelijk dat 

transnationale media hier opnieuw een rol speelt aangezien verschillende organisaties uit de Golf de media 

gebruiken om hun religieuze opvattingen te promoten en om een islamitisch gemeenschapsgevoel op te wekken225.  

 

Hoewel het onderzoek niet enkel dramaseries behandelt gaat en de invloed van één specifieke serie op 

identiteitsvorming bij het publiek zeker niet overschat mag worden kunnen we stellen dat de serie vermoedelijk 

enige invloed heeft gehad op de identiteitsvorming bij het publiek binnen de bredere context van transnationale 

Arabische satelliettelevisie. Hierbij moet opnieuw verwezen worden naar de begrippen primary agency en 

secundary agency. Zoals eerder vermeld gebruikt Gell deze termen om het verschil uit te drukken tussen wat de 

makers van een kunstobject met het object willen bereiken en wat de kijker of het publiek ervaart of denkt bij het 

zien van het kunstwerk226. Op dit concept is reeds ingegaan bij de bespreken van de Mongoolse bezetting227. In de 

bredere context van transnationalisme en religie kunnen we de begrippen nogmaals aanhalen. Hoewel 

transnationalisme de dragende ideologie van de serie is kunnen we immers stellen dat verschillende kijkers de serie 

toch interpreteren in een religieus kader. Dit kan aangetoond worden door gebruik te maken van de commentaren 

die geplaatst werden bij de afleveringen van de serie op YouTube. Enkel de commentaren die gegeven werden bij 

de geselecteerde afleveringen werden bestudeerd. Hoewel dit er niet veel waren kunnen we toch stellen dat 

bepaalde lezers het religieuze aspect van de serie naar voor haalden. Twee van de personen die reageerden stellen 

immers dat Baybars een ware islamitische held is. Nog twee anderen zeggen dat de islam een nieuwe held als 

Baybars nodig heeft228. Dit kan mogelijk te maken hebben met het feit dat het gaat om een ramaḍān serie en men 

verwacht hierin een religieus discours terug te vinden. Ook de eigen religieuze identiteit en verwachtingen kunnen 

mogelijk geprojecteerd worden op de serie. We kunnen dus stellen dat het lijkt alsof een serie die zelf een pan-

Arabische ideologie uitdraagt sommige kijkers bevestigt in hun religieuze identiteit.  

 

Een laatste vraag die we ons kunnen stellen is: heeft de serie bijgedragen tot de komst van de Arabische lente en tot 

de opstand tegen het regime? Zoals vermeld in 6.3.5. Rebellie tegen de heerser (p. 47) wordt in de serie immers 

gesteld dat het soms rechtvaardig en zelfs moreel verplicht is om in opstand te komen tegen de heerser. De serie 

geeft hier dus, al dan niet intentioneel, kritiek op het regime en lijkt de bevolking aan te sporen om opstand te 

komen tegen de heersende macht. Hierbij moet echter opnieuw opgemerkt worden dat we de serie geen te grote rol 

mogen toeschrijven. Zelfs televisieseries in het algemeen verklaren niet waarom de Syrische opstand plaatsvond en 

waarom net op dat moment. De redenen waarom de bevolking in opstand kwam zijn immers zeer divers. Zelfs als 

                                                           
223 Nisbet & Myers, 2010, p. 360-362 
224 Ibid. p. 347-350 
225 Zie 2.3.2 De invloed van de Golf, p. 12 
226 Gell, 1998, p. 35-39 
227 Zie 6.2.2 De val van Bagdad, p. 45 
228 Youtube, al-ḥalqa  9 - 21 
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we enkel kijken naar media kunnen we stellen dat ook andere vormen van media een zeer belangrijke rol speelden. 

Zo was er een grote rol weggelegd voor sociale media229. 

 

Hoewel de plaats die televisieseries innamen zeker niet overschat mag worden kunnen we toch stellen dat een 

veelvuldige blootstelling aan dergelijke boodschappen een effect kan hebben op het publiek. Er wordt een bepaald 

beeld gecreëerd worden over trouw, loyaliteit, leiderschap en rebellie waarbij een kritische houding tegenover het 

regime en zelfs opstandigheid toegestaan worden. Hoewel we dit niet met zekerheid kunnen stellen, is het dus 

mogelijk dat de serie enige invloed had op de manier waarop het publiek kijkt naar rebellie tegen de staat en de 

leider.  

