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BOEK III  

BABYLONIA  

EERST 

Route van Shiraz naar de Perzische Grolffe, - Kazeroùu. - Beuder-Boucliir. 

Ik verliet Shiraz op 7 november 1866 om naar de haven van Bender-Bouchir te gaan waar ik 
op de achtste dag aankwam.  

Er is maar één stad tot aan de zee, Kazeroùn, gelegen op een derde van de weg en gebouwd 
in de buurt van het oude Chahpour, een van de hoofdsteden van de Sassanid-dynastie, 
waarvan ik mezelf had beloofd de ruïnes te bezoeken, zoals ik had gedaan gedaan van die van 
Pasargade en Persepolis. Om van Shiraz naar Kazeroùn te gaan, moet je de keten van het 
Bakhtery-gebergte oversteken, die vanuit het noorden begint, zich uitstrekt in het zuiden en 
bijna haaks op de keten van het Laristan-gebergte, die van oost naar oost loopt, samenkomt. 
sluit je aan bij die van Kirman. 

 

Het Bakhtery-gebergte, dat daar de naam Dinar-gebergte draagt, is een grote hoogte; Mij was 
in een heel moeilijke passage verteld; Ik erkende dat ik niet was bedrogen. Ik zou het land 
binnengaan waar de nomaden van het Zuiden domineren, voorheen even onhandelbaar, even 
stoutmoedig en zelfs feller dan die van de noordelijke provincies, en daar zou ik eindelijk een 
ontmoeting houden die tot nu toe in de relatie ontbrak. van mijn reis. Van Shiraz, en tot aan 
Bender-Bouchir, is er geen postkantoor meer. We lopen met een meester-muilezel, een 
tshalwadar, die zorgt voor het vervoer van reizigers en hun bagage, gedurende de hele reis, en 
hen begeleidt naar hun bestemming. De wegen zijn zo slecht dat we de paarden moeten 
vervangen door muilezels. De lezer moet daarom niet langer verwachten mij te horen spreken 
over deze posthuizen, over deze tshaparkhanehs waar ik hem zo vaak naartoe heb gebracht: 
mijn volgende stations zullen plaatsvinden in de min of meer slecht onderhouden 
karavanserais die we op de weg aantreffen, of in een willekeurige accommodatie die in de 
verschillende dorpen en steden voor geld kan worden verkregen. 

Mijn kleine karavaan, bestaande uit vijf muilezels voor mijn volk en mijn bagage, een 
uitgelezen muilezel voor mij, een kleine pony die, onder de naam Jabou, een paar passen naar 
voren loopt om de bergen te animeren, en mijn hond Vashka, allemaal hinkend met het 
genoegen zijn reis te hervatten, verliet hij Shiraz heel vroeg en moest die dag een zeer sterke 
melking (menzil in het Perzisch) van acht farsags, dat wil zeggen van twaalf leagues (i), 
volbrengen. Dit is de afstand 

(i) De farsag, zoals we weten, is gelijk aan zes kilometer, anderhalve competitie.  



 

die Shiraz scheidt van Senioum, het zonsondergangstation. Het pad, eerst in de vlakte, duurt 
niet lang om hoogten binnen te gaan, die voortdurend groeien en uiteindelijk de bergen 
worden die zo slecht bekend staan in heel Perzië vanwege de gevaren van alle soorten dat je 
daar kunt rennen. Het duurt lang om de extreme buitenwijk Shiraz, die zich uitstrekt over 
meer dan een half uur, langs de weg, de laatste huizen en de laatste tuinen te verlaten, 
afgewisseld met deze douchans of kleine provisievoorraden, die aan de rand van Perzische 
stad, open voor de beschikking van nieuwkomers en vertrekken. 

Wanneer u het platteland oprijdt, verlaat u de tuinen van Hollar aan uw rechterhand; zo 
duiden we een lange en smalle vallei aan, beplant met wijnstokken en die de beroemdste van 
alle wijnen voortbrengt die men in Perzië drinkt onder deze naam, die onder iedereen wordt 
gewaardeerd, van wijnen van Shiraz. Een wandeling van een uur bracht me aan het einde van 
de vlakte, die over de hele lengte werd gecultiveerd, hoewel van buitengewoon zanderige 
grond. Na de eerste twee farsags wordt de weg ruiger en naderen we de eerste heuvels die aan 
de grote hoogten voorafgaan. De hitte leek in niets op de temperatuur van november, en bij 
gebrek aan regen was het gebladerte van beukenbossen en andere soorten, die deze heuvels 
op sommige plaatsen bedekken, volledig uitgedroogd. Maar hoe hoger je komt, hoe meer het 
pad je verschillende aspecten laat zien. 

Het was terwijl ik zo liep zonder al te veel moeite dat ik, drie uur nadat ik Shiraz had 
verlaten, aankwam bij de prachtige karavanserai van Tshenaradad, die ontspringt aan de rand 
van een kleine rivier met uitstekend water en waar mijn karavaan, dieren en mensen, een 
pauze hielden. moment om af te koelen. ik 

 

Ik had nog geen honger of dorst, en ik verzette de lunch waarvoor ik mezelf bij vertrek had 
voorzien van proviand bestaande uit gevogelte en vleeswaren, om geen tijd te verspillen met 
wachten of te zoeken naar proviand, die men alleen krijgt met grote moeilijkheid.  

Na het oversteken van de rivier klimt het pad altijd op een steeds rotsachtigere helling. Daar 
passeerde ik met mannen die muilezels en ezels leidden beladen met dadels, en met een paar 
Arabieren die er ongemakkelijk uitzagen, maar die heel stil voorbijgingen en zelfs stopten om 
me een duidelijker pad te geven. Na een farsag-wandeling, op deze hoogten die bijna volledig 
met struiken waren beplant, stopte ik bij een zoute stroom; het was een teleurstelling voor 
mij, want de eetlust was bij mij gekomen. Ik stopte even om een kippenvleugel te eten; mijn 
mensen lunchten ook, en we moesten de schamele voorraad water die we hadden 
meegebracht delen, vertrouwend op de beekjes langs de weg. 

Vanaf daar begint het pad steil en moeilijk te worden en kun je alleen langzaam lopen in het 
midden van de grote stenen waar soms de dieren vallen en blijven. Af en toe kwam ik het lijk 
van een nauwelijks dood muildier of paard tegen dat de roofvogels aan het snijden waren. Op 
een van hen zag ik ongeveer vijftien gieren die bij mijn nadering wegvlogen, maar slechts op 
korte afstand naar beneden gingen, klaar om hun afschuwelijke maaltijd te hervatten toen we 
voorbij waren. Ze waren buitengewoon groot, geelbruin van kleur en landden niet op de 
bomen maar op de grond. Een paar eksters, die er brutaal uitzagen, hinkten 

 

onder deze kudde gieren, zonder bang te zijn door hen te worden verslonden. Naarmate we 
vorderen en klimmen, worden de bomen steeds talrijker; het zijn wilde zuurbes, steeneiken, 
bergen met een enorme ontwikkeling, terwijl de weg, die constant stijgt, wordt begrensd door 
dichte struiken, waarvan sommige een vrucht produceren die lijkt op een kleine peer en niet 



al te slecht is om te eten, en andere trossen rode zaden die geen smaak hebben. Twee uur van 
deze reis brachten me naar een hoge vallei waar een rivier genaamd de Werdeki stroomt, 
verdeeld in verschillende armen, die in het regenseizoen en de gesmolten sneeuw, dat wil 
zeggen in de lente, daar een onoverkomelijk obstakel moet creëren. De verschillende kanalen, 
waarvan er slechts twee of drie water hadden, worden aangegeven door enorme wilgen en 
waterplanten van ongebruikelijke grootte. Bijna de hele dag was in beslag genomen om zo 
ver te komen. Na weer een farsag te hebben bestegen, kwam ik eindelijk aan in Senioum, 
waar mijn onderkomen op me wachtte. 

Deze naam wordt gegeven aan twee karavanserais, een zeer oud, waarin de inwoners van het 
land zich permanent hebben gevestigd, en de andere vrij nieuw, die dienst doet als 
gastenverblijf voor reizigers. De laatste is zeer goed gebouwd en heeft twee verdiepingen. 
Het bovenste gedeelte wordt ingenomen door ruime appartementen bestemd voor de harems 
van grote personages. Ik ging beneden zitten, in een kamer die uitkijkt over de binnenplaats, 
waar al een pelgrim was, met hun rijdieren en lastdieren, een groot aantal reizigers van de 
meest uiteenlopende soorten en kostuums. Ik merkte vooral een familie Guèbres op met hun 
kleren in verschillende kleuren en ook hun tulbanden. 

 

kleurrijk, die zijn avondmaal onder mijn raam nam.  

Hier en daar werden andere groepen kooplieden, en vooral van muilezels, die, te oordelen 
naar het aantal van hun lastdieren, een hele karavaan leken te leiden, gevormd rond grote 
vuren, die binnen dit karavanserai het meest schilderachtige aspect vormden. De hoogte van 
het plateau waarop Senioum ligt, verklaart voldoende de behoefte aan verwarming. De lezer 
moet niet vergeten dat we nu midden in de maand november zijn, en zelfs in deze zuidelijke 
delen van Perzië is er reden om deze opmerking te maken die ik al heb gemaakt tijdens de 
tweede demonencursus. Deel, over centraal Perzië: er zijn altijd twee klimaten die we soms 
enkele mijlen van elkaar tegenkomen, de zomer in de lagere delen en de winter op de hoge 
plateaus die de bergen bekronen, vooral na zonsondergang. Ik heb ook de karavanserai van 
Senioum in brand gestoken, maar ik moet toegeven dat ik desondanks de hele nacht met de 
kou rekening moest houden. 

Toen ik de volgende ochtend Senioum verliet, was het nog steeds erg koud, en een uur lang 
voelde ik een echte pijn aan mijn voeten en handen die ik in lange tijd niet meer had gevoeld. 
Bovendien was ik vertrokken met een echt verdriet dat ertoe bijdroeg dat dit vertrek voor mij 
onaangenaam werd. Mijn kleine hondje uit Tiflis, Vashka, die me zo goed en zo trouw 
gezelschap had gemaakt, was voor het aanbreken van de dag verdwenen, zonder dat iemand 
me kon vertellen wat er van hem was geworden. Nadat ik hem onnodig had gebeld en hem 
had laten zoeken, had ik uiteindelijk besloten te vertrekken, met de hoop, maar een zeer 
zwakke hoop, hem op de weg te vinden, zoals reeds was gebeurd tussen Isfahan en 

 

Shiraz, als dat echter mijn pijn was, hadden ze hem niet gestolen of vermoord.  

Alleen door dit plateau zo hoog te verlaten, en na een korte afdaling, herwon ik de hitte van 
de voorgaande dagen, en hoewel ik nog de hele dag in de bergen liep, verliet het me pas 's 
avonds, dankzij de meest schitterende zon. Een zeer steile klim, gevolgd door een steile 
afdaling, brengt je in een moerassige vallei waar Dasterghi ligt, wat maar een vreselijk dorpje 
is. Van Senioum tot Dasterghi zijn er vier farsags of zes competities. 

Dit is waar de rest van de dag wordt gemarkeerd; maar ik maakte me te veel zorgen over mijn 
arme verloren dier om daar te willen stoppen, vooral omdat een man die we net hadden 



ontmoet beweerde een hond te hebben gezien die, volgens zijn beschrijving, van mij leek te 
zijn, met muilezelrijders die een paar competities voor ons. Dus ik versnelde mijn pas, maar 
het was niet zonder de site te bewonderen die dit trieste dorp Dasterghi omringt. Op korte 
afstand stroomt een overvloedige stroom die allemaal wordt begrensd door immense wilgen, 
in de schaduw waarvan een gracieuze imam-Zadeh is gebouwd. Niets is charmanter dan deze 
coole plek met zijn prachtige boomstammen die bijna in verval raken. Deze hele hoge vallei 
staat vol met bronnen en je kunt er prachtige weilanden zien. We zitten altijd in dezelfde 
keten die bestaat uit meerdere boven elkaar geplaatste stoelen. Een van de zijden van de 
vlakte wordt gevormd door de top van Pyr-è-Zen die we moesten oversteken om Mian-Kotel 
te bereiken waar ik de nacht wilde doorbrengen. 

Een mars van een farsag deed ons helemaal oversteken  

 

de vlakte en bracht ons naar de voet van Pyr-è-Zen, die ik resoluut wilde beklimmen, maar 
niet zonder extreme moeilijkheden, vanwege de steilheid van de helling en de rollende stenen 
die het pad versperren. We klimmen een uur zo, struikelend bij elke stap, maar dit wordt 
gecompenseerd door de schoonheid van de vegetatie die de hele keten bedekt. Het zijn echte 
bossen van bergeiken, van de meest voortreffelijke soorten. 

Vanaf de top van Pyr-è-Zen is het uitzicht schitterend. De verschillende banen van de keten 
dalen als majestueuze trappen af naar de vlakte waar ik in de verte een meer aan de 
Kazeroùn-kant kon zien. Na een half uur de tijd te hebben gehad om na te denken over dit 
immense panorama, begon ik aan de afdaling van Pyr-è-Zen. Ik passeerde in de buurt van een 
beek waar twee dagen eerder een leeuw was gedood, omdat in deze bossen, echte oerbossen, 
in minder aantallen worden aangetroffen dan wordt beweerd, maar nog steeds te talrijk, die 
zogenaamde Shiraz-leeuwen , zonder manen en met zowel de leeuw als de tijger die ik in de 
dierentuin van Teheran had gezien. De zuidelijke helling van Pyr-è-Zen is veel langer en 
bijgevolg minder snel dan de andere kant; maar de afdaling is nog moeilijker dan de 
beklimming, vanwege de grote blokken rotsen die het pad hier en daar belemmeren en de 
wandeling buitengewoon pijnlijk maken. Uit voorzorg moest ik afstappen om mijn 
onfortuinlijke muilezel tussen al deze blokken een doorgang voor zichzelf te laten vinden. 
Eindelijk, na een uur van deze oefening, zag ik, van grote afstand, in een zeer verrukkelijke 
situatie, twee karavanserais, een oude en een nieuwe, geplaatst op een klein plateau te midden 
van grote bomen die aan een 

 

reeks afgronden. Het is deze positie die we Mian-Kotel noemen. De hele formatie van deze 
bergen is de meest grandioze en de meest ruige, en ondanks de hoogte waar ik nog steeds 
was, was de temperatuur teruggekeerd naar die van een Europese zomer. Voor mij 
uitgestrekte, dalende, andere kettingen ook bedekt met bossen en, in de verte, zag ik de 
laatste eminenties die de vlakte voor mij verborgen hielden. Dat is geweldig! 

Het type van deze zuidelijke bevolking is ook van grote schoonheid. Ik oordeelde het vooral 
aan de hand van de ontmoeting die ik maakte, een oude herder en zijn zoon die ons 
benaderden om te vragen of we niet drie van hun afgedwaalde geiten hadden gezien. Ze 
waren allebei in lompen, maar hun gelaatstrekken waren zo regelmatig, hun gezichten zo 
kalm en zachtaardig, dat het gemakkelijk was in hen de ouderdom van hun ras te herkennen; 
Ik dacht dat ik Perzen tijdgenoten van Cyrus zag, zowel trots als bescheiden, en met een meer 
vooraanstaande houding in hun vodden, dan veel rijke mensen van onze wereld in hun mooie 
kleren. Ik volgde enige tijd een smal, zeer stenig pad dat werd begrensd door een afgrond, en 
vanwaar ik de twee karavanserais over het hoofd zag, waar ik een welverdiende rust zou 



vinden. Een afdaling van een half uur brengt je uiteindelijk bij de ingang van degene waar de 
reizigers verblijven. In de buurt was een kamp van Guèbres opgericht, met de bedoeling daar 
de nacht door te brengen, wat hen door de milde temperatuur toestond. Voor de deur zelf 
stond een blinde oude man met een lange witte baard en een eerbiedwaardige uitstraling; de 
zon verguldde met zijn laatste stralen de zilverkleurige baard van de arme blinde man, die de 
avondgebeden zong en aan de pas aalmoezen smeekte. 

 

Gezondheid. Aangekomen op de binnenplaats van de karavanserai, wat was mijn vreugde 
daar mijn vriendelijke Vashka te vinden, die me onmiddellijk herkende en naar me toe rende 
met alle tekenen van waanzinnige vreugde. Hij was een karavaan gevolgd die 's nachts was 
vertrokken en hij wachtte daar op mij, alsof hij had begrepen dat ik daar langs moest. Voor 
het avondeten bracht ik een half uur door op het terras van de karavanserai, nadenkend over 
de pracht van het amfitheater dat zich voor me ontvouwde. De zon leek onder te gaan in een 
zee van vuur en kleurde de verre horizon met een tint oranje, warm en levendig, en de foto's 
van dichtbij met paarse en roze tinten, die elke minuut donkerder werden. Dichter bij mij 
dook het oog in donkere afgronden en volgde de diepe kloven waar deze eikenbossen bevolkt 
met leeuwen zich uitstrekken, wat me deed denken aan de eikenbossen die we doorkruisen in 
Noord-Afrika, op weg van Philippeville naar Oran. 

Op 9 november verliet ik Mian-Kotel, na een zeer goede nacht te hebben doorgebracht 
vanwege de terugkeer van de hitte.  

Vanaf de karavanserai vervolgen we enige tijd deze afschuwelijke weg, steil en bezaaid met 
keien; deze passages krijgen in Perzië de naam Kotel. Voordat we ons in de vlakte bevonden, 
moesten we nog een nieuwe helling afdalen, nog gevaarlijker en beroemder: onder de 
aanduiding Kotel-è-Dokhter. Om er te komen vanuit Mian-Kotel duurt het bijna drie uur, wat 
wordt gedaan op de twee hellingen van de twee tegenoverliggende bergen en in de vallei die 
ze scheidt. Deze vallei is erg mooi. De weg doorkruist een bos van grote eiken, met massieve 
stammen en pezige takken, die 

 

laat een glimp opvangen, in een lege ruimte, en alsof ze aan de zijkanten van de berg hangen, 
twee charmante dorpen, elk met hun eigen witgekalkte imam-Zadeh.  

Nadat we de rotsberg hebben beklommen waar de Kotel-è-Dokhter zich bevindt, gaan we in 
de omgekeerde richting in op het meest ongelooflijke pad, zigzag gesneden, op de rots zelf, 
en zo glad, zo ongelijk, dat we allemaal waren gedwongen af te stijgen. Drie keer vielen de 
bagage-muilezels met hun lading, en ze hadden alle moeite van de wereld om midden in dit 
stenen bed op te staan; maar wat werkelijk beangstigend is, is de bodemloze afgrond waaraan 
deze snelle en gevaarlijke afdaling hangt. Niets is woester dan de aanblik van deze gapende 
gouifre, vanaf de wanden waarvan enorme toppen van rotsen tot een wonderbaarlijke hoogte 
reiken. Eindelijk kwamen we aan op de bodem van de berg; de grote ketting werd 
overgestoken en we liepen in een vlakte doorkruist door een rivier waarop een grote brug 
werd gebouwd in de tijd van Feth-Ali-Châh. Vlakbij is een klein gebouw met stallen, 
ongetwijfeld een militaire post, met op de binnenplaats een bas-reliëf dat Nadir Chah 
voorstelt, die met zijn rechterhand op een leeuw leunt die voor hem wordt getemd; andere 
karakters verschijnen aan zijn zijde. Het is een imitatie, maar zonder verdienste, van de 
sculpturen die men bewondert op de rotsen van Persepolis. 

Er zijn ook, in de buurt, enkele min of meer moderne graven die van alle belang zijn. Na het 
oversteken van deze brug, die op geen enkele manier onderhouden wordt en straks niets meer 



dan een ruïne zal zijn, volgt het pad een vlakte, soms steenachtig en soms drassig, ingezaaid 
met buxus. 

 

geluiden, onvolgroeide bomen en waterplanten, die niets hebben van de schoonheid van deze 
vallei, zo majestueus bebost, dat we 's ochtends liepen. Ik ging de vlakte van Kazeroùn 
binnen die doorgaat tot aan de stad met die naam, en links van mij het kleine modderige meer 
achterlatend dat ik zo schitterend had gezien vanaf de top van het terras van MianKotel. 

Zijn naderingen werden aangekondigd door geïsoleerde tuinen die werden bewaterd door 
talloze beekjes die ik moest oversteken.  

Naarmate we vorderen, vermenigvuldigen deze tuinen zich. Een half uur voordat ik bij 
Kazerun aankwam, zag ik er een aan mijn linkerhand, die niets anders was dan een 
struikgewas van sinaasappelbomen, populieren en prachtige palmbomen die ik nog niet 
samen had gezien. Maar mijn bewondering werd al snel volledig ingenomen door de aanblik 
van Kazeroùn, een stad die als het ware gebouwd was in een woud van palmbomen, 
waardoor het de naam kreeg van stad van palmen, zoals Shiraz die van stad van cipressen 
krijgt. Deze gepluimde kolommen produceerden een prachtig effect. We zien ze verschijnen 
vanaf alle pleinen, alle straten, tuinen, binnenplaatsen van huizen. Perzië had me zoiets nog 
niet laten zien. Dit is de Oriënt hier, zoals onze Europese verbeelding het zich voorstelt. 
Links, op zeer korte afstand van de stad, ontmoeten we een immense tuin, beplant met 
sinaasappelbomen en dadelpalmen, met op de bodem een kleine verlaten koninklijke 
residentie, en waarvan de Engelse telegraafoperatoren een deel bezetten. Ik had in Shiraz 
toestemming en advies gekregen om daar te schuilen. Ik deed echter niets en gaf er de 
voorkeur aan het aanbod van de tshalwadar, of de eigenaar van de muilezels die me daarheen 
hadden gereden, aan te nemen om de nacht in zijn huis door te brengen. 

 

Ik had nog een paar uur daglicht over; Ik nam ze in dienst om Kazerun te bezoeken, wat 
slechts een stad in puin is; maar de ontelbare palmbomen, die ik herhaal, die overal 
tevoorschijn komen, geven het zo'n cachet dat ik voor mij het aanzien ervan veel prefereer 
boven dat van Teheran met zijn gemanierde gebouwen en zijn moderne onhandigheid (1). 

De reizigers zwijgen over de oorsprong van Kazeroùn. Er is daarom enige interesse om hier 
dit fragment van de Nozahat âl-qoloùb te reproduceren dat, zoals we weten, het werk is van 
een Perzische geograaf uit de veertiende eeuw; het oude Chahpour, waarvan de ruïnes in de 
buurt zijn, wordt daar ook aangeduid als een van de vijf kantons of districten (Khoùréh) van 
de provincie Fars of Farsistan, waarvan Shiraz slechts de moderne hoofdstad is.  Vroeger was 
er een hoofdstad die Nechâder heette, en tegenwoordig is dat Kazeroùn. Maar Kazeroùn was 
vroeger slechts een afhankelijkheid van Nechâder, dat oorspronkelijk drie districten of 
voorsteden omvatte, namelijk: Anouèr, Derdest en Râhestaoùm.  Op de plek waar Kazeroùn 
nu is, niet meer dan in de directe omgeving, is er geen spoor van een oude stad en de 
geschiedenis heeft geen herinnering aan deze oudere Nechâ- 

(1) De boom die dadels produceert, wordt dadel of palm genoemd.  

 

waarvan Kazeroùn volgens de Perzische schrijver slechts een district of een verre buitenwijk 
zou zijn geweest. Het duurt tot het midden van de vorige eeuw voordat Kazeroùn verschijnt 
als de gewone verblijfplaats van de belangrijkste leider van een van die stammen die Kérim-
Khan hielpen de kroon te veroveren en Loufth-Ali-Khan, zijn neef, steunde in zijn strijd. met 
het hoofd van de Kadjars, waar hij bezweek. 



Ik zal niet ingaan op wat ik zei over de stammen die verspreid waren over de noordelijke 
delen van Perzië. We weten dat ze het product waren van de verschillende Turkomaanse, 
Mongoolse en Tataarse invasies, en dat ze werden aangewezen en nog steeds aanwijzen 
onder de naam Turkse stammen (1). De zuidelijke stammen worden onderscheiden in 
Perzische stammen en Arabische stammen, afhankelijk van of ze afkomstig zijn van de oude 
inheemse nomaden of van de invallen vanaf de andere kant van de Perzische Golf. Het waren 
deze stammen, waarvan die van de Zends een van de belangrijkste was, dat Kérim-Khan, een 
van de leiders van laatstgenoemde, in het midden van de 18e eeuw voor zijn zaak had kunnen 
komen en die zorgden voor hem met de middelen om in Shiraz zijn quasi-royalty te vestigen, 
waarvan zijn familie zichzelf dertig jaar later ontdaan zag door Agha-Mohamed, het hoofd 
van de Turkse stam van Kadjars, die in zijn belangen de verbonden stammen van het noorden 
had geplaatst onder zijn bevel. 

Ik moest ook de omstandigheden van deze strijd tussen de twee tegengestelde delen van de in 
wezen militaire bevolking van Perzië bekendmaken, wat alleen al de moderne situatie en het 
bestaan van zijn dynastie verklaart.  

Ik zal niet terugkeren (2). Ik hoef alleen toe te voegen wat- 

(1) Zie deel II, hoofdstuk. IV en V. 

(2) Ibid., Hfst. tegen I. 

 

vraagt bijzondere informatie aan deze nomaden van het Zuiden, die men hier in grotere 
aantallen ontmoet dan waar dan ook.  

De stammen, bekend als Perzen, zijn gegroepeerd in de bergketens die zich vanaf de ingang 
van de Perzische Golf op een afstand en evenwijdig aan de randen uitstrekken tot de 
omgeving van Chouster (de oude Suze) en van de stad. van Isfahan, van elkaar gescheiden 
door de MontsBakhtéry waarover ik heb gesproken. In de buurt van deze twee steden, en 
zelfs eerder in het zuiden, stonden de nomaden bekend onder de naam Bakhtyaris, kennelijk 
vanwege de bergen die als hun asiel dienen. In de delen dicht bij Shiraz en Kazeroùn worden 
ze lvIamaoénis genoemd, en nog lager, de Loures, naam die zelfs aan de algemeenheid van 
deze stammen wordt gegeven om hen te onderscheiden van de zuidelijke Arabische stammen, 
verspreid over de vlakten die aan de golf grenzen. Perzisch. We hebben ook een indeling naar 
taal gemaakt van al deze nomadische en krijgersbevolking van Perzië, die vandaag wordt 
geschat op meer dan drie miljoen inwoners. Het onderste deel van Perzië behoort tot de twee 
talen, Loure en Arabisch; in het bovenste deel domineert de Turkse taal in het oosten en 
noorden, en de Koerdische taal in het westen. 