                                                           
229 Markham, 2014, p. 89-90 



53 
 

Conclusie 
 

In dit onderzoek werd gepoogd gender, religie en politiek in de serie al-ẓāhir baybars te analyseren en de 

wisselwerking tussen de maatschappij en de serie aan te tonen.  

 

Uit de analyse van gender bleek dat de weinige vrouwen in de serie voorkomen gestereotypeerd worden. Hierbij 

worden vooral de tegenstellingen tussen Ruqaia en Shajar al-Durr, die respectievelijk voorgesteld worden als ideale 

goede huisvrouw en ambitieuze bitch, in de verf gezet. Deze discriminatie kunnen we terugvinden in de Syrische 

maatschappij. Verder kunnen we stellen dat seksualiteit door de verwachtingen van het doelpubliek nergens 

expliciet getoond wordt. 

 

Religie bleek niet prominent aan bod te komen in de serie. Dit blijkt uit het gedrag van de personages, de locaties 

waarin de serie zich afspeelt en de manier waarop de personages en het conflict voorgesteld worden. Dit kan 

verwonderlijk lijken aangezien één van de bedrijven die de serie produceerden uit de Golf komt. Deze bedrijven en 

organisaties willen door de series die ze sponsoren immers vaak hun religieuze overtuiging uitdragen. Er zijn echter 

verschillende mogelijke redenen die de minder prominente plek van religie in de serie verklaren. De schrijver van 

de serie zei zelf dat hij religie niet duidelijk naar voor wilde brengen in de serie om trouw te blijven aan de 

historische realiteit en om de focus niet weg te halen van de politieke thema’s die hij in de serie wilde tonen. 

Desondanks werden nog verschillende verwijzingen naar religie uit script geschrapt: hiervoor werden verschillende 

mogelijke redenen aangehaald zoals de ideologie van de televisiemakers of het aanspreken van een groot 

doelpubliek. De seculiere benadering van de televisiemakers ligt in lijn met ideologische achtergrond van de 

Ba‘ath-partij.  

 

Uit de analyse van politiek in de musalsal kan geconcludeerd worden dat de umma getoond wordt als de 

belangrijkste politieke eenheid. Dit komt vaak terug in het discours van de personages. De umma is ook van belang 

in de strijd tegen de Mongolen en de kruisvaarders want wanneer de Arabieren samenwerken, verslaan ze de 

Mongolen in de slag bij ‘Ayn Jalut. Het publiek zag de Mongoolse verovering van Bagdad als een metafoor voor 

de Amerikaanse inval en de kruisvaarderstaten als een metafoor voor de Israëlische staat. Hoewel de makers zich 

bewust waren van de analogie tussen Israël en de kruisvaarderstaten waren de gelijkenissen tussen de Mongolen en 

de VS louter toeval. Zowel de umma als de staat hebben een sterke leider nodig om het land en de bevolking veilig 

te houden. In de serie wordt aangehaald dat deze leider de steun van het volk nodig heeft. Als een leider niet 

legitiem heerst of het land niet goed leidt mag de bevolking in opstand komen. Hoewel deze zaken mogelijk enkel 

in de serie getoond worden om het verhaal te ondersteunen en interessant te maken is het mogelijk dat het publiek 

beïnvloed werd door de ideeën uit de serie. Zoals de analyse aantoonde werd de serie beïnvloed door de politieke 

en sociale context waarin ze geproduceerd werd. Tegelijk beïnvloedt de musalsal al-ẓāhir baybars op zijn beurt de 

identiteit en overtuigingen van het publiek.   
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musalsal al-ẓāhir baybars al-ḥalqa 30 al-aḫīra (2005). televisieprogramma [videofile] via 
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Zakaria, Ghassan (2003). musalsal al-ẓāhir baybars sīnāriyyū. Verkregen door Zakaria, Ghassan via email 
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Bijlage 2: Overzicht van de gebruikte transliteratie 
 

 

 ʼ ء

 ā ا   

 b ب

 t ت

 ṯ ث

 ǧ ج

 ḥ ح

 ḫ خ

 d د

 ḏ ذ

 r ر

 z ز

 s س

 š ش

 ṣ ص

 ḍ ض

 ṭ ط

 ẓ ظ

 ʻ ع

 ġ غ

 f ف

 q ق

 k ك

 l ل

 m م

 n ن

 h ه

 w, u, or ū و

 y, i, or ī ي

 

- De hamza wordt niet weergegeven in het begin van een woord.  