De sterke autoriteit van Nadir-Châh, de veroveraar, plunderaar en opvolger van het ras van 
Abbas-le-Grand of van de Sophi's, had stilgestaan bij de universaliteit van de nomaden van 
Perzië. Maar het was niet zonder problemen dat hij erin slaagde de Bakhtyaris, de meest 
onbedwingbare onder de Perzische stammen, te verminderen. We zagen dat Aly-Merdan-
Khan, hun leider, een ambitieuze collega met Kérim, een van de leiders van de Zends, 
Isfahan veroverde, maar kort daarna bezweek, 

 

onder de slagen van zijn familie in opstand gekomen door zijn hardvochtigheid, zelfs 
wreedheid, het veld openlatend voor zijn rivaal (1).  

Sinds de oprichting van het islamisme werd het rijk geregeerd door leiders uit Tataarse of 
Arabische families.  



Het was dankzij de hereniging en de inspanningen van de Perzische stammen, waartoe de 
Arabische stammen werden aangetrokken die werden aangetrokken door de gematigdheid en 
rechtvaardigheid van zijn karakter, dat Kérim-Khan de soevereine macht kon verwerven, die 
hij vreedzaam uitoefende tot aan zijn dood. in zijn favoriete hoofdstad Shiraz. Deze periode 
markeerde vooral de tegenstelling die altijd had bestaan tussen de nomadische en militaire 
bevolking van het noorden en die van het zuiden van Perzië, en die nooit meer uitgesproken 
was dan tijdens de laatste tien jaar van deze strijd om de kroon. jaren na de dood van Kérim, 
tussen zijn opvolgers en de vertegenwoordiger van de familie Kadjars, de eunuch 
AghaMohamed. Ik heb de verschillende avonturen verteld; door wat ik heb gezegd, hoef ik er 
niet meer op terug te keren (2). We zagen de laatste, in 1781, zonder problemen Isfahan 
veroveren op de soevereine Zend, Jâffer-Khan, maar falen tegen de berg Bakhtyaris die, sinds 
de dood van Nadir-Châh, al hun woeste onafhankelijkheid had hervat. 

Van al deze leiders die toegewijd waren aan het fortuin van de afstammelingen van Kérim, 
was een van de meest vooraanstaande Hadji-AlyKouli-Khan, van Kazeroùn, machtig door het 
aantal ruiters dat zijn stam vormde, verspreid in de buurt van deze stad, en beroemd voor zijn 
moed en vaardigheid. Een van haar zussen was getrouwd met Abdoulla- 

(1) V. t. II, p. 212. 

(2) Ibid., P. 213-216. 

 

Khan, broer van Jâffer. Le souverain de Chiraz finit par se l'aliéner en refusant de tenir la 
parole que Hadji-AlyKouli avait donnée à quinze cents prisonniers faits par lui dans une 
révolte du Khorassan, non-seulement de leur conserver la vie sauve, mais encore de les bien 
behandelen. 

Ongeacht deze verloving en de gebeden van zijn luitenant, die erop stond dat een dergelijke 
smet ter ere van hem niet zou worden gedaan, werden deze mannen van hun wapens ontdaan 
en in de gevangenis geworpen. Verontwaardigd over dit gebrek aan aandacht, trok Hadji-Aly-
Kouli-Khan, die het hof van Shiraz verliet, zich met zijn hele gezin terug in Kazeroùn. 

Zich niet in een positie voelen om hem terug te brengen tot gehoorzaamheid, door de 
weigering van de andere hoofden van het leger om tegen hem op te treden, omdat het in hun 
ogen een kwestie van eer was en niet van verraad, en aan de andere kant, Omdat hij het 
belang van een dergelijke overtreding besefte, deed prins Zend de Khan van Kazerun alle 
voldoeningen aanbieden, als hij ermee instemde om bij hem terug te komen. Na verschillende 
weigeringen besloot Hadji-Aly-Kouli uiteindelijk om naar Shiraz te gaan, maar hij wilde dat 
Jâffer-Khan onder ede op de Koran zou beloven dat hij niet zou worden geschaad. In weerwil 
van het gezworen geloof werd hij gearresteerd en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf 
in een citadel waar andere opmerkelijke figuren waren, slachtoffers van dezelfde tirannieke 
procedures. Uit angst voor hun leven, besloten ze zich te ontdoen van een ontrouwe prins, en 
nadat ze een manier hadden gevonden om relaties met hun vrienden buiten te smeden, 
stonden ze op een bepaalde dag op en openden de deur van hun huis voor hen. samen renden 
ze de kamer van de soeverein binnen, die onmiddellijk werd afgeslacht. Zijn hoofd, geworpen 
vanaf de top van de citadelmuren 

 

op het centrale plein van Shiraz, kwamen de inwoners informeren over het tragische einde 
van een regering waar ze geen spijt van hadden.  

Jâffers zoon en erfgenaam, Louthf-Ali-Khan, haastten zich van de Kirman naar Shiraz, en 
beseffend dat hij al zijn troepen moest verzamelen tegen de vijand van zijn huis, stemde 



AghaMohamed, die hem naderde om hem aan te vallen, toe om de moordenaars van hem te 
vergeven. vader. Ik heb het karakter, zowel gewelddadig als heldhaftig, van deze jonge prins 
genoemd. De Khan van Kazeroùn was hem aanvankelijk een grote hulp. Maar met 
verbazingwekkend succes kwamen al snel grote tegenslagen die de ijver bekoelde en de 
loyaliteit van een aantal zuidelijke stammen schaadden, terwijl de Turkse stammen zich meer 
en meer verenigden onder de zegevierende banieren van de hardnekkige Agha-Mohamed. 
Van gewelddadig, wantrouwend en fel geworden, Louthf-Ali-Khan ontevreden, op zijn beurt, 
zijn belangrijkste aanhangers. Verscheidene van hen, die niet geloofden dat ze veilig waren in 
zijn kamp, verlieten hem en gingen naar zijn concurrent. 

Van dit aantal waren Hadji-Aly-Kouli van Kazeroùn en leden van zijn familie. Prins Zend 
bleef echter vechten met een heldenmoed die de geschiedenis recht heeft gedaan. 

Maar naarmate zijn zaak wanhopiger leek, veranderde zijn woeste stemming in wreedheid. 
Nadat hij in 1792 een nieuw leger had kunnen verzamelen, gebruikte hij het om zich te 
wreken op Hadji-Aly-Kouli, in de persoon van zijn broer, Réza-Kouli-Khan, die het bevel 
voerde in Kazeroùn. LouthfAli veroverde de stad, nam haar gevangen en gaf opdracht zijn 
ogen uit te steken, wat meedogenloos werd geëxecuteerd. Deze barbarij heeft een dodelijke 
slag toegebracht 

 

de oorzaak; het kwam in opstand tegen al degenen wier geloof wankelde, terwijl het hem 
tegelijkertijd onverbiddelijke vijanden van een machtige familie maakte. Het was toen dat 
zijn belangrijkste en bekwamer minister, Hadji-Ibrahim, die op zijn beurt voor zijn leven 
vreesde, hem niet alleen in de steek liet, maar ook de hoofdstad Shiraz overdroeg aan Agha-
Mohamed, waarvan hij de gouverneur was. Twee jaar later eindigde deze strijd van de 
Kadjars en de Zends, die bijna een halve eeuw lang de twee grote divisies van de nomadische 
bevolking van Perzië had samengebracht, onder de muren van Kirman met de veroveringen, 
spoedig gevolgd door de dood. van LouthfAli-Khan, en door de troonsbestijging van deze 
geniale eunuch die de kroon overdroeg aan zijn neef, Feth-Ali-Châh, wiens achterkleinzoon 
vandaag in Teheran regeert. AghaMohamed was zelfs nog wreder dan zijn concurrent, en in 
het verlangen om zijn prille dynastie te versterken, beval hij dat alle nog bestaande prinsen 
van Kerims familie ter dood zouden worden gebracht of hun gezichtsvermogen zou worden 
onthouden. 

Hij dankte alleen Abdoulla-Khan, deze oom van LouthfAli, die getrouwd was met de zuster 
van de Khan van Kazeroùn die door de Kadjar-soeverein hoog in aanzien stond. Deze reden 
moet de nomaden die hem gehoorzaamden hebben gered van het transport dat Agha-
Mohamed moest bedienen, van de stammen die zich het meest loyaal hadden getoond aan 
hun concurrenten, en vooral van dat van de Zends, in de meest afgelegen delen van de 
Verenigde Staten. koninkrijk. 

De komst van de Kadjars maakte een einde aan de lange burgeroorlog die Perzië had 
verwoest en die sindsdien niet meer is herhaald. Het politieke belang van dit in wezen 
militaire deel van de Perzische bevolking is noodzakelijkerwijs afgenomen, en met het oog 
op de dagelijkse consistentie 

 

grootste van de dynastie, neigt het volledig te verdwijnen. De stammen keerden terug naar 
hun staat van pastorale volkeren, maar ook naar hun traditionele geest van 
ongedisciplineerdheid, plunderingen en plunderingen. Wat Malcolm vijftig jaar geleden zei, 
is nog steeds waar. 'De zwervende stammen van Perzië', schrijft hij in het laatste hoofdstuk 
van zijn geschiedenis, 'zijn allemaal verslaafd aan plundering, en we prijzen hen om toe te 



geven dat ze het allemaal leuk vinden om te vertellen over hun gelukkige ontberingen of die 
van hun voorouders; en, van het opperhoofd tot de laatste man van de stam, iedereen pronkt 
daar met daden waarvoor men, in een beter geordende regering, met de dood zou worden 
gestraft. Alle woorden die hen ontgaan, verraden hun gehechtheid aan de praktijken van 
brigandage: ze betreuren vaak de innerlijke rust die hun land geniet; maar ze spreken met 
verrukking over deze tijden van wanorde waarin, om hun uitdrukking te gebruiken, elke man 
die een hart, een paard en een zwaard had, gelukkig en op zijn gemak kon leven (1) ”. De 
Kadjar-vorsten, het is een gerechtigheid die aan hen moet worden gedaan, hebben er altijd 
naar gestreefd de excessen van deze nomaden, van deze Illiats (we weten dat dit hun 
algemene naam is) en sinds de zware onderdrukking die de vader van de de huidige koning, 
Mohamed-Châh, heeft in 1835 de Mamacénis van Fars toegebracht, en in 1840 de Bakhtyaris 
van Isfahan kan men hen nauwelijks verwijten, behalve voor geïsoleerde daden, maar die 
bijna nooit Europeanen aanvallen. 

Na deze uitweiding, die tot doel had de lezer beter vertrouwd te maken met de bevolking van 
deze regio's, I  

(1) Geschiedenis van Perzië, t. IV, p. 416. 

 

kom terug naar Kazeroùn. Deze stad heeft een bepaalde gouverneur (het was toen een Châh-
Zaheh of prins van het koninklijke bloed) wiens gezag zich uitstrekt over alle omringende 
stammen. Van monumenten zijn er geen die het vermelden waard zijn. Kazeroùn werd in de 
tijd versterkt, maar tegenwoordig is het een volledig open stad. De hoofdgebouwen zijn 
gegroepeerd op een plein waar de gouverneur woont. Een bijzonderheid die de reiziger 
opvalt, omdat het een reëel gevaar onder zijn voeten schept, het is het grote aantal putten dat 
gelijk met de grond is gegraven dat men op elk moment tegenkomt, zelfs in het midden van 
de smalste straten. De lokale bevolking kent ze en parkeert ze gemakkelijk; het is niet 
hetzelfde voor buitenlanders, gelukkig zeer zeldzaam in deze afgelegen provincie. De 
bevolking van Kazeroùn wordt geschat op slechts vier- of vijfduizend inwoners; de stad moet 
er veel meer hebben gehad. Deze bevolking is erg mooi, net als die van heel het zuiden van 
Perzië. Het platteland is vruchtbaar in tarwe; er wordt ook uitstekende tabak verbouwd. 

Maar het meest gewilde product van de regio is de honing, waaraan de bloesem van de 
ontelbare sinaasappelbomen een voortreffelijke smaak geeft.  

Ik verliet Kazeroùn vrij laat op 10 november, omdat ik alleen wilde gaan slapen in de buurt 
van de ruïnes van Chahpour, om ze de volgende dag op mijn gemak te inspecteren.  

Ik had een voortreffelijke nacht doorgebracht in het huis van de Tshalwadar, een 
voortreffelijke man, zeer beleefd en vol aandacht. Zijn moeder vermenigvuldigde zichzelf op 
dezelfde manier om mij te dienen, en toen ik wegging, dwong ze me een hele voorraad dadels 
te accepteren die, weliswaar, hier bij donatie zijn, hoewel onvergelijkbaar superieur aan wat 
ik tot dan toe had. 

 

kon zien in Perzië, voor de grootte, de zachtheid van het vruchtvlees en de smaak. In Europa 
hebben we geen idee van deze vrucht die in dozen bij ons binnenkomt, half verdord en 
volledig misvormd. Toen het tijd was om te vertrekken, kwamen ze me vertellen dat onze 
arme jabou dood was, ongetwijfeld door zijn overmatige vermoeidheid van de twee 
voorgaande dagen. Ik moest wachten tot er een ander kon worden verkregen, en ik nam 
geduld, amuseerde me door drie louthi's te overwegen (het zijn de zigeuners van Perzië) die 
me dit amusement gaven, dat van alle landen schijnt te zijn, van twee poppen die aan elkaar, 



aan een touw waarvan de schokkerige bewegingen hen de moeilijkste posities bezorgen. Het 
echte spektakel voor mij was niet de dans van deze poppen, maar het plezier dat een troep 
vrouwen en kinderen leek te hebben verzameld op een aangrenzend terras, en die niet 
aarzelde om in lachen uit te barsten bij elke min of meer risicovolle houding van het kleine 
stel. Er kon geen jabou worden gevonden; hij moest worden vervangen door een ezeltje, 
bereden door een oude boef, met een sluwe en nogal brutale houding, gewapend met een 
lange naald waarmee hij zijn ongelukkige paard opwekte. We gingen uiteindelijk op pad, 
maar namen een kleine omweg om een kijkje te nemen in deze oude woning waarin ik me de 
dag ervoor bijna had gesetteld en die tot voor kort het enige was dat opviel in Kazeroùn. De 
tuin is prachtig. Als je eenmaal bent binnengekomen, volg je een rechte steeg met aan 
weerszijden een bos van enorme sinaasappelbomen, en kom je op een rotonde, waar een klein 
zomerpaleis stond, nu volledig verwoest; daarachter strekt zich een parterre uit die wordt 
gedomineerd door talloze groepen prachtige dadelpalmen, die 

 

een recent gebouwd gebouw inlijsten; het geheel heeft het effect van een prachtige theatrale 
setting. Ook hier moest ik een plaatselijke hoffelijkheid inhuren, en de tuinman van de 
residentie bood me een mand vol sinaasappels en limoenen aan, die hij zelf bij mijn bagage 
had gevoegd. 

Van daaruit bereikte ik de hoofdweg die, ondanks zijn ambitieuze naam, slechts een min of 
meer regelmatig bewegwijzerd pad is, en in drie uur arriveerde ik op de bestemming die ik 
mezelf voor die dag had toegewezen. We volgen constant een vallei, met rechts en links een 
opeenvolging van dorre bergen; men passeert verschillende prachtige tuinen die zich tot ver 
in het platteland uitstrekken, en op een afstand van Kazeroùn ontmoet men een woud van 
palmbomen dat, na wat ik had gezien, me nog steeds verbaasde, want het is onmogelijk om 
hetzelfde voor te stellen. 

Van tijd tot tijd kruiste ik paden met boeren die ezels leidden die beladen waren met dadels. 
Er is hier een groot verschil in het kostuum. Alle telers, die tot de Illiats-klasse behoren, zijn 
in hetzelfde gekleed: broek opgerold tot aan de billen, een jas of jas gemaakt van reekleurig 
vilt en een hoed lager dan de Perzische pet, ook van geel vilt aan de onderkant. in plaats van 
zwart te zijn. De vrouwen sluieren zichzelf niet en zijn bijna allemaal mooi. We moesten 
verschillende keren een sterke stroom oversteken, die de vlakte voedt, bedekt met velden met 
sinaasappelbomen en kleine dadelsbossen. Ik naderde het einde van deze korte etappe. Alles 
herinnerde me aan de herinnering aan de dode stad waar ik naar op zoek was. Een vrij sterke 
rivier presenteerde zich aan mij, het was de RoùdChahpour, die ik toch zonder moeite 
overstak. Op enige afstand kwam ik aan de voet van een heuvel waarop ik zag 

 

Hier zijn de ruïnes van een groot vierkant kasteel, geflankeerd door vier torens, en direct 
naast een dorp, een onbeduidend gehucht waaraan ook de naam Chahpour is gegeven, alsof 
het de traditie van de oude stad wil behouden die boven ver rees. vanaf daar. Dit oude kasteel, 
dat uit de Arabische periode moet hebben behoord, biedt geen bewoning, in de enige zin van 
beschutting, dan twee torens, die, zo is mij verteld, door de Mirza werden bewoond; Onder 
deze titel benoemde de Tshalwadar mij een soort personage dat de functies van secretaris van 
de prins-gouverneur van Kazerun combineerde met die van Ketkhoda van drie of vier dorpen 
waarvan hij tijdens de oogst belastingen incasseerde. Ik had het idee hem een bezoek te 
brengen voordat ik me vestigde in het dorp waar ik had voorgesteld om de nacht door te 
brengen en waar ik het waarschijnlijk moeilijk zou hebben gevonden om onderdak te vinden. 
Le Mirza, een van de beste figuren die ik in Perzië heb ontmoet, ontving me met charmante 



rondheid; hij was zo vriendelijk om me het beste van zijn trucs te geven, en installeerde mij 
en mijn mensen daar onmiddellijk. Mijn accommodatie bestond uit een kamer die de hele 
breedte van de toren in beslag nam, met een groot balkon waarop een veranda van rieten 
latwerk was geplaatst, waar mijn mensen mijn diner kookten, inclusief een heel mooi lam, dat 
naar mij werd gebracht De Mirza zelf droeg bijna alle kosten. De goede man kende een paar 
woorden Engels, die hij had geleerd van de telegrafisten van Kazerun, en hij was er erg trots 
op. Ik complimenteerde hem hierover, en aangezien hij ervan overtuigd was dat hij de 
Engelse taal goed verstond, zorgde ik ervoor op geen enkele manier een illusie te vernietigen 
die zijn ijdelheid zo vleide. Zijn naam was Mirza-Goulam-Hocéim. Misschien is het nodig 

 

vernieuw hier een opmerking die ik al heb gemaakt in mijn tweede deel over dit woord uit 
Mirza (1). Toegepast op een individu, duidt het op een man die tot de min of meer geletterde 
klasse behoort; in dit geval gaat het woord Mirza altijd vooraf aan de eigennaam; wanneer het 
erop volgt, draagt het de aanduiding van een prins van het koninklijke bloed. 

Een trap leidde van mijn kamer naar het platform van de toren; Ik ging daar na mijn diner 
naar boven om te genieten van het uitzicht dat zich over de hele omgeving uitstrekt. Hier en 
daar zag ik min of meer verre, mooie gehuchten, met witte huizen met hun tuinen van 
sinaasappelbomen; aan mijn voeten lieten de drassige weiden me grote kuddes prachtige 
koeien zien, die herders in pittoreske kostuums bij elkaar kwamen om ze terug te brengen 
naar de stal; en op de terrasvormige daken van de huizen van het dorp Chahpour, die ik over 
het hoofd zag vanaf het punt waar ik stond, maakten vrouwen en kinderen, zittend of staand, 
de tarwe schoon en wankelden ze, waarbij ze interessante groepen vormden. Het ras is hier 
onvergelijkbaar superieur aan dat van centraal Perzië. In Teheran en Isfahan hebben vooral de 
vrouwen iets ziekelijks wat duidt op een gedegenereerd type. De huidskleur van de bewoners 
van het Zuiden is veel minder duidelijk, soms volkomen donker, maar deze populatie, en 
observatie geldt voor beide geslachten, biedt alle kenmerken van gezondheid en vitaliteit. 
Ongeacht de oorsprongsvraag, wordt aangenomen dat dit duidelijke verschil grotendeels 
moet worden toegeschreven aan het Perzische voedingssysteem, waar planten domineren en 
wat passend is, in 

(1) Zie deel II, pagina 210.  

 

algemeen beter in het klimaat van het zuiden dan dat van het centrum en het noorden.  

Op 11 november, toen ik vrij laat opstond, omdat ik slecht had geslapen in mijn al te 
geprezen accommodatie, vond ik de Mirza druk bezig met het zadelen van drie paarden en 
ook met mijn reizende muilezel; in een oogwenk, dankzij hem, was alles klaar. De Mirza is in 
zekere zin de heer van het dorp Chahpour; hij had tien gewapende mannen (tefengtchi) en 
twee bedienden bevolen die kalians en proviand droegen om mij te vergezellen, en hijzelf 
vroeg mij met mij mee te gaan, op een zeer beleefde manier, die ik mezelf toestond te 
betwijfelen, de ruïnes van Chahpour, en dat hij deze gelegenheid aangreep om ze in mijn 
gezelschap te bezoeken. We namen het directe pad naar een defile waarvoor zich de locatie 
van deze oude stad bevindt. 

We lopen eerst door een wat drassige vlakte, waar wilde jujubebomen groeien die ik de twee 
voorgaande dagen al had gezien, die een vrucht dragen als een grote bes en die we khonâr 
noemen. Het vruchtvlees is bloemig en smaakt een beetje naar peer. 

Deze struiken (want het zijn geen bomen) steken vreselijk, en de vlakte is tegelijkertijd 
bedekt met een soort braamstruik die ook is voorzien van zeer onaangename stekels. De 



moeilijkheid van de wandeling werd bemoeilijkt door de ontmoeting met talrijke kleine 
stroompjes en ondergrondse bronnen die de grond buitengewoon modderig maakten. 

We kwamen uiteindelijk aan aan de voet van een berg en bij de ingang van een kloof 
genaamd Tshekoùn of Firaoùn.  

We waren op de site van de Sassanid-stad. Geen van de omstandigheden van de oprichting 
van 

 

Chahpour; we weten alleen dat het werd gebouwd door de tweede van de vorsten van de 
gevestigde dynastie, het jaar 223 van Jezus Christus, door Ardeschir-Babégan (Artaxercès 
Ier) op de ruïne van de Parthian-Arsacids-dynastie, die de Perzische regering had geregeerd 
voor de vorige vijf eeuwen. 

De nieuwe koninklijke familie regeerde tot de tijd van de islamitische verovering en nam, van 
Sassan, auteur SArdeschir, de naam van het Sassanid-ras over. Ardeschirs zoon, Chahpour I 
(de verdamping van de Grieken), had een regering van drieëntwintig jaar, van 238 tot 271, 
wat werd gesignaleerd door grote overwinningen op de Romeinen, die Syrië bezetten. Nadat 
hij keizer Valérien gevangen had genomen, hield hij hem gevangen tot aan zijn dood. Toen 
hij ongelukkig was tegen zijn vijanden, bezweek Chahpour uiteindelijk voor de slagen van de 
Perzische satrapen, die in opstand kwamen tegen zijn tirannie. Hij wordt ook gecrediteerd 
voor de oprichting van Nishahpour, in Khorassan, die nog steeds bestaat. De stad Chahpour, 
die naast Kazeroùn ligt, moet in de zevende eeuw verdwenen zijn, tijdens de 
mohammedaanse invasie, die de laatste Sassanidische heerser omver wierp. 

Het is gemakkelijk te beoordelen dat de stad stevig gebouwd was, hoewel er geen constructie 
overeind staat. We zien grote hopen stenen, boven een groot bassin dat bedoeld lijkt te zijn 
om water uit een natuurlijke bron te halen; we kunnen daar nog enkele arcades zien en, heel 
dichtbij, drie afgeknotte kolommen. Dit zijn ongetwijfeld de overblijfselen van een decoratief 
monument, gebouwd rond deze overvloedige fontein. Op zeer korte afstand dacht ik een 
Atischkade te herkennen, of Tempel van Vuur, waarvan de muren gedeeltelijk nog bestaan. 
Het gebouw is intern gebouwd van gewone steen en de buitenkant in 

 

marmer van Yesd of Kirman; het is dit witte marmer, met roze en groene aders, waarover ik 
eerder heb gesproken, marmer van grote schoonheid, dat ik nog nooit in Europa heb gezien. 
Van wat Chahpour was, herkennen we de fundamenten van de omringende muur en de 
grachten eromheen. 

Bij de ingang van de parade, op de rots aan de rechterkant, zijn de overblijfselen van de 
citadel (Kalaà) die aan de ene kant de stad domineerde en aan de andere kant de parade. De 
rivier die nog steeds de naam Chahpour draagt, stroomt met veel lawaai door de kloof; het is 
vaak erg sterk. Deze kloof, gevormd door twee muren van grote rotsen, aanvankelijk erg 
smal, breidt zich geleidelijk uit tot een soort amfitheater dat, dan smaller wordt, leidt naar een 
andere uitgang waar de Roùd-Chahpour nog steeds overheen gaat. Op de binnenmuren van 
deze rotswand staan de meest merkwaardige oudheden die bedoeld zijn om een 
onvergankelijke herinnering aan de Sassanidische stad te bewaren, en die gevormd zijn voor 
Chahpour, zoals de sculpturen van Nakchi-Roustam voor Persepolis, een heroïsche ingang. 
En een gigantische vestibule. 

Vanaf de eerste treden ziet men aan de rechterkant, gegraveerd op de gepolijste rots, aan de 
voet van het fort, twee bas-reliëfs van zeer grote omvang. De eerste is volledig gedegradeerd; 
alleen de onderkant van de afbeelding is te onderscheiden, namelijk twee tegenover elkaar 



geplaatste karakters te paard; de benen van paarden en ruiters zijn het enige dat overblijft. 
Een van de paarden vertrappelt een neergestorte gevangene, terwijl een andere gevangene 
knielt en smeekt om een van de vermiste personages, misschien koning Chahpour, die in deze 
compositie de rol van de overwinnaar speelde. 

 

Dan komt aan dezelfde kant een tweede bas-reliëf, dat een zeer grote afbeelding vormt, 
verdeeld in acht compartimenten, waarvan de middelste groter is dan de andere, en waarvan 
er zeven nauwelijks hebben geleden. Het centrale onderwerp stelt een koning voor, die men 
terugvindt in al deze sculpturen; hij laat zijn paard een man passeren die op zijn buik op de 
grond ligt, terwijl hij met zijn rechterhand de arm vastpakt van een persoon die binnen zijn 
bereik is geplaatst. Twee mannen staan voor hem, een derde zit op zijn knieën: alle drie lijken 
ze de koning te smeken, over wie een gevleugeld genie in een beschermende houding zweeft 
en iets in zijn hand houdt dat op een gordijn lijkt. Links van dit hoofdframe zijn twee onder 
elkaar geplaatste schilderijen met twee rijen mannen te paard. Het rechterframe vormt vijf 
tafels gescheiden door een lijst, twee bovenaan en drie onderaan; ze sneden drie mannen in 
elk, met allerlei soorten wapens, pieken, zwaarden, hamers en ringen die ook als schijven 
zouden worden gebruikt en waarvan ik het gebruik niet kon bepalen. 

De rotsen op deze linkeroever van de rivier bieden alleen deze twee bas-reliëfs. De anderen, 
in grotere aantallen, bevinden zich op de rechteroever, waar we ook een grot zien, beroemd in 
het land, die, zo werd mij verteld, de overblijfselen van een oud standbeeld bevatte. Ik stak de 
rivier over en volgde een pad omzoomd door zeer groot riet en binnengevallen door deze 
dwergbomen, die khonâr worden genoemd, en vanuit het midden waarvan het moeilijk is om 
eruit te komen zonder te scheuren. Een wandeling van een half uur bracht ons eerst naar een 
klein dorpje genaamd Sasoûn en waar ik twee prachtige kuddes jonge lammeren zag grazen 
in een bosje. 

 

enorme wilgen waaronder de rivier zijn loop volgt en vele eilandjes vormt. Vanaf daar wordt 
het pad steeds moeilijker, vanwege de hoeveelheid grote stenen waarmee het overbelast is. Ik 
kwam uiteindelijk aan bij de voet van de berg, die op deze plek buitengewoon steil is en op 
een wonderbaarlijke hoogte een heel kleine opening laat zien die de ingang is van deze grot 
die ik mezelf koste wat kost had beloofd te bezoeken . Het was inderdaad een tamelijk 
risicovol project, en de Mirza, die mij tot dusver zeer tevreden had gevolgd, leek met onze 
excursie niet geneigd te zijn om het avontuur te proberen. 

Hij was bereid om voor het houden van de bergen te zorgen en ik begon mijn beklimming 
met vier van onze mannen.  

Het kostte me meer dan een half uur. Twee of drie keer gaf ik het bijna op om deze steile, 
bijna steile helling op deze manier te beklimmen. Van tijd tot tijd maakt de in stappen 
gehouwen rots het mogelijk om vrij gemakkelijk een paar meter te winnen, maar het risico 
bestaat dat je op de gepolijste steen uitglijdt en een val maakt waardoor je terug kunt keren 
terwijl je naar het beginpunt rolt. Uiteindelijk bereikte ik na veel inspanning de voet van de 
loodrechte muur gevormd door de richel aan de zijkanten waarvan de grot is uitgehold, 
waarvan de ingang wordt voorafgegaan door een kleine esplanade van een paar treden, 
gemaakt op een hoogte van ongeveer tien meter . Door zich vast te klampen aan de ruwheid 
van de rots, had een van mijn mannen dit soort terras kunnen bereiken; hij gooide me een 
stuk touw dat ik beetpakte terwijl twee anderen me optilden met beide voeten op hun 
schouders. Met grote moeite moet de lezer het geloven, en met enig geluk bereikte ik het 
plateau, verheugd om te kunnen bevredigen 



 

maak mijn nieuwsgierigheid, want ik stond voor de brede opening van de natuurlijke 
opgraving die ik was komen bezoeken.  

De grot heeft de vorm van een enorme schelp; het gewelf, vrij hoog aan de voorkant, wordt 
ongeveer twintig passen rond en verlaagd. Vanaf de ingang wordt het uitzicht onmiddellijk 
getroffen door een groot stenen beeld dat op de grond ligt, gedeeltelijk begraven naast het 
voetstuk waarop de voeten vastzitten; het beeld is kolossaal en moet ongeveer drie keer zo 
groot zijn geweest als een gewone man. Het zou van groot belang zijn om deze prachtige 
overblijfselen uit de Perzische oudheid volledig op te graven, die door de hechting van het 
voetstuk aan de rots en de voeten aan de basis zelf lijkt te zijn gesneden uit een blok dat in het 
midden moet hebben gelegen. van de grot. Het beeld is een opmerkelijk beeldhouwwerk. Het 
stelt een koning voor, en ik herkende hetzelfde personage dat ik had gezien op alle bas-reliëfs 
van Nakch-i-Roustam, Nakch-iRedjeb en Takht-i-Djemschid, en die ook voorkomt op die 
van Chahpour. Dit zijn allemaal dezelfde arbeiders die deze rotsen hebben uitgehouwen, en 
ze wilden alleen dezelfde koning vertegenwoordigen. De ene kan Darius niet zijn en de 
andere Chahpour. Ik ben noch een geleerde, noch een antiekhandelaar, ik heb er alles aan 
gedaan om het te zeggen; ik kan het echter niet nalaten enkele argumenten te geven, niet ter 
ondersteuning van deze theorie, omdat ik mezelf geen titel herken om het minst 
archeologische systeem voor te stellen, maar om een gedachte te rechtvaardigen, dat de 
aanblik van de monumenten mij heeft gebaard. 

Al deze oudheden, behalve die van Pasargade (Mechedi-Mâder-Suleïman), moeten 
hedendaags zijn, hetzij uit de tijd van de Achaemeniden, hetzij uit de tijd van de Sassaniden, 
of  

 

uit een andere periode die ik niet verplicht te bepalen. Het lijkt mij onmogelijk om het niet te 
herkennen wanneer ze, net als ik, in hun geheel zijn gezien en niet gedeeltelijk, zoals wel is 
gedaan door de meeste reizigers die Perzië hebben bezocht. Ik ben daarom erg geneigd te 
geloven dat al deze bas-reliëfs uit een en dezelfde periode stammen, en ik vind dat de Perzen, 
door het karakter, altijd vertegenwoordigd onder dezelfde figuur, de naam van hun 
legendarische held Roustam te geven, in feite beter dan de Europeanen, die deze sculpturen 
aan verschillende periodes toeschrijven en er de meest uiteenlopende karakters in zien. Ik 
vraag deze geleerden, die voor het merendeel van ver oordelen en vanuit hun kabinet spreken, 
de moeite te nemen om alles ter plaatse te gaan bekijken, en ik ben er zeker van dat ze het 
volledig met me eens zullen zijn. Ik keer terug naar het oude beeld dat de aanleiding was voor 
deze bespiegelingen, waarvoor ik de toegeeflijkheid vraag van bekwame lezers. 

Hoofd, romp, benen en voeten, alles is in harmonie. De koning draagt een halsketting om zijn 
nek en op zijn hoofd een kapsel met daarboven een van deze aanhangsels die van achteren 
vallen, zoals we zien in sommige Egyptische beelden. Ik weet niet waar dit soort helm van 
gemaakt is; het lijkt op hout of metaal; Ik veronderstel dat de grote flap die naar achteren 
afdaalt, bedoeld was om de nek te beschermen tegen de zon en tegen sabelklappen. Ik zei dat 
het beeld niet van buiten was meegebracht; het was zeker ter plaatse en in de steen van de 
rots uitgehouwen. 

Een paar stappen verder, en aan de linkerkant van het standbeeld, vinden we in de grot een 
kleine poel, en nog een beetje meer  

 



ver, nog steeds rechts, een soort droge vijver, waar je doorheen afdaalt om aan de andere kant 
weer omhoog te gaan, waar je eerst weer een groter bassin tegenkomt. Daar aangekomen zien 
we, in alle richtingen stortend, ondergrondse galerijen die een onlosmakelijk labyrint vormen. 
Het lijkt erop dat deze galerijen, die zich vanaf de ingang verdelen in een oneindig aantal 
gangen, zich eindeloos uitstrekken, en er wordt gezegd dat mensen die onvoorzichtig genoeg 
waren om ze te ver te betreden niet terugkwamen, omdat ze het probleem niet konden 
vinden . De muren van deze hele grot zijn volledig bedekt met een laag zout die hier en daar 
prachtige stalactieten heeft voortgebracht. Ik vond het jammer dat ik niet door dit doolhof 
kon lopen, dat waarschijnlijk een aantal zeer interessante dingen te zien moet bevatten. Het 
lijkt erop dat de holtes van de berg afkomstig zijn van de exploitatie van een steenzoutmijn, 
en de bassins die bij de ingang van de grot werden gegraven, werden gebruikt voor de 
voorbereiding ervan. 

Ik kwam sneller naar beneden dan ik had beklommen, maar vol vermoeidheid, deze steile 
berg, en ik zou heel blij zijn geweest als ik op de bodem was aangekomen als ik daar niet was 
begroet door een enorme wesp die me verraderlijk een zeer pijnlijke steek in mijn wang. Een 
nieuw pad, minder moeilijk te bewandelen, bracht ons terug naar Sasoun, aan de rand van de 
rivier, in het midden waarvan de Mirza, op een klein eilandje waar alleen twee mensen 
konden zitten, de lunch hadden geregeld. De schaduw van twee hoge wilgen. Deze verrassing 
had niet eerder kunnen komen, want ik had honger. Mirza-Goulam-Hocéim had het goed 
gedaan: schaapsoep, geroosterd schaap in kleine stukjes gesneden, en voor desserts, of 
dessert, naar keuze, een uitstekende pasta gemaakt met dadels, 

 

bloem en olie, waaraan de Perzen de naam grélinek geven.  

Na deze kleine maaltijd staken we de RoudChahpour over om de andere bas-reliëfs te zien 
die zijn uitgehouwen in de rotsen langs de kust. Om daar te komen, moesten we de loop van 
een in de rots uitgehouwen ravijn volgen, een koers die zo moeilijk was dat we zowel op onze 
voeten als op onze handen moesten lopen. Uiteindelijk bevonden we ons in de aanwezigheid 
van deze sculpturen, die precies het tegenovergestelde zijn van degene die ik al heb 
beschreven. 

Het eerste bas-reliëf stelt een groot schilderij voor, verdeeld in verschillende delen. Boven is 
de koning, gezeten als rechter en zijn twee handen op een zwaard rustend; links van hem zien 
we een groep mannen met een meditatieve houding, die hun rechterelleboog met de 
linkerhand ondersteunen en de wijsvinger van de rechterhand naar hun lippen brengen. Aan 
de andere kant lopen mannen die items naar de koning brengen als cadeau. Onderaan is een 
paard uitgehouwen geleid door een bediende; achter het paard staat een tweede knecht, die de 
eerste lijkt te helpen. Andere delen van het schilderij stellen mannen voor die elkaar 
opvolgen, van wie enkelen met opgeheven armen. 

In het tweede bas-reliëf, dat vlakbij is, zijn twee koningen te paard getoond, die een knoop 
aan elkaar knopen als teken van vriendschap en bondgenootschap; kettingen, met grote 
ballen, hangen aan de flanken van hun paarden, zoals bij N akh. ik-Roustam. 

Het derde schilderij stelt een koning te paard voor, naar wie vier mannen reizen, van wie er 
ongetwijfeld een opperhoofd is; ze leiden twee kamelen met zich mee. 

Het vierde bas-reliëf is het grootste van allemaal en,  

 

zonder twijfel de meest opmerkelijke. De kunstenaar heeft een groot aantal onderwerpen 
gereproduceerd die verband houden met de hoge macht van de toen regerende prins. We zien 



eerst, aan de linkerkant, vier rijen mannen te paard, boven elkaar; rechts komen vier nieuwe 
rijen mannen overeen, gewoon te voet, maar van meer verschillende typen. 

In een tweede frame leiden mannen een paard dat is ingespannen naar een strijdwagen, 
anderen een olifant; hierboven zien we een leeuw leiden, en veel bedienden houden 
gezadelde paarden bij de teugels, klaar om te worden gemonteerd. Dan komt een processie 
van mensen die eerbetoon en geschenken brengen. Deze compositie is magnifiek en sluit de 
tentoonstelling met waardigheid af. 

Ik had al die overblijfselen van het oude Chahpour gezien.  

Een paar passen verder vonden we de paarden en muilezels klaar om te vertrekken. De dag 
was aan het vervagen; de Mirza deed zijn avonddevoties en we vertrokken naar het kasteel, 
weer langs dezelfde grote snelle stroom die naar beneden stroomt naar de plaats waar we het 
moesten oversteken. Toen we het ochtendpad volgden, kwamen we tegen het vallen van de 
avond aan bij de lodge. 

De volgende dag, 12 november, heel vroeg in de ochtend, vertrok ik weer, niet zonder Mirza 
Goulam-Hocéim hartelijk te hebben bedankt voor zijn hoffelijke gastvrijheid, jammer dat ik 
hem ondanks mijn aandringen niet de minste compensatie voor de kosten die ik hem had 
gemaakt. Het weer was altijd heerlijk: een echte zomer voor onbepaalde tijd, zoals in 
tropische streken. Ik volgde eerst een heel steil pad, waarbij ik het dorp Chahpour achter me 
op de heuvel achter me liet, totdat ik helemaal bij een klein gehucht kwam. 

 

verborgen in dikke bosjes sinaasappelbomen en dadelpalmen. Kleine stroompjes, die over 
stenen duikers worden geleid, bevloeien de vele tuinen. Vandaar dalen we af op de RoÙd-
Chahpour, die we doorwaden, en we bevinden ons op de gewone weg van Kazeroùn naar 
BenderBouchir. Er was daar een grote en mooie brug, waarvan alleen de ruïnes te zien zijn en 
die niemand denkt te herstellen, ondanks zijn onmisbare nut in de tijd van het jaar dat de 
rivier een onbegaanbare rivier wordt. Maar zo zijn de gebruiken van Perzië: men onderhoudt 
noch repareert; elke generatie heft zijn eigen constructies op, die ze nalaat aan de onfeilbare 
nalatigheid van de volgende generatie. 

Na een nogal pijnlijke heuvel te hebben beklommen, komt men aan bij de interne douanepost, 
waar de rechten worden geïnd op de goederen die Perzië binnenkomen via Bender-Bouchir, 
of die via het terrein naar dit uitgangspunt gaan. Als de karavanen van kracht zijn, proberen 
ze vaak over te steken zonder deze douanelijn te betalen. De dag ervoor was er op dit punt 
een echte strijd geweest tussen de honderdvijftig Mamacénis, wiens werk het is om tegen een 
salaris de kooplieden te helpen bij het ontwijken van de belastingdienst en de douane; hoewel 
velen, hadden ze in deze bittere strijd niet gemakkelijk het laatste woord gehad. 

Ik dacht dat ik klaar was met de bergen. Vanaf de top van de keten die de vlakte van Shiraz 
scheidt van die van Kazeroùn, lijken de laatste hoogten die in het zuidwesten, in de richting 
van de Perzische Golf, te zien zijn als lichte golvingen van land, wat op geen enkele manier 
suggereert nieuwe moeilijkheden. Grote fout; 

 

naarmate we vorderen, groeien de hoogten, en om ze te overtreffen is het opnieuw nodig om 
deze formidabele optochten of kotels onder ogen te zien, het werk van de natuur alleen, 
omdat de hand van mensen zich daar nooit heeft laten voelen.  

Al snel kwam de weg in een kloof met zo'n moeilijke doorgang dat het absoluut noodzakelijk 
was om af te dalen; de dieren struikelden alleen maar en vielen verschillende keren met hun 
bagage. Ik ontmoette echter veel mensen op deze zware reis, waaronder een heel gezin met 



kleine kinderen die in manden waren gestopt die op de rug van muilezels werden gedragen. 
Andere muilezels marcheerden in troep, beladen met katoen. Na het verlaten van dit defile, 
gaat het pad door een vlakte, waar ik enkele karakterloze ruïnes zag. Aangekomen op de top 
van een nieuwe heuvel, die ik zonder al te veel moeite kon afleggen, zag ik van verre het 
charmante dorpje Komaridsch, waar ik de nacht zou doorbrengen. Ik ben er binnen een half 
uur. Het dorp bestaat uit een aantal witgekalkte huizen die verloren zijn gegaan te midden van 
palmbomen. Ik had daar moeite om woonruimte te vinden. Na vele stappen en smeekbeden 
stemde een vrouw, die van een bepaalde rang leek te zijn, er uiteindelijk toe in mij de stal van 
haar huis af te staan, zonder koste wat het kost over slechts één kamer te willen beschikken. 
Het is waar dat het huis alleen werd bewoond door alleenstaande vrouwen; Ze leken me 
allemaal meer terughoudend dan de andere, kortom echte spitsmuizen. Het zou verkeerd zijn 
geweest om op basis van deze steekproef de hele bevolking van het dorp te beoordelen, dat 
integendeel zowel vrouwen als mannen een soort ware schoonheid biedt, hoewel hun 
huidskleur buitengewoon donker is. 

 

Op 13 november vertrok ik een beetje laat, omdat ik rekening hield met een van mijn 
bedienden die 's nachts ziek was geweest. We lopen een tijdje in de vlakte en na het 
beklimmen van een nieuwe berg naderen we een tweede defile die lange tijd gevolgd moet 
worden, soms in de bedding van een rivier die bijna helemaal droog is, soms aan de zijkant. 
van de berg, waar een pad zich een weg baant, uitgehouwen in een trap in de rots zelf, wat 
betekent dat we soms lopen alsof we aan een afgrond hangen, en dat we het volgende 
moment verdwijnen bij de bodem van deze smalle kloof en gevaarlijk. Op een van de krapste 
plekken kwamen we een karavaan met kamelen en meerdere karavanen met muilezels en 
ezels tegen. Het was een vreselijke complicatie om je een weg door zo'n opstopping te banen. 
Veel dieren bezwijken in deze beangstigende passages. Ik zag een ongelukkige muilezel, nog 
in leven, die een karavaan had achtergelaten. Ik wilde hem opvoeden; maar hij was zo moe of 
zo ziek dat hij zwaar op de aarde terugviel, kennelijk om daar spoedig te sterven. Van tijd tot 
tijd kwamen we de lijken tegen van dieren die al enkele dagen dood waren en die de weg 
stonken met de meest verschrikkelijke geur; maar de plek is zo pittoresk, zo poëtisch wild, 
dat ik heel blij was om na te denken over het grandioze uitzicht op deze enorme rotsblokken, 
die soms boven ons hoofd bogen. Bij het verlaten van deze kloof vinden we de Roùd-
Chahpour, die ik al meerdere keren was overgestoken bij Chahpour zelf. Deze rivier is op 
deze plek veel breder en sterker, en springt met een grote klap erin 

 

zijn bed van enorme kiezelstenen. We lopen er gewoon langs langs een richel aan de kant van 
de rots, op een vrij hoge hoogte. Het water van Roùd-Chahpour is hier zout, vanwege 
bepaalde zoute stromen die daar vanaf verschillende punten van de berg komen lozen. Na 
aldus een half uur langs de rivier te hebben gevaren, laten we deze linksaf de vlakte in, en al 
snel zien we uitgestrekte, zover het oog reikt, immense wouden van gigantische dadelpalmen. 
Deze blik is van alle pracht en overtreft nog steeds veruit wat de omgeving van Kazerun mij 
had laten zien. 

Ik vervolgde dezelfde weg, nog steeds aan mijn linkerhand, en kwam tegen het vallen van de 
avond aan bij een gehucht geflankeerd door een zeer ellendige karavanserai. Dit kleine dorp, 
Khonâr-Tagt genaamd en schilderachtig gelegen in een klein bos met palmbomen, bestaat 
slechts uit een paar kleine huizen, gebouwd van aarde, en uit rieten hutten, bedekt met stro en 
dadelbladeren. De karavanserai die als hut zou dienen, is op dezelfde manier in aarde 
gebouwd. Ik werd eerst naar boven gebracht, in een zeer vervallen balakhaneh die aan alle 
kanten open was; maar het waaide daar te winderig om daar te kunnen overnachten. Het lukte 



me om beneden een kamer te vinden, half gevuld met gehakt stro; het was voldoende 
gesloten en ik heb er mijn zaak van gemaakt. Ik was op dit station voorafgegaan door de 
karavaan van Guèbres waarover ik hierboven sprak. Ik maakte kennis met zijn leider, een van 
die Guèbres die in Bombay wonen en afstammen van deze oude Perzen die, omdat ze geen 
mohammedanisme wilden aannemen en om die reden geconfronteerd werden met de meest 
wrede vervolging, hun toevlucht zochten in India, waar hun nakomelingen zich overgaven. 
tot grote operaties 

 

commerciële rantsoenen. De laatste gaf me een brief voor zijn broer, die in Bagdad woont; 
omdat we deze oude vuuraanbidders in alle delen van Azië vinden, waar ze hun autonomie 
behouden zoals het Joodse volk, hoewel ze omringd zijn door een heel andere overweging, 
die ze eerst aan hun rijkdom te danken hebben, maar ook aan hun universeel erkende 
oprechtheid. 

14 november. - Ik moest die dag zorgen voor een lange en ruige etappe, vanwege de enorme 
bergen die voor mij overbleven. Ik verliet het station van Khonar-Tagt in de best mogelijke 
omstandigheden en brak moedig in op deze menzil, die de ruwste van allemaal was. De eerste 
twee farsags voerden me een reeks steilere hoogten op; in eerste instantie lijkt het onmogelijk 
om het te overwinnen. Op elk moment kon ik lijken van muilezels zien die zich in een min of 
meer vergevorderde staat van verrotting bevonden. De kotels die ik al was overgestoken, 
waren niets in de buurt van deze, die, naar de naam van de berg, de Kotel-è-Mallou wordt 
genoemd, een echte eindeloze trap, uitgehouwen in de gepolijste rots, aan de rand van een 
afgrond. 

Bij de ingang van elke kloof vindt men vanuit Shiraz altijd posten van soldaten die de 
veiligheid van de weg verzekeren. Dankzij deze voorzorgsmaatregelen zijn de wegen redelijk 
veilig en komen de gevaren van slechte ontmoetingen voor een Europeaan zeker niet zo vaak 
voor als veel reizigers willen zeggen. Om echter het te grote vertrouwen dat ik tot nu toe heb 
getoond te laten liegen, en ondanks mijn tegenzin om mezelf voor te doen als een 
avonturenheld, ben ik verplicht om een van de zeer zeldzame heldendaden te vertellen die ik 
heb getoond. ' is gegeven om te volbrengen in de loop van deze lange reis. 

 

Overtuigd van het niet-bestaan van deze gevaren waarmee we de Europeanen altijd bang 
maken, weigerde ik systematisch de aanbiedingen die mij werden gedaan om mij te 
vergezellen, in bepaalde beruchte passages, langs de posten op de weg. Ik had hetzelfde 
gedaan voordat ik de Kotel-è-fallou binnenging; Ik moet, althans in deze omstandigheid, mijn 
fout bekennen, want een echte hinderlaag wachtte me op de afdaling van deze berg, zo 
gunstig voor de aanvallen; maar ik kwam er zonder al te veel moeite doorheen, tot mijn eer. 

Mijn mensen liepen langzaam vooruit, met de bagage-muilezels; Ik volgde ze tien minuten 
van elkaar, alleen lopend onder de stralen van een brandende zon. 

Het was het uur waarop de weinige boeren die in dit gebied werken hun gebruikelijke dutje 
doen. Ik verloor mijn kijk op de wereld te midden van de vele bochten die de weg, waar aan 
het begin zag ik al beschrijft in een keer mijn kleine caravan gestopt, terwijl de drie mannen 
met geweren, terwijl schreeuwen na mijn dienstknechten, begon te trekken en begon de 
touwen te snijden die gehouden mijn slurf op de rug van de muilezels. Ik begreep meteen dat 
ik echt te maken had met deze struikrovers over wie ik zoveel had gehoord, zonder tot dan 
toe zelfs maar hun schaduw te hebben gezien. Ze dachten dat ze goedkoop waren geworden 
van een paar arme Perzen die in afzondering leken te lopen en blijkbaar geen rekening 
hadden gehouden met de mogelijke tussenkomst van een Europeaan gewapend met een goede 



zes-schots revolver, zoals ik gelukkig wel deed. Terwijl ik mijn rijdier volledig duwde, kwam 
ik in een oogwenk bij hen en vroeg hen de reden voor hun gedrag. Voor elk antwoord, een 
van hen 

 

mikte, meer, denk ik, om me bang te maken dan met de bedoeling me te doden. Maar op 
hetzelfde moment trok ik mijn revolver, die ik nog steeds verborgen hield onder mijn reisjas, 
en legde hem onder haar neus. Ik moet geloven dat mijn dappere Mamacénis deze snelle 
reactie niet had verwacht; het leek hem overtuigend, want hij liet onmiddellijk de loop van 
zijn geweer zakken en zwaaide tegelijkertijd met zijn metgezellen, waarop ze zich een paar 
passen van mijn bagage terugtrokken. 

Ik wilde de les afmaken en terwijl ik mijn revolver op hen richtte, beval ik hen mijn mensen 
te helpen mijn slurf aan de muilezelpakken vast te maken, en ik hoefde alleen maar mezelf te 
prijzen voor hun volmaakte goede gratie. manier met hun vroege opzwepende deuntjes. Ze 
zagen eruit als eerlijke mensen die een verlegen reiziger een helpende hand gaven. Ze 
beweerden dat het allemaal het resultaat was van een misverstand, protesteerden tegen hun 
absolute respect voor mijn status als een Frengui (Europeaan), en om mij te bewijzen dat ze 
geen wrok koesteren, vroegen ze me om een kleine uitreiking en een beetje water uit mijn 
kannen; Ik barstte in lachen uit, en vanwege de nieuwsgierigheid naar het feit gaf ik ze wat ze 
wilden; waarna ze wegliepen met alle tekenen van een levendige voldoening en mij de 
diepste groeten overstelten. Mijn volk was sinds het begin van de scène inert gebleven en als 
versteend door angst; Toen de Mamacénis eenmaal vertrokken waren, keerde de moed terug 
naar hen, en hun vurigheid bereikte tijdens het lopen zo'n hoogtepunt dat ze wensten naar een 
nieuwe ontmoeting, waar ze zwoeren alle Illiaten uit te roeien die het wilden hebben. Wee 
om onder hun controle te vallen. 