- De tāʼ marbūṭa wordt weergegeven al –a, behalve als het gaat om 

het eerste woord in een iḍāfa 

- De assimilatie tussen het lidwoord en woorden die met een 

zonneletter beginnen wordt niet weergegeven. 
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Bijlage 3: Samenvatting 
 

 

في المسلسلالظاهر بيبرس: تحليل الجنس والدين والسياسة   

 
هدف البحث هو تحليل الجنس والدين والسياسة في مسلسل الظاهر بيبرس. من أجل ذلك أطبّق منهجية علم األنسان 

البصري الذي يتكون منهجيات التحليل مختلفة كتحليل اإلطار وتحليل الخطاب. بهذه الطريقة أحاول أن أربط تحليل 

 المسلسل بالمجتمع السوري. 

 

هر بيبرس جمهور عبر الحدود وواحد من شركات اإلنتاج كانت شركة كويتية. رغم ذلك ممكن ان عند مسلسل الظا

نقول ان المسلسل مسلسل سوري الن اإلنتاج كله جرى في سوريا. من الالزم أن نحفظ ذلك في ذاكرتنا خالل تحليل 

لخليج تأثر أيضا على المسلسل فالحكومة السورية تأثر على المسلسالت لشهر رمضان وتراقبها وشركات ا

  المسلسالت وتريد هذه الشركات ترقية دين اإلسالم والسلفية. 

 

لقد اتضح من تحليل الجنس أن في المسلسل توجد صور نمطية. نرى قبل كل شيء تناقض بين رقية وشجر الدر 

مع السوري أيضا خبيثة. توجد في المجتوفالمسلسل يصور رقية كربة المنزل متواضعة وشجر الدر كإمراة طموحة 

ضوع تعدد الزوجات وال نرى في المسلسل الجنس المسلسل موعالة على ذلك يتجنب صور نمطية وتمييز ضد النساء. 

 الصريح.

 

. يظهر ذلك من سلوك الشخصيات والصراع ضد المغول والفرنجة والمواقع التي الدين ليس بارز في المسلسل

دين ليس موضوع مهم للمسلسل النه أراد أن تصوير األحداث أن ال قال مؤلف المسلسل يعرضها المسلسل .

المسلسل. بعد أن ألف السيناريو غير في التاريخية بطريقة صحيحة وأراد أن يعرض السياسة كأهم موضوع 

المنتجون كثير وأزالوا إشارات دينية كثيرة. سببان ممكنان لذلك اعتقاد المنتجون و اإلجابة لجمهور كبير. نرى 

 د العلماني للمنتجون إيضا في المبادئ األساسية لحزب البعث. االعتقا

 

ات على تحتاج الشخصيوجدا  ةالسياسة موضوع بارز في المسلسل وتناقش الشخصيات كثير حوله. األمة مهم

 التعاون بين العرب للصراع ضد المغول والفرنجة. الجمهور فكر أن الحرب ضد المغول كان مزاج للهجوم

اع للمؤلف دول الفرنجة كانت رموز إلسرائيل. التشابه بين إسرئيل ودول الفرنجة كانت أختيار واألمريكي وأن 

لبلد والشعب, ولكنه كتب السيناريو قبل الغزو األمريكي في العراق. األمة والدولة تحتاجان على قائد قوي لدفاع ا

عرف إذا هذا ري ينبغي أن يتمرد الشعب. ال نومن الالزم أن عند الحاكم تأييد الشعب. إذا الحاكم ال يحكم بشكل شع

األفكار الجمهورالمسلسل ولكن من الممكن أن أثر  ٢٠٠٥األحداث تشير إلى األحداث في سورية عام   
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