 

Het grootste gevaar in de bergen van Zuid-Perzië, waarvan niets je het permanente gevaar 
kan garanderen, komt van deze vreselijke kotels, een ongelooflijke opeenvolging van bijna 
onmogelijke beklimmingen die tot nog gevaarlijkere afdalingen leiden. Twee lange uren 
werden besteed om ons uit de Kotel-è-Mallou te krijgen. Hij komt uit op een brede zoute 
rivier, de Dalaki rivier, die we eerst een half uur volgen, waarna we, door een van die grillen 
die de aanleg van de Perzische wegen hebben voorgezeten, drie keer oversteken bij de 
doorwaadbare plaats. In het voorjaar moet deze rivier op deze manier bijna niet kunnen 
worden overgestoken; ondanks de heersende droogte was het nog zo sterk dat de dieren 
boven de buik in het water kwamen. We kunnen hier duidelijk de achteruitgang van de 
commerciële grootsheid van Perzië zien. Vroeger hadden ze voor de onophoudelijke 
doorgang van karavanen op deze plaats niet één, maar twee stenen bruggen met een zeer 
gedurfde architectuur gebouwd; het zijn niets meer dan ruïnes die het landschap sieren, en 
niemand droomt, wat echter gemakkelijk zou zijn, omdat de steen niet ontbreekt, om ze te 
herstellen, om in alle seizoenen de dienst van de weg te verzekeren. Vlakbij is er de laatste 
berg die de grote vlakte van Bender-Bouchir voorafgaat en die aanbiedt een laatste kotel over 
te steken, die, hoewel nog steeds moeilijk, toch slechts een spel lijkt bij het verlaten van 
Kotel-è-Mallou. Wanneer je het punt bereikt waar de afdaling begint, kun je een immens bos 
van dadelpalmen voor je zien ontvouwen, en ten slotte achter de uitgestrekte vlakte woestijn 
die langs de oevers van de Perzische Golf loopt. 

De naderende weg wordt steeds meer begrensd door een plant waarvan de bloemen een geur 
van vanille afgeven  

 



die de lucht parfumeert en me naar de meest poëtische sensaties zou hebben gebracht, als ik 
gedurende een paar uur, hetzij vermoeidheid of door de invloed van de zon, ondanks het 
seizoen nog steeds vurig, niet door een koortsaanval was bezweken waardoor ik nog maar 
één gedachte had, één verlangen, namelijk zo snel mogelijk aan te komen bij Dalaki's 
karavanserai, ons nachtstation. Ik was er maar een half uur van verwijderd, maar het kleine 
uurtje reizen leek wel een eeuw. Zodra ik aankwam, moest ik naar bed en pas rond 
middernacht kon ik, nadat mijn koorts was afgenomen, een rust vinden die voor mij in elk 
geval zeer noodzakelijk was. Sinds mijn verblijf in Isfahan, waar ik voor de tweede keer mijn 
eerbetoon had gebracht aan het klimaat van Perzië, geloofde ik dat ik veilig was voor elke 
terugkeer van die koorts in het Oosten, die het lot is van elke reizende Europeaan; deze 
plotselinge en gewelddadige aanval kwam me teleurstellen, en hoewel ik beschermd werd 
door een goede voorraad kinine, die ik in deze omstandigheid op grote schaal gebruikte, 
maakte ik me toch zorgen over de rest van mijn reis, waarvan ik nog maar de helft had 
gemaakt. Maar mijn vertrouwen in de Voorzienigheid kwam mij te hulp; het leek me dat ze 
me daar niet, door veel vermoeidheid en zelfs gevaar, heen had gebracht om me ver van mijn 
vaderland, mijn familie en mijn vrienden in de steek te laten. Ik smeekte haar om over mij te 
blijven waken. Ze beschermde me tot het einde, ze verzekerde me van mijn terugkeer: 
gezegend zij haar vriendelijkheid die ik alleen verdiende door mijn kinderlijke geloof in haar 
almacht! 

Hoewel ik nog steeds moe was, stond ik op de ochtend van 15 november zonder koorts op en 
verliet ik de karavanserai van Dalaki vroeg genoeg. Ik passeerde het kleine dorp met die 
naam, een verzameling aarden hutten bedekt met 

 

palmbladeren, verdronken in dit immense woud waarover ik sprak. Het is zo charmant als een 
oogopslag. Ik had in de karavanserai en ik vond in het dorp een misselijkmakende geur die ik 
niet besefte; Ik leerde de oorzaak later. Deze geur komt van de uitademing van een paar 
putjes zwarte nafta die langs de weg bestaan; hun bitumineuze producten worden 
geëxploiteerd en voor verwerking naar Shiraz gebracht. Mij is verzekerd dat er ook in de 
naburige bergen, op slechts een kwartier van de weg, een kolenmijn is, maar die tot dusverre 
niet is geëxploiteerd. 

Ik voelde nog steeds mijn aanval van de nacht en ik had voorgesteld om die dag maar een 
halve menzil te doen tot Borazdjoun, dat slechts vijf uur van Dalaki verwijderd is.  

De weg loopt door een steenachtige vlakte waar deze bosjes, Khonâr genaamd, in grote 
aantallen groeien, van tijd tot tijd doorsneden, aan de rechterkant, door kleine dadelbossen. 
De bergen zijn ver voorbij; hoogstens ontmoet men enkele volkomen onbeduidende 
golvingen van de grond. Het was amper drie uur toen ik aankwam in Borazdjoun, een vrij 
groot dorp omringd door palmbomen. Ik ging onmiddellijk naar bed om een koortsaanval te 
voorkomen die mij op handen leek te zijn. Ik werd ondergebracht in een kleine hut die was 
gebouwd door de medewerkers van de Engelse telegraaf en diende als schuilplaats voor hen 
tijdens hun inspectieraces. Deze hut was zonder deur en zonder meubels; Ik had daar mijn 
ijzeren bed opgezet, dat, zoals we weten, me altijd volgde, op de rug van een muilezel, en 
dankzij een dubbele dosis kinine en een slaap van tien uur, waar ik de waarheid van het 
spreekwoord verifieerde die zegt een 

 

een goede som is een diner waard, ik slaagde erin de toegang waarmee ik werd bedreigd te 
verstikken. Ook voelde ik me enigszins hersteld en gretig om BenderBouchir zo snel 



mogelijk te bereiken, waar ik van plan was een paar dagen te rusten, verliet ik mijn 
schuilplaats ruim voor zonsopgang, met de bedoeling een dubbele stop te maken als ik kon. 

Ik passeerde van tijd tot tijd kleine wouden van perfect onderhouden dadelpalmen, die 
werden afgewisseld met nieuwe aanplant van deze boom, ornament en bron van de woestijn. 
Nadat ik aldus drie farsags had doorkruist, voegde ik me weer bij mijn karavaan van Guèbres, 
die de hele nacht had gelopen. Het bestond uit minstens honderd mensen die een dubbel 
aantal lastdieren leidden en marcheerden onder leiding van verschillende medewerkers van 
een bankhuis in Bombay, een van de opperhoofden, degene die ik heb bekendgemaakt, liep 
met haar mee. Er was een hele wereld van bedienden, bedienden, muilezeldrijvers, vrouwen, 
kinderen die bij vier op een enkele muilezel zaten, twee aan elke kant in manden, ten slotte 
een bepaald aantal gewapende mannen; de karavaan leidde ook een troep waakhonden. Het 
was een lijn van een kwart competitie lang. De chef, die me al zijn dienstenaanbod had 
gedaan, benaderde me om er bij me op aan te dringen het volgende station, Hamadi, waar, zo 
vertelde hij me, alleen brak water was, te verbranden en met hem mee te gaan naar het 
volgende station, dat heel goed water. Ik had het graag gezien, maar ik voelde al de eerste 
rillingen, te zekere voorlopers van een nieuwe aanval. Hoewel het amper middag was, stopte 
ik daarom bij Hamadi, een klein dorp dat wordt gedomineerd door een oud kasteelruïne. Ik 
kies, vlakbij het kasteel, een hut gebouwd in aarde en overdekt 

 

een dak van bladeren, ondersteund door een stam van een palmboom, wat het interieur van 
deze rustieke woonkamer een zeer pittoreske uitstraling gaf. De koorts galoppeerde al over 
me heen en ik had geen aandacht voor mijn omgeving. Ze maakten haastig mijn bed in dit 
huisje en ik bracht de rest van de dag daar door in een werkelijk verontrustende situatie, in de 
greep van een vreselijke verheerlijking, die nog werd versterkt door de zonnestralen die door 
dit gebladerte dak heen schoten. op mijn hoofd, en de ongerustheid die ik kreeg door de 
wolken wespen die rond mijn bed zoemden: soms leek het me dat mijn arme hoofd in tweeën 
zou splitsen en ik geloofde dat het uur van mijn einde was gekomen. Wat mijn positie 
ingewikkeld maakte, was dat mijn twee bedienden, die ook al een paar dagen ziek waren, mij 
niet konden dienen of voor mij zorgen, en ik werd teruggebracht tot de zorg van de 
Tshawaldar die alleen dienstmeisjes in mijn dienst had. Om mijn ongeluk te bekronen, om de 
vurige dorst te lessen die me verslond, vond ik alleen dit verfoeilijke water dat de chef Gèbre 
me had aangekondigd. Alles wat ik kreeg, werd vergiftigd door dit zoute water. Het was 
onmogelijk om nog meer te lijden en ik was wanhopig om Bender-Bouchir te bereiken, 
waarvan ik echter slechts door een paar mijlen gescheiden was. Maar God had mij in zijn 
oneindige goedheid niet veroordeeld. 

Tegen de avond, bij zonsondergang, zakte mijn koorts een beetje, en ik realiseerde me mijn 
aankomst en mijn verblijf in deze ellendige hut, die op zichzelf niet aan karakter ontbrak. Ik 
herinnerde me dat ik 's ochtends, toen ik van mijn paard was afgestegen, getroffen was door 
de aanblik van twee Arabische leiders, waaronder 

 

de ene was het dorp Ketkhoda en de andere zijn broer; ze gingen op pad voor een excursie in 
de omgeving. Ik was getroffen door de verschijning van deze twee mannen met majestueuze 
en trotse trekken, gedrapeerd in hun grote bruine jassen en hun hoofden versierd met een rode 
en blauwe tulband; met hun prachtige wapens, ingelegd met parelmoer en edelstenen, zagen 
ze eruit als twee prinsen op hun prachtige paarden. Ze namen een gevolg van lakeien mee, net 
als zij prachtig bewapend. Deze Arabische leiders leiden hier een puur feodaal leven; hun 
gezag wordt zonder twijfel overgedragen van vader op zoon, en de leden van hun stammen, 



echte vazallen in Europese zin, volgen hen blindelings in alle expedities die door hun interne 
oorlogen worden uitgelokt. De Perzische regering is voorstander van deze verdeeldheid, die 
in haar voordeel verandert, omdat, wanneer de Arabische stammen het goed eens zijn, ze 
zelden een probleem hebben met de vertegenwoordigers van de centrale macht. 

In de nacht van 17 november, rond één uur 's ochtends, werd ik gewekt door het escorte van 
soldaten die aankwamen uit een naburige post om de karavaan van Guèbres bij het volgende 
station op te halen en te beschermen, tot aan de haven van Bender -Bouchir, tegen de 
aanvallen van de nomaden, die vaak niet nalaten de kooplieden te plunderen, met alle 
faciliteiten om hun buit te verbergen in de kloven van de bergen die ik net had overgestoken. 
Ze nodigden me uit om met hen mee te gaan om veilig bij de karavaan te komen. De koorts 
had me helemaal verlaten, maar de gevoelloosheid waarin ik me bevond, stond me niet toe 
om klaar te zijn tegen de tijd die was afgesproken voor hun vertrek. Ik dwong hen hen te 
bedanken, en omdat ik Hamadi lange tijd had verlaten 

 

een uur later was ik verplicht om alleen, met mijn dienaren, de reis van zes farsags te maken 
die me naar Bouchir zou leiden. De weg gaat, nadat hij een kleine rivier is overgestoken, 
ongehinderd, maar niet zonder verveling, over een vlakte die niets anders is dan een woestijn 
van zout zand; je kunt het zout horen kraken onder de voetstappen van de muilezels. Ik 
voelde me een soort van welzijn na mijn verschrikkelijke aanval van de dag ervoor, en het 
idee om het einde van deze verpletterende race aan te raken, deed mijn kracht herleven. Toen 
de zon opkwam, kon ik aan de horizon de afbakeningslijn van het land, volledig verenigd, en 
van de plaat, op deze stille afstand, van de Perzische Zee raden, in plaats van haar te 
onderscheiden. Land en zee vormen een enkele, melancholische onmetelijkheid. Na vijf uur 
lopen moest ik een kwelder omzeilen, veroorzaakt door de overstromingen van de golf, die 
op vaste tijden de vlakte binnendrong; de zee, zich terugtrekkend, laat dit hele lagere deel 
achter in een toestand van onhygiënisch moeras. 

Door dit enorme moeras volledig te omcirkelen, komen we aan in Bender-Bouchir. We 
kunnen de slechte reputatie begrijpen die wordt gegeven aan de lucht van deze stad, die op 
zichzelf erg smerig is en alsof hij opgesloten zit te midden van deze stilstaande wateren, 
waaruit onophoudelijk gevaarlijke emanaties uitademen. 

Bender-Bouchir heeft de vorm van een parallellogram. Aan de landzijde wordt de stad 
beschermd door een muur van geringe hoogte, voldoende om haar te beschermen tegen de 
beledigingen van de nomaden, maar niet tegen de aanvallen van een vijand, hoe ernstig ook. 
Deze muur is doorboord met een enkele deur, die je rechtstreeks vanuit Shiraz kunt bereiken. 
Bij de ingang stond een menigte Arabieren, 

 

Negers en hindoes kwamen daar bijeen om te praten terwijl ze de voorbijgangers in 
overweging namen, of bezig waren met het kopen van voedsel dat onder de boog van de deur 
werd verkocht. De aanblik van deze pittoreske groepen waarschuwt ten gunste van de stad; 
zodra iemand binnenkomt, houdt alle illusie op. Aan de linkerkant zien we enkele begaanbare 
huizen van de Engelsen, die hier in aantal zijn voor de belangen van hun vak en hun beleid; 
maar het hele deel dat zich naar rechts uitstrekt, is slechts een vreselijke wijk; zelfs in de 
meest in ongenade gevallen steden had ik nog nooit zoiets in Perzië gezien. Ik werd naar een 
zeer ellendige karavanserai gebracht, vlakbij het douanekantoor, waar ik een uur lang een 
kamer nam, totdat ik een geschikter onderkomen had gevonden. Er was daar voor extra 
plezier, samengebonden en miauwend met wat beter, ongeveer twintig katten van Isfahan, 
allemaal erg mooi echter, die er een exporteert voor Bombay. Na even uit te rusten, ging ik 



ondanks mijn grote zwakte op zoek naar een plek om te overnachten. Ik werd daar geholpen 
door het gedienstige aanbod van een Armeniër, Macretisch genaamd, die me naar een andere 
Armeense handelaar bracht, die mij een deel van zijn huis ter beschikking stelde, voldoende 
voor de paar dagen dat ik hoopte te blijven in Bouchir. Ik had voor mezelf twee grote kamers, 
waarvan er één uitkijkt op de straat en de andere op de binnenplaats, waar zes hindoes, van 
degenen die Corvas (mandenmakers) worden genoemd, bezig waren met het maken van 
matten en manden voor het vervoeren van dadels. 

Een deel van de nacht ging goed voorbij; maar rond twee uur 's ochtends werd ik hervat van 
zo'n aanval dat ik, niet onwetend dat ik me in het land van de koorts bevond, een dokter wilde 
zien, en, op aanwijzing van mijn gastheer, 

 

Ik liet een Armeense dokter halen, meneer Heward, die me heel goed behandelde. Mijn ziekte 
was een slijmvlieskoorts met enkele kenmerken van buiktyfus, dagelijks geïrriteerd door de 
vermoeidheid van de weg. 

Het kwam, althans naar de mening van de dokter, van de onvoorzichtigheid van mijn 
bediende, Ali-Beg, die, getroffen door een dergelijke aandoening, uit de kannen en blikken 
dronk zonder dat ik het wist. Exclusief gereserveerd voor mij, in plaats daarvan. tevreden te 
zijn met het keukengerei dat ik voor hem had gereserveerd, wetende dat hij al enkele dagen 
ziek was. Meneer Heward raadde me aan hem in een naburig huis te laten behandelen om elk 
contact te voorkomen; en wat mij betreft, met veel kinine, op zijn eigen manier geholpen 
door wat kruidensap, slaagde hij er twee dagen later in om me op de been te krijgen en kon ik 
een inspectie van de stad beginnen, die spoedig werd voltooid , en tegelijkertijd een paar 
bezoeken afleggen. 

In de Perzische taal betekent het woord Bender haven, en Bender-Abouschir (afkorting 
Bouschir of Bouchir) betekent de haven van Bouchir. Het is de enige haven die vandaag door 
Perzië aan de Perzische Golf wordt bezocht. 

Het handelsmagazijn bevond zich voor het eerst op het eiland Hormuz, gelegen aan de ingang 
van de golf; we zien alleen de vormeloze overblijfselen van een stad met veertigduizend 
inwoners, waar alle koopwaar uit India, China, de Soenda-eilanden, de kusten van Arabië en 
Afrika stroomde. Ingenomen door de Portugezen, meesters van een deel van Zuid-India, en 
bijna een eeuw door hen bezeten, werd het eiland Hormuz in 1622 van hen afgenomen door 
Abbas-le-Grand, met de hulp van Engelse mensen. Deze soeverein vervoerde de commerciële 
haven van Perzië naar Gomron, stad 

 

buurman aan de kust, die naar zijn naam BenderAbbassi (Abbas Port) heette. De welvaart van 
BenderAbbassi duurde het grootste deel van de zeventiende eeuw. 

De Engelsen, de Nederlanders, de Fransen hadden daar hun loketten. Maar de lange 
moeilijkheden die volgden op het uitsterven van het Sophis-ras, veroorzaakten het verval van 
Abbas 'vestiging, dat het zand bovendien van dag tot dag won, tot het punt dat het uiteindelijk 
het eerste onpraktisch werd. Toen ze verder naar het noorden gingen, vestigden de Perzen 
hun handelshaven in Bouchir, op hun beurt bedreigd door de bodem van drijfzand dat de 
bodem vormt van deze binnenzee die Perzië van Arabië scheidt. De Arabieren, in wezen 
zeevaarders, houden zich bezig met een zeer actieve kustvaart in de Perzische Golf, waar de 
Engelsen zijn geëindigd door bijna volledig de andere Europese naties te verdringen. De 
Perzen hebben nooit een militaire vloot gehad. De machtige Shah-Nadir had er een willen 



hebben; zijn inspanningen resulteerden slechts in de bouw van een schip met 64 kanonnen dat 
als curiositeit lange tijd in de haven van Bouchir heeft gelegen. 

De stad Bender-Bouchir is geen beschrijving waard. De straten zijn smal, smerig, over het 
algemeen omzoomd met karakterloze huizen en zelfs eenvoudige hutten waar het vol is, een 
bevolking van tien- tot twaalfduizend zielen. De moskeeën (er zijn er zeven) onderscheiden 
zich door niets saillants. De bazaars, verstoken van enige architectuur, zijn echter behoorlijk 
levendig, en het komen en gaan van caravans en goederen helpt ook om de stad op bepaalde 
tijden van het jaar een bepaald leven te geven. Slechts één bijzonderheid valt op bij de 
constructie van de belangrijkste huizen van Bender-Bouchir; 

 

ze worden bekroond door een vierkante toren van zestig tot honderd voet, bovenaan open en 
verdeeld in verschillende compartimenten of leidingen die lucht en frisse lucht de 
binnenappartementen binnen brengen. We zien dat deze torens, genaamd Badguir (neemt de 
wind op), dezelfde rol spelen als de windzakken van onze schepen, iets heel kostbaars in een 
land dat voortdurend wordt verslonden door verzengende hitte. 

Mijn eerste bezoek was aan kolonel Pelley, inwoner van de Britse HM, aan wie ik een 
aanbevelingsbrief overhandigde van de heer Alison. De Engelsen, zei ik, domineren de 
Perzische Golf door hun marine vanuit Europa of India, zelfs nog dichterbij. De handel aan 
deze kust behoort vrijwel geheel aan hen toe, en de aanwezigheid van hun oorlogsschepen is 
daar een permanente bedreiging die in het zuiden van Perzië een tegenwicht vormt voor de 
Russische druk die in het noorden wordt uitgeoefend. Daarom onderhoudt Engeland, 
onafhankelijk van zijn bij de sjah geaccrediteerde minister, in Bender-Bouchir een missie die 
zowel commercieel, diplomatiek als militair is, met aan het hoofd een hoge officier, met de 
titel van resident. Het heeft een grote staf en kan van tijd tot tijd, behalve door te verwijzen 
naar Teheran, elke demonstratie geven of bestellen die het nuttig acht in het belang van zijn 
natie. De heer Pelley, die deze belangrijke en buitengewoon delicate functie bekleedt, is een 
man met een groot gevoel en een groot aanzien. Nadat hij enige tijd eerder naar Muscat was 
vertrokken, had zijn schip op zee in brand gevlogen en gelukkig had een stoomboot, die in 
zijn wateren lag, hem op tijd kunnen redden. Hij, zijn gevolg en de hele bemanning waren 
gered, maar de kolonel had alles verloren. 

 

tafel, kleding, etc. De resident gaf me alle details van dit vreselijke ongeval, dat inderdaad het 
meest verschrikkelijke is dat er op zee kan gebeuren. De heer Pelley deed me tegelijkertijd de 
meest genadige aanbiedingen van dienst en zette deze vriendelijkheid jegens mij voort. 
voortreffelijk waaraan meneer Alison me gewend was. De Engelse resident heeft een groot 
huis, zoals een paleis, met uitgestrekte binnenplaatsen, zeer mooie kamers, kantoren, enz. 

De soldaten die zijn huis bewaken zijn fcipahis - hindoes; ze dragen een prachtig rood-wit 
kostuum, met een tulband sierlijk om het hoofd gewikkeld. De medewerkers van de Engelse 
missie zijn eveneens ondergebracht in zeer comfortabele huizen. Hetzelfde geldt voor 
degenen die bij de telegraafdienst zijn aangesloten. De belangrijkste zorg in deze gebouwen 
was de noodzaak om hun inwoners zoveel mogelijk lucht te geven, aangezien de hitte, ik 
herhaal, in Bender-BoUchir nogal ondraaglijk is. Wat niet minder is, zijn de vreselijke geuren 
die worden geproduceerd door de hoop afval die de stad vervuilen. In verschillende zuidelijke 
steden van Perzië, die met evenveel nalatigheid worden gehouden als deze, verrichten de 
jakhalzen 's nachts een zeer kostbare openbare dienst door al het afval van dieren te 
verwijderen; maar de moerassen waardoor Bouchir wordt omringd, door te voorkomen dat de 
jakhalzen hen naderen, ontnemen de bewoners de onzorgvuldigheid van deze nuttige en 



bijzondere hulp. De gezondheid van deze ongelukkige haven wordt nog steeds aangetast door 
zijn eigen situatie. Als de wind uit het zuiden waait, dat wil zeggen vanaf de zee, wordt de 
atmosfeer heet, en als het uit het noorden waait, zijn het de miasma's van de ondergelopen 
vlaktes die de stad besmetten. 

 

Een bezoek dat me veel genoegen gaf, was dat dat ik bracht aan de heer Meyer, kapitein van 
een Nederlands koopvaardijschip, dat elk jaar uit Batavia komt om suiker naar Bouchir te 
brengen. We brachten een uur door dat ons kort leek te praten over ons vaderland, zo ver weg 
maar zo geliefd. 

Kapitein Meyer vertelde me dat er elk jaar zestien Nederlandse schepen kwamen, net als hij, 
om vanuit Indië suiker naar Perzië te brengen. Hij had er spijt van, en ik beloofde mezelf te 
laten weten aan wie het de uiting van zijn spijt zou kunnen zijn, dat Holland geen consul had 
in Bender-Bouchir, om zijn kooplieden te beschermen die dikwijls op de meest willekeurige 
manier door de autoriteiten werden behandeld. die in het bijzonder één procent 
douanerechten op al hun ladingen hieven, bovenop de in de verdragen overeengekomen 
tarieven. De regering van Java, voegde M. Meyer eraan toe, had gedurende twee jaar 
correspondentie met Den Haag over dit belangrijke onderwerp; maar we waren nog steeds 
aan het wachten op de oplossing. Sindsdien heb ik vernomen dat mijn regering een consulaire 
ambtenaar had ingesteld in Bender-Bouchir; Ik had de vrijheid genomen om zelf aan de 
bevoegde minister te schrijven; Ik durf mezelf niet te vleien dat mijn tussenkomst tot dit 
resultaat heeft geleid, het is echter mogelijk dat het het niet heeft geschaad. In dat geval zou 
ik blij zijn, want niemand heeft meer geleden dan ik om mijn land zo slecht te zien presteren 
in dit deel van Azië, zo lang getuige van zijn commerciële grootsheid en zijn politieke 
belang. 

De Perzen hebben zich beter herinnerd dan wij die dagen van koning Abbas die de oprichting 
van de grote Nederlandse fabrieken van Bender-Abbassi en Isfahan zag, en de 
daaropvolgende periode dat de compagnie verschillende versterkte punten op de eilanden en 
aan de golfkust bezette.  

 

Perzisch. Er bestaat nog steeds in de buurt van Bouchir, aan zee, de ruïne van een oud 
Nederlands fort, genaamd Fort Riché, dat getuigt van deze grootsheid uit het verleden, 
helaas! 

om nooit meer terug te komen. Bender-Bouchir heeft een aantal Armeense huizen die daar 
grote fortuinen hebben verdiend, waaronder de Malcolms, die zich heel lang geleden in het 
land hebben gevestigd. Ze beweren familie te hebben in Frankrijk, en zeggen dat met name 
hun familie banden had met die van J.-J. Rousseau. Dit is misschien de verklaring voor de 
aanneming van het Armeense kostuum door de filosoof van Genève in het laatste, beslist 
gekke deel van zijn leven. Onder de vooraanstaande Armeniërs die ik heb kunnen 
beoordelen, moet ik de voortreffelijke dokter Heward, M. Macretitsch noemen, die 
bereidwillig was tussengekomen om mijn onderdak te bemachtigen, en een jonge koopman 
uit Batavia die zeer goed de Nederlandse taal sprak. 

Het was 25 november en ik had genoeg van deze acht lange dagen doorgebracht in deze 
misselijkmakende Bender-Bouchir. De tijd om te vertrekken naderde en ik wachtte gewoon 
op de aankomst van de boot die de kusten van de Golf bedient en de Shatt-el-Arab op gaat 
naar Basra. Gedurende de nacht hoorde ik twee kanonschoten; Ik dacht dat ze aankondigden 
dat de stoomboot zojuist voor anker was gegaan in de grote rede. Godzijdank waren mijn 
verwachtingen niet bedrogen en de volgende dag, vroeg, stevig hersteld, geloofde ik het en de 



gebeurtenis sprak mijn hoop niet tegen, ik zorgde voor de voorbereidingen voor mijn vertrek. 
Een echt verdriet leidde af van de vreugde die ik voelde toen ik Bender-Bouchir verliet. Ik 
was mijn afscheidsbezoek begonnen met degene die ik aan het brengen was 

 

elke dag aan arme Ali-Beg die steeds verder achteruitging. Onderweg kreeg ik te horen dat 
hij vannacht was overleden. Ik ging toch verder en zag hem op de grond liggen, op de mat 
waar hij was overleden, omringd door een paar landgenoten die hun zorg aan hem hadden 
besteed met een toewijding die we in Europa nauwelijks zouden vinden. Ik betreur zijn dood 
ten zeerste. Hij was een goede kerel die me zelden reden tot klagen had gegeven en die me de 
afgelopen zes maanden veel had geholpen. Ik ging toen om afscheid te nemen van de 
verschillende personen die tijdens mijn verblijf overvloedig tekenen van vriendelijkheid op 
mij hadden getoond, en kolonel Pelley ontving, zoals hem verschuldigd was, mijn hartelijke 
dank. Ik zorgde toen voor het inschepen van mijn bagage en het was geen kleinigheid, 
vanwege de formaliteiten zonder nummer vereist door de Perzische douane. Toen dit klaar 
was, ging ik naar de agent van de stoomboten van de Engelse compagnie om mijn plaats te 
betalen en die van de twee bedienden die ik meenam. Deze agent was een dappere man die ik 
al had gezien om mijn plaats te behouden; hij nodigde me zelfs uit voor een etentje, maar ik 
kon vanwege mijn slechte gezondheid geen gebruik maken van zijn vriendelijke uitnodiging. 
Het bleef alleen voor mij over om naar zee te gaan; Ik liep naar het punt op het strand waar de 
boten liggen die je naar de bovenhaven brengen, aan de ankerplaats van de sterke schepen, 
twee grote mijlen verwijderd van de kust, waarvan het opgestapelde zand de nadering 
verdedigt. In de bocht van een straat had ik de laatste pijn dat ik mezelf moest kruisen met het 
lijk van de ongelukkige Ali-Beg, dat op een plank werd gedragen, bedekt met zijn jas die ik 
herkende; hij werd vergezeld door een aantal Perzen en Arabieren 

 

die, onder het zingen van gebeden, dit begrafeniskonvooi leidde, waarvan de aanblik me een 
nog droeviger indruk gaf van deze betreurenswaardige Bouchir, die ik graag wilde verlaten.  

Het was daarom op 26 november, in de brandende middagzon, dat ik voet aan wal zette in de 
Arabische zeilboot die me naar de Penine zou brengen, een zeer fijne Engelse stoomboot, die 
we in Basra verlieten om de schepen van een kleiner monster te nemen. die de Tigris op gaat 
naar Bagdad. We hadden de tegenwind; de zee was erg ruw en het kostte ons bijna twee uur 
om het schip te bereiken dat voor anker op ons wachtte. De kans was groot dat we kapseizen 
in deze harde wind en we moesten een grote afstand op zee overstag gaan voordat we direct 
op het doel konden komen. Kortom, het was saaier en vermoeiender dan gevaarlijk, dankzij 
de vaardigheid en koelte van de Arabieren die de boten besturen. Toen ik aan boord kwam, 
was de kapitein er nog niet. Twee uur later arriveerde hij met de koffer van Bagdad en we 
vertrokken. De zee was wat rustiger en we konden aan tafel gaan zitten zonder al te veel 
hinder van de rol. Mijn kapitein was een aardige man en zijn maat een charmante gast en ik 
had geen rivaliteit te vrezen bij het delen van hun genade, aangezien ik de enige Europeaan 
aan boord was. Bij zonsondergang kon ik nog steeds op grote afstand de stad Bender-Bouchir 
onderscheiden, en rechts, vlakbij het strand, de trieste en melancholische begraafplaats waar 
ze 's ochtends de arme duivel hadden begraven die ik had achtergelaten onderweg. Omstreeks 
negen uur, na een kopje thee te hebben gedronken, ging ik naar bed in een zeer grote hut 
voorin, die ik had 

 

de voorkeur als frisser en luchtiger. Het hele gebouw stond min of meer tot mijn beschikking 
en ik had keuze te over. 



 

HOOFDSTUK II  

Navigatie van de Perzische g-olffe , Clatitt-elArab en Tigre. - Basra. - Kornah. 

- Kout-al-Amra. - Ctesiphon. - Aankomst in Bagdad. 

Om deze achtdaagse reis te vertellen die me, van Bender-Bouchir, naar Bagdad bracht, ga ik, 
zoals ik deed toen ik de Wolga afdaalde om de Kaukasus te bereiken, tevreden met het 
reproduceren van mijn aantekeningen, bijna zonder iets toe te voegen. Op de verschillende 
stations op mijn route, in de tent, aan boord, tijdens mijn verblijf in de steden, is er geen dag 
voorbijgegaan zonder mij te zien, pen of potlood in de hand, starend naar mijn 
reisnotitieboekjes, zonder methode en zonder bestelling, mijn indrukken en mijn 
herinneringen. In dit dagblad kopieer ik de volgende pagina's: dinsdag 27 november 1866. - 
Vanmorgen, rond tien uur, herkende ik dat we de monding van de Chatt-el-Arab, rivier van 
de Arabieren, naderden. (deze naam duidt de Eufraat en de Tigris verenigd aan) door de 
talrijke zandbanken die grote voorzichtigheid van de kant van de 

 

gezagvoerder. Drie Arabische piloten, die we uit Bouchir hebben gehaald, staan aan het roer 
en richten de blik van de adelaar op deze zee, waarvan ze de bodem perfect kennen. Plots 
kwam een boot op ons af, bestuurd door vier matrozen. Deze arme duivels behoorden tot een 
Turks schip, dat voor anker lag in de grote haven. Gisteren aan land gestuurd, werden ze bij 
hun terugkeer verrast door dezelfde hevige wind die ons dwong om, om de Penine te 
bereiken, zulke lange breedtes af te leggen. In open zee geduwd, probeerden ze de hele nacht 
tevergeefs hun schip terug te krijgen, en toen ze ons aan het einde van hun kracht ontmoetten, 
namen ze genoegen met overstag gaan, in afwachting van hun onverwachte redding door een 
schip tegen te komen dat hen. Dit geluk lag voor ons in petto; we gooiden een ligplaats voor 
hen en het was met een onuitsprekelijke gretigheid dat ze aan boord kwamen, waar ze 
stierven van vermoeidheid en nood: hun boot is aan het schip vastgemaakt tot de volgende 
pauze wanneer de kapitein zal zorgen voor het voorzien van deze ongelukkigen mensen met 
de middelen om zich weer bij hun zijde te voegen. 

- De zee krijgt steeds meer een zeer uitgesproken gele kleur, door het effect van het 
modderige zand dat zich opstapelt aan de monding van de Chatt-el-Arab. - Rond het 
middaguur zien we de kusten die erg laag zijn, en een uur later komen we in de rivier, 
waarvan de oevers bedekt zijn met bossen van dadelpalmen waar een paar Arabische 
gehuchten verscholen liggen. - Op een afstand van de monding zien we, aan de linkerkant, 
het dorp Foui of Fowl, waar een Engels telegraafstation opereert. Het is een heel mooi 
etablissement, elegant gebouwd met een woonhuis, tuin, bijgebouwen, enz. Van daaruit 
beschrijft de rivier 

 

grote bochtigheden, bijna constant begrensd door dezelfde palmbomen. Hier en daar zie je de 
overblijfselen van oude forten. Op elk moment wordt het uitzicht nagebootst door de 
verschijning van de kleine dorpjes die verloren zijn gegaan in de dadelpalmen. Arabieren, 
zwarten, gehuld in hun brandwonden, laten zich overal aan beide kanten zien om de boot 
voorbij te zien gaan of bezig te zijn met het houden van enorme kuddes koeien en geiten, die 
prachtige weiden grazen, op deze grond van buitengewone vruchtbaarheid en toch op geen 
enkele manier gecultiveerd. - Na vier uur varen vormt de rivier een eiland bedekt met hoog 
gras en palmbomen; vlakbij is, aan de rechterkant, bijna tegenover een oud verlaten fort, de 
samenvloeiing van de Kouren, een prachtige rivier die uitmondt in de Chatt-el-Arab, na het 



water te hebben ontvangen van de Dizful-Roùd, die kwam uit de buurt van 'Ilamadan. Aan de 
Kouren en vlakbij de monding ligt de stad Mohammerah die in 1856 de overwinning zag van 
de Engelse generaal Outram op het Perzische leger. Het is behoorlijk aanzienlijk door de 
handel van de inboorlingen, waarvan men verschillende boten voor anker ziet liggen in deze 
samenvloeiing die een echte haven vormt. Deze boten, die inbrekers worden genoemd, zijn 
erg oud van vorm: een extreem hoge achtersteven, met verschillende gebeeldhouwde 
ornamenten, en de boeg daarentegen erg laag. Deze kleine schepen houden de zee goed vast; 
ze varen van Basra naar verschillende punten in de Perzische Golf en gaan zelfs tot aan India. 
Maar hun vooruitgang is buitengewoon traag. Van Basra tot Bender-Bouchir nemen ze soms 
een maand in beslag en de navigatie van Indië duurt niet minder dan zestig dagen tot drie 
maanden. Ze dwalen niet ver van de kust af, wat hen er niet van weerhoudt frequent te zijn 

 

ment schipbreuk. Maar dit doet niets af aan de moed van de Arabische zeelieden die, zonder 
kosten, de volkomen primitieve vorm van hun schepen niet zouden willen veranderen. De 
Arabische bevolking van deze delen is net zo zeevarend als de Perzische bevolking. 

- Zodra je de Chatt-el-Arab bent binnengegaan, en tot aan de kruising van de twee rivieren, 
loop je links langs het oude Chaldea dat volgens de meest afgelegen autoriteiten een deel van 
Zuid-Babylonië en de woestijn omvatte die het scheidt van Arabië: aan de rechterkant, dat 
wil zeggen in het oosten, maar dichter bij de monding van de Shatt-el-Arab, wonen de 
Arabieren van de stam Kaab, die bijna onafhankelijk van Perzië en Turkije leven.  

- Als de dag valt, wordt de frisheid en al snel een vrij scherpe kou gevoeld. De temperatuur 
op de rivier is heel anders dan in de kloven en vlaktes van Fars. 

Om zeven uur laten we het anker vallen voor Basra, of beter gezegd voor de monding van de 
rivier waarop op een bepaalde afstand de stad is gebouwd. Een groot aantal schepen ligt daar 
voor anker, waaronder een kleine stoomboot van de Lynch Company, waaraan de kapitein de 
kofferbak van Bagdad heeft overgedragen en die opwarmt om over een uur te vertrekken. Ik 
kan er geen gebruik van maken, omdat ik deze kans, die ik nooit meer zal vinden, om een 
interessante stad te zien, niet wil missen, en ik besluit de nacht aan boord door te brengen. 

Woensdagavond 28 november. - Vanmorgen verliet ik de grote stoomboot die me heel vroeg 
uit Bouchir had gebracht, en ging ik met een boot naar Basra, met mijn bagage die ik had 
herkend door de 

 

De douane, die stroomopwaarts ligt van de monding van deze rivier waarover ik heb 
gesproken en die uitmondt in de Chattel-Arab. Het was de eerste keer dat ik voet zette in het 
gebied onder Ottomaanse overheersing. Turkse gebruiken zijn erg moeilijk. Al mijn koffers 
werden geopend, doorzocht en bezocht met de meest rigoureuze nauwgezetheid, wat 
uiteindelijk een aangenaam incident opleverde, waarvan ik geloof dat ik het niet vrijgeef om 
te vermelden omdat ergens een feit van dezelfde aard voorkomt, en naar Over een ander 
land , in de verhalen van een reiziger meer amusant dan waarheidsgetrouw (1). Ik had, 
zorgvuldig ingesloten in de doos, een irrigator die, ik zeg het zonder eufemisme, een 
onmisbaar iets is in het Oosten. Het hoofd van de douane nam dit instrument voor een 
waterpijp en begon het te proberen, toen ik het op tijd kon stoppen. Ik had hem dit plezier 
graag gegund als ik niet bang was geweest voor een ongelukkig resultaat van zijn 
onervarenheid en onhandigheid. De hebzucht van Turkse werknemers kent geen grenzen. Ik 
werd zelfs in rekening gebracht voor dingen voor mijn gebruik die verre van nieuw waren, en 
dit alles temidden van een verwarring die dit vervelende bezoek bijna een uur verlengde. 
Nadat ik eindelijk de toestemming had gekregen om in de stad van boord te gaan, ging ik met 



de boot verder in de rivier waarvan men een kanaal maakte, dat aan beide kanten wordt 
begrensd door prachtige palmbomen en khonârs die huizen omringen die vaak in puin liggen. 
Ik werd eerst gestopt voor een oude karavanserai, zo verschrikkelijk vervallen dat ik niet de 
moed had om daarheen te gaan, zoals ik was uitgenodigd. Ik had mezelf verder laten rijden; 

(1) de heer Alexandre Dumas.  

 

maar we hadden nog geen honderd passen afgelegd voordat de boot, vanwege de ondiepte 
van het water, moest stoppen.  

Ik steeg af en nadat ik om wat informatie had gevraagd, ontdekte ik dat er in de christelijke 
wijk een schismatische Armeense priester bestond, die graag gastvrijheid bood aan Europese 
reizigers. Ik stuurde hem mijn dienaar Joussouf, ook Armeens en behorend tot dezelfde rite. 
Hij kwam terug met de verzekering van deze dappere priester dat hij blij zou zijn als ik de 
voorkeur gaf aan zijn huis. Ik liet mijn koffers onmiddellijk naar zijn huis brengen en een van 
zijn bedienden installeerde me in een kamer op de eerste verdieping, helemaal naar mijn zin. 

Dit huis heeft een binnenplaats bedekt met een dak dat wordt ondersteund door bogen; aan de 
ene kant opent de ingang naar de kerk. Mijn gastheer kwam een kwartier niet opdagen, en ik 
begreep zijn vertraging of zijn onwil om te komen opdagen. Hij was in een bijna volledige 
staat van dronkenschap en kon nauwelijks in zijn levensonderhoud voorzien. Hij stamelde me 
een welkom dat me, met de bedoeling, overdreven hartelijk leek. Hij wilde me onmiddellijk 
de eer bewijzen van zijn kerk, met zo en zo veelomvattende complimenten, voor zijn goede 
gedrag, dat ik om aan hem te ontsnappen liever instemde met alles wat hij daar zag en 
waarvan ik me nauwelijks opmerkte. Ik deed hem meer recht door alleen de Armeens-
katholieke kerk in de buurt te bezoeken. Ze bevindt zich in een zodanige staat van 
verlatenheid dat de goddelijke dienst moest worden onderbroken. Het is onmogelijk om het 
idee van zo'n verval te krijgen; het is jammer om te zien. Het blijkt echter dat deze kerk 
bezittingen heeft waarvan het inkomen bestemd is voor het onderhoud ervan; maar we 
moeten geloven dat de admi- 

 

beheerders gebruiken het heel anders. De muren en gewelven brokkelen zo ver af dat de 
grond bezaaid is met stenen en bakstenen dat niemand er zelfs maar aan denkt ze te 
verwijderen; temeer omdat we niet het idee hebben om het stof weg te vegen dat zich 
ophoopt en alles binnendringt. De inrichting van deze ellendige kerk is passend. Op het 
altaar, versierd met gescheurde gordijnen, staan zes houten kandelaars verspreid, allemaal 
met talg besmeurd; en hier en daar vervolledigen een paar plaatjes, de een erger dan de ander, 
dit betreurenswaardige interieur van een tempel die moslims maar al te zeer verachtelijk moet 
en moet zijn. Er zijn vijftien Armeens-katholieke gezinnen en vijf schismatische Armeense 
gezinnen in Basra. 

Het aspect van de stad is best vrolijk. Deze rivier, omzoomd met tuinen en palmbomen, met 
huizen waarvan de ter-. 

Rasses kijken uit over het water en bieden een bijna poëtische uitstraling. De meeste van deze 
terrassen worden bekroond door uitgehouwen houten daken, ondersteund door op dezelfde 
manier uitgehouwen houten kolommen die in verschillende kleuren zijn geverfd. Veel 
bazaars lopen parallel aan de rivier; ze. 

worden in overvloed geleverd. Ook gevonden in Basra zijn. restaurants die voor iedereen 
toegankelijk zijn, iedereen van welke religie dan ook, evenals oosterse cafés die groot en zeer 
frequent zijn. Als je een kalian vraagt om te roken, moet je zelf voor de tabak zorgen, maar 



de jongens maken het zelf voor je klaar. De kalians die hier worden gebruikt lijken op die van 
de Perzen, die ik al heb beschreven, met het verschil dat de cilinderkop is gemaakt met een 
kokosnoot, in plaats van van glas, aarde of metaal. Er zijn nog steeds douches of winkels die 
bij horen 

 

Joden die ook enkele warenhuizen bezitten.  

De joden worden hier niet onderdrukt zoals in Perzië; daarom lijken ze op hun gemak te zijn 
en genieten sommigen zelfs van een zekere welvaart. 

Opgericht op de dag na Mohammeds dood door de Kaliph Omar, verwierf Basra, die de 
Arabieren Basra noemen, al vroeg een groot commercieel belang, wat het te danken had aan 
zijn ligging aan een enorme rivier, vijfentwintig mijl van de Perzische Golf. het getij brengt 
het met gemak de sterkste schepen. D'abord administrés par des chefs qui se rendirent bientôt 
indée pendants, la ville et son district devinrent ensuite l'objet d'une longue compétition entre 
la Perse et la Turquie, jusqu'en 1700 qu'ils restèrent définitivement au pouvoir de cette 
dernière kracht. De reizigers uit de oudheid geven pompeuze beschrijvingen van Basra. Van 
de oude stad zijn slechts twee moskeeën zonder grootsheid overgebleven, een verwoeste 
ommuring en de vervallen overblijfselen van het fort. De straten zijn onverhard, vuil en 
kronkelig, en door je daar te wagen, keert men snel terug naar de gunstige indruk die door de 
stad wordt geproduceerd, wanneer men langs de gekanaliseerde rivier loopt waarop ze is 
gebouwd. 

[Ik vraag om deze reisnotities met betrekking tot Basra aan te vullen met wat informatie die 
later in Bagdad is verzameld. - Hoewel vervallen van zijn vroegere pracht, heeft deze stad 
nog steeds een echt belang. In de afgelopen jaren heeft de lijndienst van Engelse stoomboten, 
die tussen de haven en die van Bombay, Muscat en Bender-Bouchir is aangelegd, de 
doorvoer aanzienlijk vergroot. Basra stuurt bijna alle goederen die het ontvangt naar Bagdad 

 

van de Golf en dat de laatste stad verspreidt in IrakArabi, in de provincie Mosul en in de 
westelijke en noordelijke landen van Perzië. De producten van India, die via Basra komen, 
zijn suiker, koffie, indigo, specerijen, katoenen stof, kostbare houtsoorten, vooral ebbenhout. 
De belangrijkste importproducten uit Europa zijn katoen en zijden stoffen uit Engelse en 
Zwitserse fabrieken, ruwe en bewerkte metalen, ijzerwaren en ijzer. Gedurende het jaar 1866-
1867 ontving Basra, zowel uit het noorden als het zuiden, een waarde van 214.400.000 frank 
aan goederen. De belangrijkste exportproducten zijn dadels, waarvan er verschillende soorten 
zijn; degene die bij voorkeur geëxporteerd worden, staan bekend onder de namen Saëz en 
Chadraoui. De verplaatsing op dit artikel bedraagt jaarlijks 40 tot 50.000 ton naar de 
bestemming, hetzij vanaf de kusten van de Perzische Golf en de Rode Zee, hetzij vanuit de 
verschillende regio's van India, de eilanden Batavia en Mauritius; een deel van deze export is 
recentelijk richting Europa gegaan. De totale waarde van lokale of naburige producten die 
Basra in 1866 verlieten, wordt geschat op de som van elf en een half miljoen frank, waarvan 
vier miljoen dadels, vier tarwe of gerst, twee rijst en de rest wol en diverse artikelen. In 
hetzelfde jaar brachten handelstransacties douane-inkomsten op van ongeveer 
negenhonderdduizend frank. De navigatiebeweging van de haven van Basra wordt dus 
berekend bij de in- en uitgang, voor een gemiddeld jaar: 167 stoomboten, 80 grote 
zeilschepen en 5.000 inheemse boten, bagalos, maschoua en mehelle, komende van Bombay., 
Vanaf de kusten van 

 



Golf of vanuit Bagdad bij de Tigris. - Laten we iets zeggen over de omgeving. Op enige 
afstand van de stad ontmoet men enkele agglomeraties die het vormen als de buitenwijken. In 
het noorden is het Marguillé, residentie van de Engelse consul en de kooplieden die de export 
naar Bagdad uitoefenen; deze hebben daar hun winkels naast die van de Turkse overheid die 
ook voor eigen rekening handelt. Marguillé is onvergelijkbaar gezonder dan Basra; om deze 
reden waren daar nog steeds de opslag en het beheer van de marine gevestigd, evenals bassins 
voor de bouw en reparatie van schepen. 

Hier worden ook de stoomboten die Turkije onlangs uit Europa heeft meegenomen, 
schoongemaakt en geïnstalleerd. Niet ver daarvandaan ligt het dorp Menaui, bewoond door 
vierhonderd regeringszeelieden, onder bevel van een kolonel; dit is nog steeds een vrij 
belangrijk punt. Ten slotte is er Juber, gelegen op drie uur rijden van Basra, dat ondanks de 
afstand verbonden is met het stadsbestuur. Je ziet bijna alleen Arabieren; zij gehoorzamen 
rechtstreeks een zekere sjeik, Soliman-ebn-Zeher, die grote invloed op hen heeft, echter 
onder het gezag van de gouverneur van Basra. De bevolking van deze stad is erg vloeibaar; 
het aantal sedentaire inwoners kan worden verhoogd tot vijftienduizend, voornamelijk 
Turken en grotendeels Chiytes of de sekte van Ali. De joden hebben een kleine synagoge in 
Basra; wat betreft de christenen, nog minder talrijk, ik heb alles gezegd wat er te zeggen is 
over hun twee kerken. Het klimaat in Basra is zeer ongezond. De belangrijkste ziekten, maar 
deze zijn absoluut endemisch, zijn koorts en leverziekte. De slechte reputatie hiervan 

 

stad dateert van lang geleden. De Arabieren hebben een oud gezegde in verzen over Basra-
koorts dat daarvan getuigt. Hier is het: “ Ik ben Basra en jij kent mij; als hij naar ' mij een 
vreemde komt, vertel het me, en als hij er gezond en gezond uitkomt ' , geef mij dan de 
schuld.  maar vandaag maken de stoomboten het gemakkelijk om, bij het minste symptoom, 
de koorts van Basra te ontvluchten, die om deze reden niet langer zoveel slachtoffers maakt.] 
Donderdag 29 november aan boord van de boot vanuit Bagdad. - Ik heb genoeg van een 
nacht doorgebracht in het huis van mijn Armeense priester, en ik ging vandaag vroeg aan 
boord van de boot die me naar Bagdad zou vervoeren. 

Ik nam mijn bagage mee in een boot, de hele rivier van Basra, en vond, op weg naar de 
Tigris, deze smerige kleine stoomboot die toebehoorde aan hetzelfde Engelse gezelschap van 
Lynch. Ze heeft er twee die om de beurt door Bagdad navigeren, heen en terug. Een van hun 
nadelen, samen met andere, is de lage hoogte van hun brug, wat betekent dat we elk moment 
met ons hoofd tegen de dwarsbalken van het plafond slaan. De kapitein is een beminnelijke 
man en vooral zeer gedienstig; hij doet er alles aan om mij een plezier te doen, en voordat de 
andere passagiers arriveerden, gaf hij me de keuze van de hut die ik wilde innemen. Zoals 
altijd nestelde ik me in degene die me het best geventileerd leek zonder rekening te houden 
met de min of meer luxe van de lay-out. 

- Ik dacht dat de boot diezelfde avond Basra zou verlaten. Het is niet gebeurd. Er ontbreken 
nog een aantal 

 

passagiers, waaronder een Arabische Clieik en zijn gevolg, die vroegen om tot morgen op 
hen te wachten. Wij zijn hier niet trots op een grote regelmaat in dienstverlening en komen 
graag tegemoet aan de wensen of liever gezegd de grillen van reizigers. 'S Avonds kreeg ik 
bezoek van de goede Armeense priester die me een paar uur gastvrijheid had geboden. De 
arme man, volledig ontnuchterd, leek een beetje spijt te hebben dat ik de dag ervoor getuige 
was geweest van zijn schending van nuchterheid. Hij wilde zich aan mij tonen in een toestand 
die meer in overeenstemming was met zijn karakter. 



Omdat ik, kortom, alleen maar had bedankt om hem te sturen voor zijn hartelijke ontvangst, 
het enige dat hij graag had willen aanvaarden, maakte ik hem gemakkelijk tevreden, en we 
gingen op de beste voorwaarden uit elkaar na een uitwisseling. Herhaalde beleefdheid meer 
Oosters dan Europees .  

Vrijdag 30 november. - De ochtend werd doorgebracht met het aan boord gaan van de 
verwachte passagiers met hun vele bagage. Het zijn kooplieden die naar Bagdad of een 
tussenliggend punt gaan, soennitische pelgrims die naar Mekka gaan, Chiytes die naar 
Kerbelah gaan. De Arabische sjeik, een man met een zeer groot uiterlijk, arriveerde met een 
gevolg van witte en zwarte bedienden en een verzameling van negen uitstekende jachtvalken. 
We vertrokken in de namiddag en voltooiden zonder ongelukken en zonder incidenten de 
nogal eentonige navigatie van de Chatt-elArab, naar het kleine stadje Kornah, gelegen aan de 
samenvloeiing van de Eufraat en de Tigris en waar we 's nachts heel dichtbij aankwamen. De 
prachtige palmbossen die we vóór Basra tegenkomen gaan nog voor sommigen door 

 

ver daarbuiten, maar spoedig te verdwijnen, althans van deze schoonheid en deze 
uitgestrektheid. De meest vruchtbare gronden in weiland en graan bevinden zich op de 
linkeroever, waar we ook het grootste aantal dorpen kunnen zien. 

Op hun kruispunt zijn de twee rivieren even breed en snel: het is ongetwijfeld de moeilijkheid 
om de voorrang aan de naam van de een of de ander toe te schrijven die aan hun verenigde 
wateren de naam Chattel-Arab gaf, terwijl de Arabieren in het bezit waren van beide banken.  

- De noodzaak om nieuwe passagiers te nemen en goederen te laden, dwingt ons om de nacht 
door te brengen voor Kornah, waar ik door de duisternis niet kan komen.  

We moeten 's ochtends vroeg vertrekken en ik besluit vroeg naar bed te gaan om op het 
moment van vertrek op de been te zijn en het aardse Paradijs niet te missen dat op zeer korte 
afstand zou hebben bestaan. van Kornah. - Ik reis met mijn auteurs en ik transcribeer hier een 
paar regels die ik neem in het interessante werk dat de heer Hoefer wijdde aan het oude 
Babylonië: 'Keppel', zei hij, 'beweert dat Kornah de oude Apmnea is, een hoge stad van 
Seleucus Nicator ter ere van zijn vrouw Apamea. Omdat deze reiziger daar niet stopte, geeft 
hij geen beschrijving. Volgens Mannert is het Plinius 'Digba of Ptolemaeus' Didigua. 

De naam Kornah of Khournah, wat hoorn betekent, komt van de vereniging van de Eufraat en 
de Tigris, vergeleken met de twee hoorns van een stier. Kornah ligt in de zuidoostelijke hoek 
van het oude Sinéar, nu FrasiArabi of Al-Djezirèh genoemd, het eiland (van Mesopotamië). 
Het werd in 1835 geteisterd door de pest tot het punt dat het er niet meer is 

 

vandaag dan een ellendig dorp, bestaande uit dertig tot veertig hutten (i).   

Zaterdag 1 december. - Zodra ik op de brug aankwam, toonde de kapitein me, aan onze 
linkerkant, vastgeroest in de landtong die de Tigris scheidt van de Eufraat (verlaten land 
genaamd AI-Djezirèh, YRe), de kleine vlakte waaraan de traditie heeft gezien de naam 
cXFden. Het zijn bosjes palmbomen, vijgenbomen en khonârs. 

Er is niets opmerkelijks of zeer schilderachtig aan; bovendien zijn we ons er terdege van 
bewust dat de positie van de plaats van vreugde waar God onze eerste ouders plaatste het 
voorwerp was van vele systemen en dat de meest erkende mening het in de oude media 
plaatst tussen de fase, de 'Oxus, de Tigris en de Eufraat. . 

- De Tijger heeft niets van de grootsheid en majesteit van Shatt-el-Arab. De oevers zijn ook 
minder mooi. 



Aan beide kanten zijn er immense vlaktes, maar het zijn niet langer deze prachtige 
palmbomenbossen die we bewonderen vanaf de monding van Basra. Ik heb gesproken over 
de talrijke windingen van de Wolga; ze zijn niets vergeleken met die van de Tijger, een echte 
slang die zich elk moment in zichzelf terugtrekt alsof ze er spijt van heeft Babylonië te 
verlaten, dit meest vruchtbare en beroemde land. 

Zijn snelheid is hier echter extreem, zes tot zeven knopen per uur, wat de naam Tir (pijl) 
rechtvaardigde die de oude Perzen eraan hadden gegeven; maar het getij wordt nog steeds 
gevoeld, wat ons helpt om stroomopwaarts te gaan. 

- Na een uur lopen kunnen we zien  

(i) Chaldea, Assyria, Media, Babylonia, etc., door M. Ferd. Hoefer. Parijs, Firmin-Didot, 
1862, p. 368 

 

liet een kleine tombe achter, in de vorm van een koepel, omringd door een paar dadelpalmen. 
Het is een gracieus ongeval in een landschap zonder karakter. Vaak zien we temidden van de 
prachtige weilanden die aan de Tigris grenzen, immense kuddes koeien, schapen en geiten, en 
vooral op de linkeroever, heel dicht bij de rivier, kleine dorpjes of gehuchten met hun lemen 
huizen. Bedekt met matten. . De bevolking van deze kusten bestaat uitsluitend uit Arabische 
stammen, half nomadisch en half zittend. Het uiterlijk is het felst, ik spreek vooral over de 
mannen die we aan de oever van de rivier zien bezig met het laden of lossen van hun boten. 

Deze zijn bijna naakt en hebben niets op hun hoofd, beschermd door een dik haar waarvan de 
verwarde massa zeker nooit kennis heeft gemaakt met de kam.  

Ze slaken wilde kreten als ze de boot zien passeren.  

Een paar jaar geleden, toen de dienst werd opgericht, waren de oeverarabieren niet tevreden 
met deze enige luidruchtige demonstraties, de boten werden begroet en gevolgd met geweren 
en moesten met wapengeweld hun weg over de rivier vinden. Soms waren het echte 
veldslagen. Het gebruik van een paar kleine stukjes druivenschot kreeg de overhand van deze 
aanvallen en vandaag is alles beperkt tot roepingen die ons er niet van weerhouden rustig 
verder te gaan. 

 Links van ons is een gebouw met daarboven een grote glazen koepel en omgeven door een 
gebouw waarvan de buitenmuur is doorboord met meerdere ramen. Er wordt gezegd dat het 
het graf is van de priester en dokter Ezra, die zeventig jaar lang de gevangenschap van het 
volk Israël in Babylon deelde. Dit graf, echt of verondersteld, 

 

is een bedevaartsoord dat zeer bezocht wordt door de Joden die binnen in de omheining van 
de logementen vinden om hen te ontvangen. Verschillende van deze pelgrims van beide 
geslachten stonden voor de ramen om ons te zien passeren. Het hele gebouw, waarvan een 
van de zijden baadt door de golven van de Tigris, wordt zorgvuldig onderhouden; een paar 
palmbomen stijgen op vanaf de binnenplaats, wat een mooi effect heeft. - Iets verderop 
verlaten we een dorp aan de rechterkant genaamd Abou-Thor, waar ik een andere tombe zie 
met een blauwe koepel, waarop niemand mij aan boord enige uitleg kan geven. 

- Hier komen we het land binnen van de Beni-Abou-Mohammed, een grote Arabische stam, 
die zich vooral geeft aan de leerling van buffels, die we in kuddes aan de oever zien, bewaakt 
door volledig naakte kinderen die zich er soms op berijden dieren. Deze populatie ziet er nog 
wilder uit dan de vorige. 



De Beni-Abu-Mohammed staan bekend om hun wreedheid en tegelijkertijd om hun lafheid, 
iets wat ongebruikelijk is onder het Arabische volk.  

- De tijger is over het algemeen ondiep in dit deel van zijn koers. We hebben nu de plaats 
bereikt waar het een plotselinge terugkeer naar zichzelf vormt, die de Engelsen de Devil's 
Coude noemen. Alleen met de grootste voorzorgsmaatregelen slagen we erin uit deze slechte 
situatie te komen. Het aspect van de oevers die continue omleidingen beschrijven, gaat met 
dezelfde uniformiteit verder. Het zijn altijd vlaktes waar gras binnenvalt, kuddes, dorpen 
waarvan ik de naam niet kan zeggen en een paar onbeduidende graven, echte hutten bedekt 
met matten en op kleine heuvels geplaatst. 

Op onze brug is het maar een wirwar van Arabieren, Turken  

 

en Perzen; alleen de sjeik trekt mijn aandacht door zijn mooie gezicht en zijn schitterende 
witte jas. Hij aait met duidelijke voldoening een van zijn haviken die hij graag op zijn vuist 
zwaait en denkt nu al aan de jacht waarvoor hij het van plan is. Dit idee van jagen schoot ook 
door de geest van onze tweede bij de aanblik van een ongelukkige jakhals die de rand van het 
water volgde; hij ging naar beneden om een pistool te halen, en hoewel hij het van grote 
afstand had afgevuurd, zag ik het arme dier meteen ineenstorten. Je kunt elk ander wild op de 
Tigris schieten, in ieder geval zijn de randen bevolkt door vogels, waarvan sommige prachtig 
zijn, zoals pelikanen, aalscholvers, flamingo's, meeuwen en wilde eenden in overvloed. 

- De nacht komt snel dichterbij, de Turken, de Arabieren, de Perzen zeggen hun 
avondgebeden en maken zich klaar om op de brug te dineren. We gaan naar beneden om 
hetzelfde te doen, de kapitein, de stuurman en ik. We eten alleen apart; Moslims van alle 
klassen, zelfs de sjeik, leven samen. 

- Bij het verlaten van het diner en nadat we de samenvloeiing van een rivier, de Hùd, die 
uitmondt in de Tigris, zijn gepasseerd, komen we aan en stoppen voor een agglomeratie 
genaamd Amara, al belangrijk, hoewel slechts drie jaar gebouwd door de Turken die een 
garnizoen hebben Daar. De bevolking is helemaal Arabisch en snelt naar de boot. 

Ze hadden een groot vuur aan de kust aangestoken en de menigte was aan het opwarmen, 
want de avonden worden koud. In het licht van de vlammen, die de duisternis nog feller 
maakt, produceerden deze groepen Arabieren in bonte kostuums en Turkse soldaten verkleed 
als Zouaven het meest pittoreske effect. We hebben hier en in verschillende passagiers van 
boord gegaan 

 

nam anderen. We hebben ook een hele reeks dingen geladen voor de sjeik, die aan boord is, 
proviand, wapens en onder andere speren om op het wilde zwijn te jagen dat te vinden is in 
de moerassen tussen de Tigris en de Eufraat. 

- Navigatie wordt gemakkelijker en veiliger, omdat de rivier in diepte wint wat hij in breedte 
verliest, besluit de kapitein de hele nacht te lopen. We verlaten Amara rond tien uur. Voordat 
ik naar bed ging, vond ik het heerlijk om wat langer te kletsen met verschillende Arabieren 
die net begonnen waren en die de Perzische taal heel goed spreken. 

Zondag 2 december. - Ik ben vrij laat opgestaan. 

Elke ochtend ervaar ik een gevoelloosheid die voortkomt uit de grote vermoeidheid die ik 
ervoer tijdens het laatste deel van mijn reis naar Perzië. We hebben de hele nacht zonder 
problemen gelopen. Aangekomen op de brug, rond acht uur, zie ik, aan de rechterkant, de 
bergen van Louristan, waarvan de Tigris, terwijl ze een immense gelijkenis beschrijven in het 



oosten van Kornah tot Bagdad, geleidelijk naderbij is gekomen. We kunnen zeggen dat het 
dezelfde ketting is die ik ben overgestoken om van Shiraz naar Bender-Bouchir te komen. 

Deze bergen bezetten het tussengebied tussen Koerdistan, in het noorden, en het oude 
Susiana in het zuiden; ze worden bewoond door zeer onbeschaafde volkeren, en vrijwel 
geheel onafhankelijk van de Turkse en Perzische regeringen. 

- De oevers van de rivier zijn altijd gelijkmatig vlak.  

De hele vlakte van de linkeroever tot aan de bergen van Louristan vanaf de Beni-Mohammed 
die eindigen in  

 

Amara, en zelfs in de buurt van Bagdad, wordt bewoond door de talrijke stammen van de 
Beni-Lâam. Deze, minder verlegen, wijden zich voornamelijk aan de pupil van de paarden 
die we soms in groten getale aan de rand zien. Zoals gisteren onderscheidt men zich ook op 
de twee oevers van prachtige kuddes schapen en een paar kamelen, maar niet in kuddes en 
hier en daar afgelegen weiden, in de buurt van grote kampen bestaande uit tenten met 
bijgebouwen, parken getekend door middel van doeken of riet. Deze blik is niet zonder 
interesse, vooral wanneer ze wordt bezield door de aanwezigheid van groepen nomaden die, 
zittend langs de rand, zich amuseren om de stoom voorbij te zien gaan. Het was hier voor de 
eerste keer dat ik deze kleine ronde bootjes zag, zoals een mand of een hele grote kom, die de 
rivier afdalen en op zichzelf draaien; ze zijn gemaakt van vlechtwerk bedekt met een 
bepaalde stopverf die voorkomt dat water binnendringt. - De tijger is erg ondiep, en er moet 
goed op worden gelet dat hij niet in het zand blijft steken. 

- In de namiddag komen we aan in Kout-al-Amra, een stad die onlangs is voorzien van een 
fort en waar de Turken een zeer respectabel garnizoen hebben, waardoor ze de Arabische 
nomaden konden overwinnen, die hun plunderingen aan beide kusten uitoefenden. De 
kapitein stuurde een bijboot aan land om passagiers van boord te laten gaan. De rand was nog 
niet bereikt, dat een menigte jonge Arabieren het water in ging en de passagiers kippen en 
kippen aanbood om te kopen, zich haastend wie zich beter bij de boot kon voegen en 
luidkeels als de bezetenen om de aandacht en de voorkeur te vestigen op hun koopwaar. Het 
aspect van de stad is niet merkwaardig. Het is een vierkant fort met ernaast een paar ellendige 
huizen. 

 

- We hebben hier een Turkse familie geladen aan wie bijna het hele grondgebied van Amara 
en het grootste deel van Kout toebehoort. Ze zijn van Koerdische afkomst uit Kikrùd. 

- Van daaruit passeren we tussen verschillende banken met een zeer goede ontwikkeling. De 
oevers van de rivier zijn bedekt met struikgewas dat groeit op een te zanderige grond. De 
stammen die in deze regio wonen, zijn de Bem-Shammer. Kortom, deze dag biedt niets 
bijzonders, behalve de ontmoeting, op elk moment, van grote watervogels, pelikanen, ibis, 
aalscholvers, eenden en zelfs wilde ganzen. 

- Toen we passeerden, na het diner, 's avonds op de brug, rond acht uur vertraagden we 
vanwege oude constructies, waarschijnlijk de overblijfselen van een brug of een dam die de 
bodem van de rivier in verlegenheid brengen en maken, op deze plek navigatie is erg 
gevaarlijk.  

Moge God ons helpen! Een nachtelijke tocht op zo'n half bevaarbare rivier is een constante 
zorg, en ik verlang ernaar op mijn bestemming te zijn. Ik ga laat naar mijn hut: de kapitein 
geeft ons de verzekering dat we nu rustig kunnen slapen, al het gevaar is opgehouden. 



Maandag 3 december. - Godzijdank, de nacht is heel goed verlopen en ik heb perfect 
geslapen. Onze kapitein is zelfvoorzichtigheid. Tot nu toe heeft hij, door een geluk dat ik 
bewonder en waarin ik enorm geïnteresseerd ben, ons door al deze ondiepten kunnen leiden 
zonder met één in botsing te komen. 

- Rond acht uur 's ochtends komen we aan in Azizièh,  

 

een ander fort met dorp ook recent gebouwd, om de Arabische stammen in toom te houden. 
In het interieur van dit werk, dat een vierkant vormt, zie je prachtige paarden onder een bos 
bomen. Voor het fort zijn enkele inwoners van het dorp druk bezig met het schoonmaken en 
wannen van hun tarwe. Aan de oevers van de Tigris, nadat de boot is gestopt, die pas over 
een half uur zal vertrekken, zien we achtereenvolgens prachtige mannen groeperen met een 
trotse en voortreffelijke houding; het zijn Kùrdes die, hoewel hun land nog vrij ver weg is, 
hier talrijk zijn omdat de gouverneur van de plaats Kùrde van oorsprong is. Deze 
commandant kwam zelf naar de brug; hij is eveneens een erg knappe man van in de veertig. 
We landen hier onze Sheik met zijn haviken. Ik vergat te zeggen dat deze sjeik een van de 
leiders is van de Montefiks-stam die zich uitstrekt vanaf de kant van Bagdad. Op deze plek 
domineren de Schammers. Deze verschillende stammen zijn op dit moment erg verzwakt 
door interne meningsverschillen die door de Turken worden aangewakkerd, met als doel hun 
leiders afhankelijker te maken van de regering. Het was het enige mogelijke systeem om de 
macht over deze landen te bereiken en dat moeten we erkennen. de Ottomaanse gouverneurs 
pasten het met echte vaardigheid toe. 

- Het weer is opmerkelijk mild vandaag.  

Het is waarschijnlijk dat we vanavond in Bagdad zullen aankomen; God doe het, want ik heb 
genoeg van deze vervelende navigatie. Zoals gisteren zien we Arabische kampementen langs 
de rivier paraderen, maar ze worden steeds verder uit elkaar geplaatst en worden minder 
belangrijk. De kuddes zijn ook steeds minder talrijk. 

 

- De twee banken zijn altijd erg vlak en niets trekt de aandacht. Tegen de avond komen we 
echter aan bij de ruïnes van het oude Ctesiphon, die de lokale bevolking Tagt-Khosrou 
noemt. Wat het meest opvalt, is een enorm gebouw met een boog die een ingang van enorme 
afmetingen voorstelt; dit gebouw moet prachtig zijn geweest. Ernaast resteert een verwoeste 
muur die waarschijnlijk deel uitmaakte van de stadsmuren. We herkenden ook de ruïnes van 
Seleucia, gelegen aan de andere kant, dat wil zeggen links van de rivier; ze zijn veel minder 
opmerkelijk en bestaan slechts uit enkele fragmenten van muren. Nabij de ruïnes van 
Ctesiphon is een plaats die door de mohammedanen als heilig wordt beschouwd; dit is waar 
ze beweren dat de kapper van de profeet, genaamd Jellal, begraven is. 

- Om in Bagdad te komen, moesten we nog enkele moeilijke en zelfs gevaarlijke passen 
oversteken vanwege de geringe diepte van de Tigris; de kapitein heeft ons eruit gehaald met 
dezelfde vaardigheid en hetzelfde geluk, en nu is hij er zeker van, hoe zeker de man ook is 
van iets, dat we vanavond de stad Kalifes zullen bereiken. "- De lucht stapt naar binnen; 
tijdens het avondeten was het bedekt met wolken en de nacht begon een van de donkerste te 
worden. Rond negen uur was het weer gestript, het firmament verscheen prachtig weer. 
Sterrenhemel en verlicht onze wandeling met die gloed van oosterse nachten die eruitziet als 
een permanente dageraad. 



Tien uur. - Ik verliet de brug, vol vertrouwen en vooral blij om eindelijk het einde te zien van 
deze navigatie die niet voldeed aan wat ik had gehoopt en waardoor ik spijt kreeg van die van 
de Wolga. 

 

Ik stop hier met dit fragment uit mijn reisnotities en zal met het volgende hoofdstuk de rode 
draad van mijn verhaal hervatten.  

 

HOOFDSTUK III  

Bagdad. - Oprichting van deze stad. - Een terugblik "op zijn verleden. - Zijn huidige situatie. 

Op 4 december 1866, toen ik opstond, zag ik de boot voor anker gaan voor het 
douanegebouw in Bagdad.  

We waren er al sinds twee uur 's ochtends en het was een prettig ontwaken voor mij. Ik had 
een aanbevelingsbrief en een kredietbrief, meegebracht uit Teheran, voor een Zwitserse 
koopman, de heer Weber, die lange tijd in Bagdad heeft gewoond en als mijn bankier zou 
dienen. Ik stuurde mijn bediende naar hem toe om hem te vragen hoe laat ik hem kon zien. 
Heel korte tijd later waarschuwde hij mij zelf en ging aan boord. Nadat de boot was 
aangemeerd, nam ik afscheid, met welverdiende dank van mijn uitstekende kapitein en zijn 
maat. Het is duidelijk dat, dankzij de aanwezigheid van de heer Weber, de Turkse douane bij 
mij heel gemakkelijk bleek te zijn. De heer Weber reed me toen naar zijn huis, schilderachtig 
gelegen aan de oevers van de Tigris, naast HM Briton's Resident Hotel. Hij was zo 
vriendelijk om mij ter beschikking te stellen 

 

een slaapkamer, met een heel compleet bed, zoals ik al twee jaar niet had ontmoet, altijd 
slapen in mijn reisbedje, een echte paardenhaar plaat, bekleed met Russisch leer. Daar leerde 
ik de twee medewerkers van meneer Weber kennen, MM. Jaeger en Wartman, Zwitsers zoals 
hij. Ik was blij, terwijl ik wachtte tot ik een accommodatie zou vinden wanneer het mij 
uitkwam, om een paar dagen gastvrijheid te aanvaarden met deze vertegenwoordigers van 
een natie waarvan een lang verblijf in Genève me liefhad en die weet hoe ze in de verste 
landen gewaardeerd kan worden. door zijn commerciële eerlijkheid als door de eenvoud en 
regelmaat van zijn manieren. We weten dat toen ik aan mijn reis begon, ik me onder de 
bescherming van de Franse diplomatie plaatste, bij afwezigheid van Nederlandse agenten in 
deze regio's die ik zou gaan reizen. Mijn eerste bezoek, na de lunch, was dan ook voor de 
vertegenwoordiger van Frankrijk, M. Pelissier de Reynaud, een zeer interessante man om te 
horen voor wat hij graag vertelde over de landen waar hij had gewoond, zoals Tanger in 
Marokko en Jeddah in Arabië. . Bij het verlaten van zijn huis ging ik op bezoek bij de 
Engelse Resident, kolonel Sir Kemball, die mij niet minder genadig ontving dan de Franse 
consul. De dag eindigde met hem, die me had uitgenodigd om 's avonds thee te komen 
drinken, wat zeer aangenaam was vanwege het charmante en geestige gesprek van de consul. 

Om mijn verlegenheid over de weg te verminderen, had ik, toen ik Teheran verliet om Perzië 
in zijn hele lengte over te steken, rechtstreeks naar Bagdad gestuurd, door Hamadan en 
Kirmanschah, twee grote boomstammen onder leiding van Reza-Kouli, een van mijn 
dienaren. Dit 

 

de mens had zijn missie trouw volbracht en een maand lang waren mijn koffers bij de douane 
geweest. Wat hem betreft, terwijl hij op mij wachtte, vond hij het raadzaam zijn tijd te 



gebruiken om de pelgrimstocht naar Kerbelah te maken, zo verdienstelijk in de ogen van de 
Perzen. Hij was bij zijn terugkeer ziek geworden en hield nog steeds de kamer toen ik 
aankwam. 

De volgende dag moest ik dus zorgen voor het ophalen van deze pakketten en, nogmaals 
dankzij de tussenkomst van de heer Weber, werden ze zonder al te veel formaliteiten bij mij 
afgeleverd. Ik was van plan enkele maanden door te brengen in de oude hoofdstad van het 
Arabische rijk en zou het verkennen ervan een paar dagen kunnen uitstellen. Ik probeerde 
eerst te settelen, want hoewel bewonderenswaardig ontvangen door deze goede Zwitsers, die 
me op mijn gemak probeerden te stellen, voelde ik een groot verlangen, dat men zich kan 
voorstellen, om zo snel mogelijk een huis te hebben. In de namiddag ging ik naar een huis 
waarvan ik had aangegeven dat het mijn zaken kon doen. Het behoorde toe aan een 
werknemer van het Weber-huis, de heer Habib, van de Shiha-familie van Damascus, en 
bevond zich tegenover het huis van de katholieke paters. Ik werd verleid door de buurt. Ze 
zeiden tegen mij, in feite, deze vaders van het meest aangename beroep vanwege hun 
opleiding en hun goede geest, met dat zeer gastvrije en zeer behulpzame voor Europeanen. 

Tijdens deze verschillende races kreeg ik een eerste idee van Bagdad. De stad heeft een heel 
vrolijk aspect, gebouwd op de Tigris, waarvan de twee oevers worden begrensd door 
woningen die zijn ingericht met tuinen met prachtige palmbomen die hun sierlijke pluimen 
op de terrasvormige daken laten zwaaien. Dit is echter niet langer de Bagdad van Harounal-
Raschid, wiens monumenten werden bewonderd. 

 

van een eeuw die, voor het hele Oosten, die van de verlichting, de wetenschappen en de 
kunsten was, en het tijdperk van de grootste macht van het uitgestrekte rijk gesticht door de 
opvolgers van Mahomet, tegelijkertijd pausen en koningen erkend in bijna heel Azië.  

Drie of vier dagen lang hield ik me bezig met het bezoeken van andere verblijven waar 
mensen me graag op wezen, maar ik stopte bij het aanbod dat mij door het huis van M. Habib 
werd aangeboden.  

Het bestond voornamelijk uit een verdieping met drie mooie kamers, waarvan er twee 
bedoeld waren als woon- en slaapkamer; de derde was wat een café-khaneh wordt genoemd. 
Op de begane grond bevonden zich de keuken en de sardab, een soort ondergrondse ruimte 
waar men bij warm weer kan schuilen; op de eerste verdieping, aan de kant van de 
binnenplaats, was ook een open kamer ingericht, die een diepe veranda vormde, waar we de 
zomeravonden doorbrachten: het geheel heel goed geregeld, en meer geluk, compleet en 
sterk, netjes ingericht. De Ongeschoeide Paters Karmelieten, die er tegenover wonen, hebben 
een prachtig huis met bijgebouwen, op de binnenplaats waarvan ze een grote kerk bouwden. 
Op dit moment werd de religieuze dienst gevierd in de sardab van het huis, een echte crypte 
voor de gelegenheid. Deze priesters waren toen slechts twee in aantal, de ene heette pater 
Marie-Joseph de Jésus en de andere, pater Damiaan, die doorgaat voor een uitstekende 
dokter. Deze dappere en waardige vaders doen veel voor religie; aan hun klooster is een 
jongensschool verbonden, die erg populair is. Achter de Karmelietenkerk bevindt zich het 
klooster van de Zusters van Liefde, van wie er vijf zijn, die op hun beurt een school voor 
jongeren runnen. 

 

meisjes. Ik werd daar in het centrum van de christelijke wijk geplaatst. 

Bij mij woonde de familie Asfar, een christelijk gezin uit Damascus. Het christendom heeft 
de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in Bagdad; tolerantie is compleet en we worden 



getroffen door het begrip dat heerst in deze stad, voorheen het belangrijkste centrum van het 
islamisme, tussen Turken, christenen, Arabieren en joden. 

De laatstgenoemden genieten een bescherming en een positie die heel anders is dan die welke 
hun geloofsgenoten in Perzië verkrijgen.  

Toen ik eenmaal thuis was gevestigd, begon ik Bagdad en zijn omgeving te verkennen, 
waarvan ik een gedetailleerd verslag zal geven, nadat ik echter een blik heb geworpen op de 
oorsprong, vooruitgang, grootsheid en verval van deze hoofdstad die ooit zo beroemd was 
onder de plaatsvervangers van de profeet. .  

Oosterse historici schrijven de oprichting van Bagdad toe aan de eenentwintigste opvolger 
van Mohammed, de kalief Abu-Giafar, die door zijn successen in de oorlog de bijnaam Al-
Mansour, de zegevierende kreeg, ten onrechte geschreven door de westerlingen Almanzor. 
AlMansour's broer, Aboul-Abbas, had in het jaar 750 de Ommiad-dynastie van het Kalifaat 
onteigend en de reeks Kalifes ingehuldigd, bij zijn naam de Abbasiden genoemd, die vijf 
opeenvolgende eeuwen in Bagdad regeerden. Een enkele eeuw was voldoende geweest voor 
het theocratische rijk, gesticht door het eerste 

opvolgers van de profeet, om deze ongelooflijke mate van macht te bereiken die hem een 
onbetwiste overheersing verzekerde van Spanje, via Egypte, tot aan de Indus.  

De verovering verliep bliksemsnel. De 

 

land dat voor het eerst werd aangevallen en gedeeltelijk werd onderworpen (het was het 
dichtst bij), was Babylonië of Chaldea, waar de laatste Perzische Sassanidische heersers toen 
regeerden, in hun hoofdstad Madaïn. Deze eerste expeditie is in 633, het jaar volgend op dat 
van de dood van de grondlegger van het islamisme. Het jaar daarop vallen de Arabieren Syrië 
binnen en nemen Damascus in. In 636 voltooien ze de verovering van het Babylonische land 
door de verovering van Madaïn, en, door de Tigris over te steken, winnen ze op Isdigerdès 
III, waarin de race van Sassan eindigt, deze strijd van drie dagen die hun de helft van Perzië 
waard is. .; tegelijkertijd bouwen ze Basra, waardoor ze meesters zijn in de navigatie van de 
twee rivieren. Twee jaar later viel Jeruzalem eerst, toen Antiochië, in hun macht, en van 
Noord tot Zuid erkende heel Syrië hun wetten. In 640 beginnen ze met de verovering van 
Egypte, die het volgende jaar de inname van Alexandrië voltooit. Datzelfde jaar maakte ook 
een einde aan de verovering van Perzië, waarvan de dood van Isdigerdès hen al snel tot 
vreedzame eigenaren maakte. Van 648 tot 650 maakten de mohammedanen zich meester van 
Cyprus en Rhodos, en onder Moaviah, de kleinzoon van Ommiah, die nog maar hun zesde 
Kalife was, waren ze niet bang om over zee te komen om Constantinopel te belegeren. Maar 
deze christelijke boulevard weerstond al hun inspanningen gedurende meer dan vijf maanden, 
en het zou nog acht eeuwen duren voordat de halve maan het kruis op de koepel van Saint 
Sophia zou vervangen. Wanhopig om te grijpen, om er de hoofdstad van zijn staten van te 
maken, deze koningin van het Oost-Romeinse rijk, Moaviah, vestigde in Damascus de zetel 
van het Kalifat, tot dan toe gevestigd, soms in Medina, soms in Mekka, en dan aan de oevers. 
van de Eufraat, bij Anbar en Couffah. Dit 

 

kaliph, de eerste onder de Ommiacles, gedreven door vaderlijke tederheid, maakte het Kalifat 
erfelijk, dat tot dan toe het product van de verkiezing was geweest. Het was tijdens het 
bewind van zijn zoon Yezid dat Hocein, zoon van Aly, de schoonzoon van Mahomet, die met 
hem de troon betwistte, werd gedood in de buurt van Couffah. Yezid vergroot het Arabische 
rijk van Boukaria en het Kharisme naar het noordwesten. 



Vanaf de dood van de stichter van de Ommiad-dynastie tot de komst van de eerste van de 
Abbasiden, dat wil zeggen van 680 tot 750, zijn er dertien Kaliphs, Kalifes van Damascus 
genaamd, waarvan er één, Walid I, zich verder naar het noorden terugtrok. grenzen van het 
rijk, waarbij Transoxiana en Samarkand werden toegevoegd, terwijl een van zijn generaals 
Spanje binnenviel en veroverde (711). Dit waren de laatste veroveringen van deze dynastie. 
Gedreven door een vurige ijver voor zijn religie, gebruikte Walid alle middelen om deze in 
zijn uitgestrekte staten tot bloei te laten komen, en met het oog daarop schafte hij het gebruik 
van de Griekse taal voor openbare handelingen af. We zijn hem de bouw van verschillende 
moskeeën verschuldigd, die hij graag prachtig maakte, in Damascus, Medina en elders. 

Hij is naar verluidt de eerste die het idee had van deze minaretten, van waaruit vijf keer per 
dag stadsomroepers moslims tot gebed roepen. Slechts zeven jaar scheiden de dood van 
Walid van de val van Merwan II, de laatste van de Ommiads. Gedurende deze korte tijd zag 
Damascus niet minder dan acht kaliefen onophoudelijk verzwakken, te midden van de 
moeilijkheden die werden veroorzaakt door hun onzorgvuldigheid, hun traagheid en hun 
aandoeningen. Het was deze anarchie die de komst van een nieuwe dynastie teweegbracht en 
rechtvaardigde. 

Merwan II leek even de  

 

verduisterde de glorie van zijn ras, maar voortdurende opstanden maakten zijn inspanningen 
machteloos. In 746 erkent een aanzienlijke partij voor Imam of leider van de gelovigen, 
Ibrahim, de oudste van deze familie die de naam Abbassicles zal krijgen. 

Verbaasd, tijdens een pelgrimstocht naar Mekka, door de partizanen van Merwan, stierf 
Ibrahim vermoord, in 748, nadat hij zijn broer Aboul-Abbas als zijn opvolger had 
aangewezen.  

Hun oom Abdallah, die door zijn moed in het leger populair had gemaakt, slaagt er 
gemakkelijk in een groot lichaam samen te stellen; hij verdrijft Merwan uit Damascus, 
achtervolgt hem van stad tot stad tot aan Egypte; het is daar dat de laatste kaliph ommiad zijn 
dood vond, in een moskee waar hij zijn toevlucht had gezocht, op 10 februari van het jaar 
750. 

Abdallah-ebn-Abbas, de auteur van het nieuwe regerende huis, zou niets minder zijn dan de 
oom van de profeet. Hij diende dapper de zaak van imam Aly en onderscheidde zich onder 
zijn vlaggen in de beroemde slag om de kameel, waar hij zijn leven verloor, en de traditie 
meldt dat hij bij deze strijd gekleed was in een zijden gewaad. Zwart met wijde mouwen, een 
kostuum dat later dat van de Abbasid Kaliphs werd. Na de dood van Aly en de komst van de 
Ommiads trok Abdallah-ebn-Abbas zich terug in Mekka en wijdde hij een diepe haat aan de 
usurpatoren van de troon van de Alides. Hij had rijk kunnen claimen; zijn wijsheid, zijn hoge 
integriteit, zijn immense leer, vooral zijn titel van naaste verwant van Mahomet, verzekerden 
hem van vele aanhangers; maar niets kon hem ertoe brengen te falen in het geloof dat hij te 
danken had aan de afstammelingen van Aly, die hij beschouwde als de wettige erfgenamen 
van de profeet, van wie zij de kleinzonen waren. Hij zou zeker zijn eigen nakomelingen 
hebben vervloekt, als hij had kunnen lezen 

 

in de toekomst zouden ze op hun beurt de hoogste rang over deze ongelukkige familie 
innemen.  

Aboul-Abbas werd voor het eerst afgekondigd in Couffah, maar vijf maanden later in 
Damascus. Zijn regering van vier jaar werd gebruikt om te vechten tegen de aanhangers van 



het gevallen huis, nog steeds zeer talrijk in het rijk. Het was een meedogenloze oorlog die 
leidde tot verschrikkelijke bloedbaden, en het aantal Ommiads dat op bevel van de Kalife of 
die van zijn generaals buiten het slagveld werd gedood, wordt op zeshonderdduizend 
gebracht. Ook de oosterse geschiedenis duidt Aboul-Abbas aan onder de naam Saffati of de 
Bloeddorstige .  

De Ommiads die aan deze meedogenloze vervolging hadden kunnen ontsnappen door te 
vluchten, gingen eerst naar Afrika en vervolgens naar Spanje, waar Abderame, een van hen, 
vanaf 755, de onafhankelijke monarchie van Córdoba stichtte.  

De eerste van de Abbasiden had eerst in Couffah gewoond; hij bouwde toen een stad in de 
buurt van Anbar, die hij Hasjemja noemde, naar de naam van een van zijn voorouders, 
Hasjem, en vestigde daar de zetel van Kalifat. 

Bij de dood van Aboul-Abbas, in 754, werd zijn broer Al-Mansour uitgeroepen tot Kalife in 
Couffah, terwijl hun oom, Abdallah, zelf het kalifaat in Damascus ontving. Geslagen door de 
troepen van Al-Mansour, zocht hij eerst zijn toevlucht in Basra; maar aangetrokken door de 
beloften van zijn neef, had hij de onvoorzichtigheid om terug te keren naar zijn hof, waar hij 
niet lang de dood vond in een hinderlaag die de geschiedenis als een misdaad heeft 
gekwalificeerd. Al-Mansour was niettemin een opmerkelijke prins. Stevig en moedig, wordt 
hij nog steeds geprezen om zijn politieke geest, waarvan hij vooral het bewijs leverde bij de 
oprichting van Bagdad. De naam Damascus leek verbonden met die van de Om-dynastie 

 

miade, die daar bijna een eeuw had geregeerd.  

Bovendien was deze stad, door de woestijn van Perzië gescheiden, te ver weg om het hele 
oostelijke deel van het rijk te kunnen bewaken. Aan de andere kant misten Couffah, Anbar en 
Haschémiah, aan de Eufraat, prestige en boden ze in geval van aanval weinig middelen om 
zich te verdedigen. Al-Mansour besloot de hoofdstad van het islamisme naar de Tigris te 
transporteren. Er was de laatste koninklijke stad van de Perzische Sassaniden, Madaïn, 
gevormd uit de overblijfselen van nog twee oude steden, Seleucia en Ctesiphon. 

Verlangend om met de Perzische traditie te breken en het Arabische rijk een hoofd te geven 
dat alleen aan hem toebehoorde, voltooide de kalief de ondergang van Ctesiphon en Seleucia, 
en gooide hij in het jaar 762 op enige afstand terwijl hij omhoogging de rivier, de eerste 
fundamenten van de stad die al snel beroemd werd onder de naam Bagdad.  

Moderne geleerden, Rawlinson en Oppert, geloven dat Bagdad is gebouwd op de ruïnes van 
een oudere stad. Ze zijn gebaseerd op de ontdekking, niet ver van de Tigris, van de 
onderbouw van een Babylonische monument dat wordt gedomineerd door dit soort stenen die 
de tijd van Nebukadnezar aangeven. De eersten geloofden op deze plaats de plaats van de 
Sittaceous van de Grieken te zien. De tweede, die de naam van de stad ontleent aan het oude 
Perzische woord Bagadâta (gegeven door God), ontleend aan de hedendaagse taal van Darius 
en Xerxes, zou geneigd zijn daar een Achaemenidische stad te erkennen. Als we de oosterse 
historici mogen geloven, had Kaï-Kaous, de Astyage van de Grieken, daar een heiligdom 
gebouwd gewijd aan de afgod Dâd in het midden van een tuin (Bâgh), die deze plaats de 
naam gaf van 

 

Bâghdâd "Idool van de tuin, of" tuin van de Idol.   

Tavernier die in februari 1051 Bagdad voor de tweede keer bezocht, verzamelde over de 
oorsprong van deze stad enkele tradities, die dichter bij twee eeuwen van de tijd van Al-
Mansour hier plaats moeten vinden. 'De Arabieren', schrijft hij, 'noemen het Dar-al-Sani, dat 



wil zeggen plaats of huis van vrede. Sommigen zeggen dat het zijn naam ontleent aan een 
hermitage die in een weiland stond, waar het nu is gebouwd, en die werd gegeven aan een 
zekere kluizenaar die daar zijn woning maakte, vanwaar deze plaats Bagdad heette, wat in het 
Perzisch betekent: 'tuin'. . Ongeveer veertig of vijftig jaar geleden, bij het graven van de 
fundamenten van een karavanserai, werd een heel lichaam gevonden in een kleine kelder, 
gekleed als een bisschop, met een wierookvat en wierook er vlakbij. Er verschenen op deze 
plaats nog steeds een paar religieuze kamers, waardoor men kan geloven, wat verschillende 
Arabische historici rapporteren, dat op dezelfde plaats waar Bagdad is gebouwd, vroeger een 
groot klooster was met veel huizen waar christenen woonden (1 ).  Het naburige christendom 
Damascus werd opgericht in de tijd van de apostelen. De chronologie van de concilies 
spreekt, in het jaar 410, van het concilie dat in Seleucia, in Perzië, werd gehouden door John, 
de metropoliet van die stad, en waar veertig andere bisschoppen aanwezig waren, en, in 420, 
dat van 

Ctesiphon, in handen van J llana, ook metropoliet van Seleucia. Enfii ^^ tot ^ s ^ iijie jaar 
(485), we zien nog steeds twee con / iJès herenigd bij ijéVucie, de eerste onder de r- '- -T  
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auspiciën van Barsumas, Nestoriaanse metropoliet van Nisibe, waar het huwelijk werd 
toegestaan met priesters en monniken, en de tweede, bestaande uit orthodoxe prelaten en 
voorgezeten door Babuee, de katholieke bisschop van deze stad, waar de beslissing van de 
vorige werd veroordeeld tot een concilie. Ik heb deze feiten alleen in herinnering gebracht om 
de mogelijkheid van de ontdekking aan te tonen waarover Tavernier zojuist heeft gesproken. 

Te midden van de onzekerheid van de verschillende systemen over wat er aan de stad Al-
Mansour had kunnen voorafgaan, is het niet onwaarschijnlijk dat er in de groene vlakte die 
grenst aan de Tigris enkele plezierhuizen bestonden, omgeven door tuinen (Bâgh , in het 
Perzisch), waar de vorsten Arsacides en Sassanides, die achtereenvolgens Seleucia en 
Ctesiphon bewoonden, tot rust kwamen en zich overgaven aan het plezier van de jacht, zeer 
overvloedig op deze plek.  

Om zijn hoofdstad te vestigen, kiest Al-Mansour het punt waar de Tigris het dichtst bij de 
Eufraat komt, omdat op deze hoogte de twee rivieren, die constant naderen, nadat ze elk een 
cirkelboog hebben beschreven sinds hun samenvloeiing, slechts gescheiden door een afstand 
van acht tot negen uur. De stad waaraan de stichter, vol vertrouwen in zijn lot, de grootste 
proporties gaf, breidde zich in gelijke delen uit op beide oevers. Het geheel, dat de cirkelvorm 
beïnvloedde, was omgeven door een dubbele muur met torens, de binnenmuur hoger dan de 
buitenmuur. De residentie van de Kalifes, of de koninklijke stad, werd gebouwd aan de 
rechterkant van de Tigris, gescheiden van de rest van de stad, waarvan het bijna een derde 
bezet, door een muur die in een halve cirkel afrondde. van de rivier en ernaartoe leidt. Wij 

 

kwam Bagdad binnen via vier deuren. In minder dan een eeuw was deze enorme ruimte 
bedekt met allerlei soorten huizen, paleizen, religieuze gebouwen, instellingen die bedoeld 
waren voor onderwijs. Ctesiphon en Seleucia zorgden voor hun ruïnes, hun stenen, hun 
gebroken inscripties voor de bouw van de nieuwe stad. Handel en industrie ontwikkelden 
zich in Bagdad tegelijk met de wetenschappen, letteren en kunst, en dankzij de impuls van de 
Kalifes bleef de beschaving in het oosten oprukken, terwijl het westen nog steeds 



ondergedompeld was in relatieve barbarij. Oosterse verhalen, die altijd de pracht van de 
hoofdstad en het hof van deze priester-koningen laten zien, geven Bagdad, voor de tijd van 
zijn grootste macht, anderhalf miljoen inwoners. Ze noemen het soms Mansouriyeh, naar de 
naam van de ware stichter, en soms Dâr-es-Saldm (het verblijf van de verlossing), een titel 
die Bagdad aan Damascus heeft geleend, door deze stad te ontdoen van haar kwaliteit van 
politieke hoofdstad van het mohammedanisme. 

Ik wil zeker niet de geschiedenis schrijven van de vijfendertig opvolgers van Mahomet die, 
vanaf de dood van Al-ftfansour (775), tot de val van de laatste Kalife (1258), de troon van 
Bagdad bezetten. Maar de reiziger heeft het recht en de plicht om zijn lezers op de hoogte te 
brengen van de voortgang en de wisselvalligheden van de grote steden die hij heeft bezocht, 
en waarvan hij al te vaak alleen de diepe degradatie kan opmerken of de ruïnes kan 
beschrijven, die lijken allemaal op elkaar. 

Het lot van Bagdad was dat van Kalifat zelf. We moeten daarom snel een blik werpen op het 
bestaan van deze Abbasiden-dynastie, waarin het politieke en religieuze belang van de 
nieuwe koningin van Mesopotamië, de bevoorrechte hoek van de wereld, begint en daarmee 
eindigt. 

 

legie die achtereenvolgens de regering van Nineve, Babylon, Seleucia, Ctesiphon en Madain 
zag.  

De geschiedenis van de Abbasiden, net als die van hun hoofdstad, kan worden onderverdeeld 
in vijf verschillende perioden. De eerste, die het bewind van de eerste zes opvolgers van 
AlMansour omvat, is de meest briljante. De regering is sterk; zijn gezag, dat algemeen 
gerespecteerd werd, werd vanaf het begin uitgeoefend in de meest afgelegen provincies van 
het rijk, zoals in Bagdad zelf. De Katifes hebben maar één vijand van buitenaf, het Griekse 
rijk van Constantinopel, dat, omdat het zijn zwakheid voelt, verplicht is een dure vrede te 
kopen van zijn machtige buurman. Twee grote namen domineren deze periode van 
zevenenzestig jaar (775-842), die van Haroun-al-Raschid of de Justice, en die van Mamoun, 
zijn derde zoon. Ik sprak over Haroun over de oprichting van Tabriz, door zijn geliefde 
vrouw Zobéidèh. Het graf van deze prinses is nog steeds te zien in Bagdad. Wat betreft de 
monumenten waarvan de bouwgeschiedenis wordt toegeschreven aan de glorieuze Kalife, 
vriend van Karel de Grote en weelderige beschermer van brieven, het is moeilijk om de 
sporen te ontrafelen in het midden van de ruïnes van het oude Bagdad. Hij was het die onder 
zijn volk door bekwame en nauwkeurige vertalingen de meesterwerken van de Griekse en 
Latijnse literatuur, bewaard in Constantinopel, tot stand bracht. Het is nog steeds onder zijn 
bewind, zo wordt gezegd, dat de Arabieren, die het genie van de exacte wetenschappen 
bezaten, de algebra hebben uitgevonden. Ten slotte is het de dappere, liberale en magnifieke 
Harounal-Raschid, een verbazingwekkende mengeling van kwaliteiten, deugden en 
ondeugden, waarvan terecht wordt gezegd dat hij terreur zaait onder zijn vijanden en 
voordelen voor zijn onderdanen. Zijn tweede zoon, Mamoun, was de waardige voortzetting 
van zijn beschavingswerk; ook zijn regering wordt gegeven als 

 

de meest briljante periode in de geschiedenis van de Arabieren, en haar herinnering is 
glorieus gebleven, niet door haar oorlogshandelingen, maar door de voortdurende 
bescherming die zij aan de kunsten verleende.  

In navolging van zijn vader liet hij de boeken van de Griekse filosofen en dichters in 
Constantinopel onderzoeken en in het Arabisch vertalen. Hij wist hoe hij geleerden van over 
de hele wereld aan zijn hof moest binden en zowel christenen als moslims welkom heette. 



Mamoun cultiveerde zelf de wetenschappen, maar hij werd vooral vereeuwigd door de 
astronomische tabellen die onder zijn auspiciën werden opgericht en die zijn naam dragen. 
Bagdad was hem universiteiten, academies, hogescholen en ziekenhuizen schuldig. We 
zeggen de eeuw van Mamoun zoals we die van Augustus, Leon X en Louis XIV zeggen. 

Dit eerste en zo schitterende tijdperk eindigt echter met twee feiten, waarvan de gevolgen niet 
lang zullen duren om de verzwakking van het Kalifat te bepalen, en die krachtig zullen 
bijdragen tot de ondergang ervan. Een van Mamouns generaals, Taher, maakte zich 
onafhankelijk in Khorassan, wiens regering hem was toevertrouwd, en stichtte in het noorden 
van Perzië de dynastie van de Tahérides, en hij was de opvolger van Mamoun, Motassem, die 
zich tegen zijn eigen onderdanen moest beschermen. , een militie opgericht in Bagdad, 
bestaande uit slaven die in Turkestan waren gekocht. Deze Turkse militie, die later talrijker 
werd, kwam zo in opstand tegen haar opvolgers dat ze de wet durfde vast te leggen, terwijl de 
verschillende provinciale commandanten vakkundig elke gelegenheid aangrepen om aan het 
gezag van Bagdad te ontsnappen. 

De tweede periode, die zich uitstrekt van het jaar 842 van onze jaartelling tot het jaar 934, 
omvat elf regeringen die worden gekenmerkt door de voortgang van een vroege anarchie, die  

 

de verschillende kaliphs, waaronder deze eerste fase van decadentie wordt volbracht, om 
zichzelf rijkelijk te versieren met de naam van Billah (God), genomen door Motassem, hun 
auteur, anderen zeggen door Watek, zoon van deze.  

Deze bijna hele eeuw behoort tot de opruiende ondernemingen en het geweld van de Turkse 
militie, onvoorzichtig toegenomen door een groot aantal nieuwe slaven of huurlingen uit het 
onuitputtelijke Turkestan. Deze echte praetorianen (Turkije ervoer later dezelfde plaag onder 
de naam Janitsaren als Egypte zijn Mamelukken had) hadden in 862 een krachtige bijdrage 
geleverd aan de opkomst van Mostain-Billah. Verontwaardigd over de arrogantie van hun 
leider, Bahder, geloofde deze, door hem te laten vermoorden, zichzelf te kunnen bevrijden 
van deze ontluikende tirannie. Maar de Turken, die in opstand waren gekomen, vielen het 
paleis binnen, zetten de Kalife af en plaatsten de plaats Mothaz, een van zijn familieleden. 

Niet tevreden met Mostain van de troon te hebben geworpen, hakten ze korte tijd later zijn 
hoofd af (866). Het bewind van zijn opvolger werd ook verstoord door de muiterijen van de 
Turkse garde. Mothaz wordt geïnformeerd over het bestaan van een complot tegen zijn leven 
gevormd door Bugha, de commandant van deze troep, en waarschuwt hem door hem te laten 
onthoofden. De Praetorianen, die woedend worden, slaan de deuren van de koninklijke 
residentie in, slaan de vizier van de Kaliph af, overweldigen hem met slagen, om hem te 
dwingen af te treden en onderwerpen hem vervolgens aan het lot van zijn voorganger. 
Mothadi-Billah, die daarna kwam, voelde de behoefte om tegen deze verschrikkelijke tirannie 
te reageren; maar vanaf zijn eerste pogingen tot hervorming werd hij op zijn beurt afgeslacht 
door de Turken, die hem amper een jaar lang lieten regeren. 

Mothadi's opvolger, Mothamed-Billah, was meer  

 

gelukkig, dankzij de inspanningen van zijn broer Mouaffer, aan wie hij de zorg van de 
regering had verlaten om te genieten van zijn genoegens. Mouaffer, tegelijkertijd bekwaam 
en vastberaden, wist hoe hij de onbeschaamdheid van de Turken moest onderdrukken, terwijl 
hij ze aan zichzelf hechtte, en om de staat te beschermen tegen hun turbulentie, hij gebruikte 
ze met succes in verschillende militaire expedities. 



De legers van de Kalife grepen, onder deze regering van tweeëntwintig jaar, de Peloponnesos 
en Sicilië; maar tegelijkertijd wordt de onafhankelijkheid van het grootste deel van Perzië 
versterkt door de oprichting van de dynastie van de Soffariden, die, in zijn voordeel, die van 
de Taheriden omver werpt, en het rijk wordt bovendien verzwakt door het verlies van 
Egypte , dat zich spoedig afzonderlijk organiseerde onder zijn Fathimitische kaliefen. 

De veertig jaar tussen de dood van Mothamed-Billah en die van Kaher-Billah, wiens regering 
het einde van deze periode markeert, bieden het schouwspel van dezelfde tussenpozen van 
kracht die herboren willen worden en van zwakte elke dag duidelijker. Mothaded-Billah, de 
zoon van Mouaffer, die zijn oom opvolgde, was er door daden van gelukkige strengheid in 
geslaagd iets van de oude militaire discipline te herstellen. Hij creëert de waardigheid van 
First Vizier om te ontsnappen aan de regering van de leiders van de Turkse militie. Maar 
onder het bewind van zijn opvolger, Moktader-Billad, werd deze vizier afgeslacht door de 
opstandige soldaat, die de Kalife zelf afzette, hem even verving en hem vrijwel onmiddellijk 
herstelde. Deze vierentwintigjarige regering, die werd voortgezet temidden van nieuwe 
moeilijkheden, eindigde in een nieuwe en serieuzere militaire revolutie. Munès, een 
invloedrijke generaal die ontevreden was geworden, nadat hij een deel van het leger had 
gekaapt, leidde het tegen Bagdad, met de bedoeling de 

 

Kalife en om hem te vervangen door zijn neef Kaher. Hoewel hij een verwijfde prins was, 
toonde Moktader dat hij zijn ras waardig was; hij verliet Bagdad met de troepen die trouw 
waren gebleven, en nadat hij de strijd had verloren, had hij in ieder geval de zeer zeldzame 
glorie onder de zijne om met de armen in de hand te worden gedood. 

Munès, zegevierend, troont Kaher. Deze was een monster en trok zich om onbekende redenen 
niet terug voor de moord op zijn moeder en zijn voornaamste ouders. 

Beschaamd over zijn werk, denkt Munès er alleen aan om het te vernietigen, maar hij wordt 
gewaarschuwd door Kaher, die hem laat vermoorden door verraad, samen met enkele andere 
leiders van zijn partij.  

Minder dan een jaar later wordt de Kalife op zijn beurt in zijn paleis verrast door een nieuwe 
factie die hem afzet, zijn ogen uitblaast en hem in de gevangenis gooit.  

Hier begint de derde periode die van nature wordt aangegeven in het bestaan van het Kalifat. 
Tijdens deze nieuwe eeuw, van 934 tot het jaar 1030, is de verbrokkeling van het grote 
Arabische rijk voltooid en uit zijn puin zijn verschillende staten geboren, die zichzelf 
onafhankelijk verklaren, maar niettemin de spirituele suprematie van Bagdad blijven 
erkennen. 

Khorassan en Transoxiana stonden onder de heerschappij van de Samaniden; Georgië, 
Thabaristan en Mazender, in het noorden van Perzië, gehoorzaamden de Dilemieten; Perzië, 
eigenlijk zo genoemd, was onderworpen aan de Bouides; een modderige prins regeerde ook 
over het bergachtige deel van dit land en het oude deel van de Parthen; Egypte was allang 
verloren, ook Syrië; ten slotte domineerde Ebn-Raïk in Irak, Arabi zelf, de provincie van de 
hoofdstad. De opvolgers van Mohammed hadden slechts een schaduw van autoriteit 
teruggebracht tot de eer om genoemd te worden in openbare gebeden en 

 

om, gedwongen en gedwongen, te geven aan de prinsen die hen de inhuldiging van hun 
soevereiniteit hadden ontnomen.  

De interne situatie van Kalifat reageerde elke dag meer en meer op deze externe depressie. 
Om zijn rust te verzekeren tegen het despotisme van de Turkse troepen, stelt Rhadi-Billah, de 



opvolger van Kaher, het hoogste ambt van Emir-el-Omrah (hoofd van de edelen) in, gelijk 
aan dat van burgemeester van het Paleis van de prinsen Merovingers. Het vernietigde bijna de 
tijdelijke kracht van de kaliphs, die al zo sterk was afgenomen. De eerste emir-el-Umrah was 
deze Mohammed-ebn-Raïk, die wist hoe hij zich onafhankelijk kon maken in zijn regering 
vanuit Irak-Arabi. Na diens dood dwingen de Turken, ongeduldig voor enig gezag dat buiten 
hun rangen wordt genomen, de Kaliph om in zijn plaats Iahkem te benoemen, een van hen, en 
RhadiBillah beëindigt zijn regering in de situatie. Gedegradeerd van een luie koning die nu 
lijkt. om het lot te zijn dat voor zijn ras is gereserveerd. Motaki-Billah, zijn opvolger, is net 
als hij gedwongen, bij de dood van Iahkem, op te roepen tot de waardigheid van emir-
elOmrah, Tozun, generaal van de Turkse militie. Maar al snel, moe van zijn tirannie, doet hij 
alsof hij hem wil ontslaan. 

Tozun dwingt de Kalife om Bagdad te verlaten en Motaki trekt zich terug in Egypte: het 
koude welkom dat hem wordt gegeven, zet hem ertoe aan te luisteren naar de voorstellen van 
de emir en mooie beloften om hem terug te brengen naar zijn hoofdstad. Zodra Motaki 
terugkeert, wordt hij afgezet door zijn verraderlijke minister, die aan dit verraad de wreedheid 
toevoegt om zijn ogen uit te laten gaan. Mostakfi-Billah, neef van de vorige, was de troon 
verschuldigd aan de Turkse generaal. Toen Tozun het jaar daarop stierf, had hij graag afzien 
van de taken van Emir-el-Umrah, maar zijn hand werd nog steeds gedwongen door 

 

de Turkse garde, die hem een andere van zijn leiders opdroeg, Zairac, aan wie Tozun had 
nagelaten door zijn waardigheid te sterven als een voorrecht van hun lichaam.  

Arroganter en zelfs gewelddadiger dan zijn voorganger, de nieuwe emir, door zijn 
despotisme, was niet lang in het opheffen van de hele bevolking van Bagdad, die hem te hulp 
riep Ahmed, prins Bouïde van Perzië, bijgenaamd vanwege zijn macht en zijn moed, 
Moezed-Daulah, de Force inspireert hem. Ahmed verdreef Zairac en zijn Turken de stad uit 
en greep meer dan hij uit de hand van de Kalife ontving, de functies van Opperste Emir, die 
hij ook in volledige vrijheid wilde uitoefenen. Omdat hij Mostakfi niet volgzaam genoeg 
vindt naar zijn zin, zet hij hem af, ontneemt hem het zicht en werpt hem in de gevangenis, 
nadat hij hem heeft laten vervangen door Mothi, een van zijn neven. De Kaliphs waren alleen 
van meester veranderd, waardoor hun slavernij nog zwaarder werd. In 966, de emir-el-Omrah 
Ahmed die is overleden, neemt zijn zoon AzzedDaulah zijn plaats in op grond van een recht 
dat de claim vertoont erfelijk te worden, en Mothi, Kaliph bij naam en zonder macht, voltooit 
onder deze nieuwe en zwaardere despotisme, zijn regering van achtentwintig jaar, die de wil 
van zijn tiran hem bovendien dwong te eindigen met een troonsafstand. Zeventien jaar later 
werd ook Thaï-Billah, zijn zoon en opvolger, de geest van een machteloze en verachte 
soeverein, gedwongen af te treden op bevel van zijn emir-el-Umrah, in het exclusieve bezit 
van de tijdelijke autoriteit. 

De laatste Kaliph die in deze periode voorkomt, KadherBillah, had de kwaliteiten en deugden 
die nodig waren om de Kalifat uit zijn vernedering te verheffen. Hij probeerde het op 
verschillende manieren 

 

keer, om een deel van de autoriteit te herwinnen waarvan zijn voorgangers waren ontdaan. 
Hij plaatste zich hiervoor onder de bescherming van Mahmoud-le-Gaznévide, die zojuist op 
India en Perzië zijn immense maar kortstondige rijk had gesticht, en toonde een bijzondere 
genegenheid voor de leider van de gelovigen, die van zijn kant , die er niet tevreden mee was 
hem de titels van de Grootste en Beschermer van het Geloof te hebben toegekend, liet de lof 
van zijn daden in het openbaar voorlezen in de moskeeën van Bagdad. Door de dood van 



Mahmoud en de zwakte van zijn opvolgers verdween alle hoop op hulp van buitenaf, 
waarvan de Kaliphs, in de tijd die zou volgen, geloofden dat ze een moment hadden 
gevonden om onmiddellijk terug te vallen onder het nog zwaardere juk van de Turco. -Tatars, 
Seldjoucids, kwamen massaal uit de vlakten van Turkestan. 

Het was in 1055 dat Togrul-Beg, hun leider, de Bouid-prinsen die in Isfahan regeerden, had 
onttroond, zijn verovering van het grootste deel van Perzië, Klein-Azië en Syrië voltooide 
door de hoofdstad van het islamisme in te nemen die tegen hem werd verdedigd door Malek-
Raïm. , de laatste van de Bouïdes en de Emir-el-Omrah Bassa-Siri. Ooit meester van Bagdad, 
leek Togrul de suprematie te willen erkennen van de kalifaat waarmee Kaïem, de zoon van 
Khader, toen bekleedde.  Kaïem verscheen bij deze gelegenheid met al het religieuze 
apparaat dat tot zijn hoge functies behoorde: hij zat op een troon verborgen door een zwarte 
sluier; de beroemde bourda of zwarte mantel van de Abassiden, werd over zijn schouder 
gegooid, 

 

en met zijn rechterhand droeg hij de staf van Mohammed.  

Togrul-Beg kuste de aarde, en na enige tijd in een respectvolle houding te hebben gezeten, 
werd hij naar de Kalife geleid, waar hij op een andere troon zat. We lazen toen zijn opdracht 
die hem tot luitenant of vice-manager van de vicaris van de heilige profeet benoemde. Hij 
was gekleed in zeven kledingstukken; zeven slaven werden hem gegeven, een ceremonie die 
tot uitdrukking bracht dat hij verantwoordelijk was voor het besturen van de zeven regio's, 
onderworpen aan de commandant van de gelovigen. Een sluier van gouden stof, geurend naar 
muskus, werd over zijn hoofd geworpen en daaroverheen waren twee kronen geplaatst, een 
voor Perzië en de andere voor Arabië. Twee zwaarden, om zijn lendenen geslagen, 
betekenden dat hij de regulator van het Oosten en het Westen was. 

Deze ijdele pracht bevredigde de ijdelheid van de Kaliph, en de Turkse leider voelde zich 
gevleid dat een bevestiging van het verleden en een sanctie voor de veroveringen die hij 
voorstelde te doen hem nog steeds worden gegeven door de spirituele leider van het geloof, 
die werd gadegeslagen door alle orthodoxe mohammedanen als de enige bron van alle 
legitieme autoriteit (1).   

In feite behielden de Kalifes, hoewel ze bijna al hun gezag hadden verloren, een soort 
populair prestige dat de eerste soeverein maakte van een ontluikende dynastie, die beweerde 
dat de regering van het hele moslimrijk een intieme alliantie wilde met deze erkende geloof. 
Togrul-Beg vroeg Kaïem om een van zijn dochters als vrouw, terwijl de Kalife met zijn eigen 
zus trouwde. Het was in deze zin van Togrul en zijn onmiddellijke opvolgers dat de Kaliphs 
van Bagdad relatief veel gemak en waardigheid konden doorstaan. 

(1) Malcolm, History of Persia, t. II, p. 60. 

 

lachend om de staat waarin ze zich bevonden onder de prinsen van de familie Bouide, die hun 
de laatste tijd niet langer de uiterlijke kenmerken van aandacht gaven waarop hun karakter als 
spirituele leiders voldoende was om hun recht te geven. Kaïem, die, net als de grondleggers 
van zijn ras, graag brieven beschermde die hij zelf ontwikkelde, was in staat om, onder de 
machtige bescherming van de Seldjoucides, met een gerust hart zijn smaak te bevredigen. 

Verschillende geleerden bloeiden onder zijn bewind, waaronder de arts-filosoof Avicenna, de 
beroemdste van allemaal.  

De twee eerste opvolgers van Togrul, Alp-Arslan en Malek-Châh, zoals hij Sultans of the 
Empire, faalden op geen enkele manier in de bescherming en het respect die ze verschuldigd 



waren aan de leider van de islam en in hun relatie met hem, zij namen op hun beurt de smaak 
aan van een beschaving die hun vaders niet kenden. Als verklaarde beschermer van brieven, 
Malek-Châh liet een prachtig college bouwen in Bagdad waar hij de meest vermaarde 
Arabische geleerden bijeenbracht, vooral in de astronomie; en het was door hun zorg en door 
hun waarnemingen dat de beroemde hervorming van de Perzische kalender plaatsvond in 
1075, die onder andere de 14e van onze maand maart vaststelde als de lente-equinox. De 
Seljoucid-sultans woonden echter niet in Bagdad, maar in het noorden van Perzië, blijkbaar 
met respect voor de onafhankelijkheid van de Kaliphs. Er wordt echter beweerd dat sultan 
Malek-Châh, die een bijzondere smaak voor deze stad had, op het moment van zijn dood 
druk bezig was er zijn hoofdstad van te maken, terwijl hij op zoek was naar een andere 
residentie voor de Kalife dan Moktadi- Bamrillah, de opvolger van Kaïem. , was 
terughoudend om te accepteren. 

 

De vier zoons van Malek-Châh verschenen achtereenvolgens op de troon, voor het bezit 
waarvan ze het niet eens konden worden. In het midden van deze vurige strijd werd de positie 
van de Kalifes het moeilijkst. Moktadi-Bamrillah had Malek-Châh slechts twee jaar 
overleefd, wiens dood de formidabele sekte van de Batheniërs of Assassijnen in staat had 
gesteld zich te ontwikkelen in de bergen van Noord-Perzië en Syrië. Mostadher-Billah, zoon 
van Moktadi, bereikte de kalifaat, die hij vierentwintig jaar bezette, van 1094 tot 1118. Hij 
zag, zonder in staat te zijn hen te weerstaan vanwege zijn zwakheid, de veroveringen van de 
eerste kruistocht en de vorming van de verschillende christelijke staten die Palestina en Syrië 
verdeelden, een resultaat dat de voorkeur kreeg van de divisies van de Seljoucid-prinsen. 
Toen het nieuws van de verovering van Jeruzalem door de kruisvaarders Bagdad bereikte, 
was het toen in de maand Ramazan (augustus 1099); de consternatie was zo groot dat we het 
vasten en de verplichte gebeden in deze heilige maand vergaten, iets wat tot dan toe 
ongehoord was. 

Ondanks zijn noodzakelijk passieve rol, werd Mostadher gemist door zijn onderdanen, die hij 
minder als een meester regeerde dan als een vader.  

Hij beschermde geletterde mannen en cultiveerde zelf welsprekendheid en poëzie.  

Mostarsched-Billah, zoon en opvolger van Mostadher, merkte dat hij nog meer worstelde dan 
zijn vader. Er ontstond toen, zoals ik in mijn boek van Perzië zei, een nieuwe macht onder de 
naam Attabeg, wat vader of gouverneur betekent. Van luitenants van de Seljoucid-sultans, die 
al snel hun gelijken werden, werden de Attabegs verdeeld in vier dynastieën: de Attabegs van 
Aderbeidjan, de Attabegs van Fars, die van Laristan en de Attabegs van Irak-Arabi. De eerste 
hiervan was 

 

de beroemde Zengui, gouverneur van Mosul en Aleppo, een van onze meest geduchte 
tegenstanders in de eerste twee kruistochten, en vader van deze Noureddin, nog machtiger en 
gevaarlijker, die zich onderscheidde als sultan van Damascus.  

In naam van de gevaren inclusief de aanwezigheid van christenen in  

Palestina en Syrië bedreigden het islamisme, de Kaliphs waren in staat geweest om in hun 
persoon een militaire macht samen te stellen die bedoeld was om bij te dragen aan de 
gemeenschappelijke verdediging.  

Mostarsched-Billah gaf er de voorkeur aan om het te gebruiken om zijn eigen situatie ten 
opzichte van de Attabeg van Irak te verlichten, die, terwijl ze tegen de christenen vocht, haar 
ondernemingen naar het grondgebied van Bagdad voerde. Aan het hoofd van een leger, 



grotendeels gevormd uit de inwoners van deze stad, komt de Kalife zelf, iets dat lange tijd 
niet is gezien, om Zengui aan de oevers van de Tigris aan te vallen, hem op de vlucht te jagen 
en kort daarna te belegeren in Mosul, zonder het echter te kunnen forceren (1131). Een 
eervolle vrede, vooral voor de Kalife, volgde op deze ongebruikelijke daad van besluit. 
Mostarsched bezat in hoge mate een besef van zijn waardigheid. Na het aldus te hebben 
gerespecteerd door de geëmancipeerde luitenants van de politieke en bijna nominale leider 
van het rijk, wilde hij zijn onafhankelijkheid herwinnen ten opzichte van Sultan Mas'oud zelf, 
de kleinzoon van MalekChâh, wiens gezag nauwelijks werd uitgeoefend behalve in de landt 
naburig Bagdad. Moedig en moedig, Mostarsched-Billah kwam hem de strijd aanbieden in de 
vlakte die de stad omgeeft. Mas'oud zegevierde, en nadat hij meester was geworden over de 
persoon van de paus, liet hij hem een paar dagen later vermoorden door twintig Bathenianen 
die hij in zijn tent had gebracht (1134). Rasched, uitgeroepen 

 

Kalife had na de dood van zijn vader, net als hij, het gevoel van zijn rechten, en, net als hij, 
probeerde hij ze te doen gelden. Maar Sultan Mas'oud was te goed ingeburgerd in Bagdad om 
te slagen. Zich realiserend dat Rasclied erover dacht hem af te zetten, viel hij hem aan in zijn 
paleis, dwong hem de stad uit, liet hem afzetten en, naar men zegt, vermoord op 3 september 
van het jaar 1136 door dezelfde Bathenians die volgzaam waren aan zijn bevelen . 

We zijn tenslotte aangekomen bij het vijfde en laatste tijdperk, gemarkeerd in het bestaan van 
het Kalifat; het omvat een periode van honderdtweeëntwintig jaar, van 1136 tot 1258, 
gedeeld door zeven Kalifes onder wie sommigen, niet zonder een laatste gloed, deze troon 
bezetten, gedoemd tot een naderende ondergang. 

Zolang sultan Mas'oud leefde, had Moktafi II, Raschs neef en opvolger, geen aandeel in de 
regering; maar in 1152 gaf de dood van zijn tiran hem zijn volledige gezag terug, want na 
Mas'oud was het politieke bestaan van de Seljoucidische sultans ruimschoots voorbij. 
Aboulfarage, een bijna eigentijdse Arabische historicus, zegt dat Moktafi II de eerste kalief 
was die, sinds de komst van het ras Togrul-Beg, zelf zijn onderdanen regeerde en de vrije 
beschikking had van zijn leger, een leger dat niet erg groot was in vergelijking met aan de 
strijdkrachten van de eerste Kalifes, maar die nog steeds een koninklijke uitstraling gaven aan 
de laatste afstammelingen van Haroun-al-Raschid en Mamoun. 

De zoon van foktafi, Mostandjed, regeerde ook door hemzelf en met de wijsheid dat zijn 
vader hem het goede voorbeeld had gegeven. Er worden verschillende 
gerechtigheidskenmerken over hem verteld die hem eren. Mosthadi, die erin slaagde 

 

gaf toe, viel niet op door iets belangrijks tijdens zijn tienjarige regering (H70-1180); maar 
nauwelijks aangekomen bij de troon, zag hij zijn spirituele autoriteit toenemen door de 
omverwerping van het Egyptische Kalifat dat een van de afstammelingen van Fathime, de 
dochter van Mahomet, en van Aly al in het jaar 909 in Caïro had opgericht. 

Deze revolutie was te danken aan Salah-Eddin, die beroemd werd in onze kronieken van de 
kruistochten onder de naam Saladin.  

De Kaliphs van Bagdad en die van Egypte, die ook beweerden de enige en legitieme pausen 
te zijn, behandelden elkaar wederzijds als indringers en ketters; maar de Fathimieten hadden 
hun tijdelijke autoriteit behouden over alle landen die hen als spirituele leiders erkenden. 

Aan het einde overgeleverd aan de voogdij van almachtige viziers over de troepen, waren ze 
te zwak om zich te verdedigen tegen de broer van de Koerdische Ayoub, Cherkou, die Caïro 
kwam aanvallen waar ze regeerden, in naam en met de wapens. van Noureddin.  



Cherkou heeft de verovering van deze hoofdstad op de Fathimieten lange tijd niet overleefd. 
Saladin, de zoon van Ayoub, verving hem in de regering van het land en, in 1171, na de dood 
van de kalief Aded, schafte hij het Kalifat van Egypte af; de zwarte kleur van de Abbasiden 
verving de witte kleur van de kinderen van Aly, en de naam van de Kalife van Bagdad werd 
alleen uitgesproken in openbare gebeden. Mosthadi had dit grote evenement gevierd met 
openbare vreugde; hij stuurde zwarte standaarden naar Caïro om op moskeeën te worden 
tentoongesteld en overlaadde de sultan van Damascus en zijn gelukkige generaal met 
geschenken. Bij de dood van Noureddin roept Saladin eerst zijn onafhankelijkheid uit in het 
land waarvan hij de verovering heeft voltooid, en vervolgens neemt hij Damascus in, de 
hoofdstad van zijn soeverein, die hij van zijn kinderen afneemt. Meester ook 

 

van de door Noureddin gestichte staten heroverde de nieuwe sultan het grootste deel van 
Palestina op de kruisvaarders; in 1187 maakte hij een einde aan het christelijke koninkrijk 
Jeruzalem door deze stad in te nemen, en ondanks alle inspanningen van de derde kruistocht, 
onder bevel van Filips Augustus en Richard Leeuwenhart, stierf hij in 1193, nadat hij al zijn 
veroveringen. 

Ik herinnerde me deze feiten alleen om een woord toe te voegen over Saladins betrekkingen 
met de Kalifes van Bagdad.  

Na de definitieve val van de Seljoucid-sultans, had elk van hun luitenants getracht een 
afzonderlijke onafhankelijke staat te vormen: in het verval van deze Attabegs, die aldus de 
overblijfselen van het rijk onder elkaar hadden verdeeld, gebruikten hun generaals het in hun 
opzicht. zoals ze zelf hadden gedaan tegen hun vorsten.  De noodzaak om de 
moslimgodsdienst te verdedigen, die door de christenen werd bedreigd, had enige autoriteit 
behouden in de Kalifes van Bagdad. Ze waren nog steeds de leiders van het islamisme, hun 
goedkeuring leek noodzakelijk voor de macht van usurpatoren en samenzweerders; maar hun 
macht, een heilig fantoom, werd alleen uitgeoefend door gebeden, alleen door ijdele 
ceremoniën, en wekte geen angst op. In deze vernedering leken ze alleen bezig te zijn met het 
toewijden van de vrucht van verraad en geweld, en meedogenloos verdeelde steden of banen 
die ze niet konden weigeren. Al degenen die de voorkeur hadden gegeven aan de 
overwinning en de licentie kwamen neerknielen voor de vicarissen van de profeet, en wolken 
van emirs, viziers, sultans leken, want 

 

gebruik een oosterse uitdrukking, uit het stof van hun voeten (1).   

Om zijn doelen te bereiken, had Saladin, net als de anderen, de behoefte gevoeld om de leider 
van de gelovigen in zijn belangen te plaatsen. Hij deed nooit iets belangrijks zonder hem te 
schrijven, hij leek hem te raadplegen, maar in feite zocht hij alleen bevestiging van zijn 
veroveringen en noemde hem daarvoor de enige en legitieme dispenser van soevereiniteit. In 
1180, toen hij vertrok om Aleppo te grijpen, schreef hij aan Mosthadi, die nog steeds 
regeerde: "Alleen aan Kalife behoort de suprematie over alle landen " van de aarde. Aleppo 
was een van de provincies waarmee uw ' dienaar een paar jaar geleden door u werd 
geïnvesteerd; als 'we tot nu toe hebben nagelaten er bezit van te nemen, is dat ' ter 
nagedachtenis van Noureddin; maar nu 'zijn laatste nageslacht dood is, wil de gerechtigheid' 
dat iedereen terugkeert naar zijn rechten en geniet van zijn eigendom (2).   

In 1189 stuurde Nasser-Lédinillah, toen kalief in plaats van zijn vader, een plechtige 
ambassade naar Damascus, waar de veroveraar van Jeruzalem was gevestigd, om hem te 
feliciteren met zijn overwinningen. Saladin droeg de afgevaardigden op om de Kaliph-
geschenken van grote waarde aan te bieden, waaronder de kroon van de christelijke koning 



van Jeruzalem en het gouden kruis verwijderd uit de Kapel van het Heilige in de heilige stad, 
en die Nasser had vastgelegd in de drempel van de hoofdingang. van zijn paleis, zodat het 
vertrapt werd 

(1) Geschiedenis van de kruistochten, door M. Michaud van de Académie française.  

Parijs, 1862, t. II, p. 3. 

(2) Bibliotheek van de kruistochten, door M. Michaud. Parijs 1829, t. IV (Arab Chronicles), 
p. 184. 

 

voeten door alle voorbijgangers (1). In een nieuwe brief die hij aan Kalife richtte, een jaar 
later, tijdens het beleg van Sint Jan van Arc, vermenigvuldigde de machtige sultan de vormen 
van respect totdat hij dit schreef: 'Wat uw dienaar' hier zegt, hij zou het toch zeggen , in de 
veronderstelling dat hij zich 'nederig aan de deur van uw paleis bevond', dat hij 'respectvol 
het stof kuste dat deze drempel bedekt', en dat hij persoonlijk met u sprak. tafel van de staat 
waar we zijn (2) .   

Nasser-Ledinillah beëindigde zijn lange en duistere kalifaat van vijfenveertig jaar pas in 
1225. Hij had Saladin tweeëndertig jaar overleefd en had vanaf de tweede generatie kunnen 
zien dat deze kortstondige dynastie van de Ayoubieten werd verzwakt. interne verdeeldheid 
en waarvan de duur niet langer was dan het jaar 1254, toen de Mameluk Ibegh het voor zijn 
voordeel onttroonde. Van 1225 tot 1258 werd ook de opperste decadentie en de ondergang 
van het Kalifat van Bagdad bereikt. We moeten de laatste drie kaliphs noemen. DaherBillah, 
zoon van Nasser, was ouder dan vijftig toen hij het nieuws van zijn proclamatie bereikte: 'Het 
lijkt mij', zei hij met filosofische onverschilligheid, dat het nauwelijks aan te raden is om de 
winkel '' s avonds te openen! '  hij regeerde slechts een jaar en de dood verraste hem op het 
moment dat hij, nadat hij de politie in zijn hoofdstad had hersteld, op het punt stond de 
projecten uit te voeren die hij had bedacht om het verder te verfraaien. 

Mostanser-Billah, erfgenaam van de troon en de deugden van hem  

(1) Bibliotheek van de kruistochten, p. 236 

(t) Ibidem, p. 284. 

 

vader, gebruikte zijn zeventienjarige regering om de verbeteringen te bereiken die hij van 
plan was. Hij bouwde een nieuwe brug over de Tigris, waarvan Daher het plan had getekend. 

Hij stichtte, voegt Aboulfarage eraan toe, een groot en prachtig college waaraan hij zijn naam 
gaf. Wetten, wetenschappen en kunsten bloeiden onder zijn bewind, het laatste licht dat, aan 
de vooravond van zijn volledige verdwijning, de hoogtijdagen van Kalifat weer tot leven 
bracht. De Mongoolse lawine, die hem zou onderdompelen, had zijn verwoesting al verspreid 
in Centraal-Azië en het grootste deel van Perzië. Zijn leider, Gengiz-Khan, stelde voor zijn 
veroveringen uit te breiden tot voorbij de Tigris en de Eufraat; maar zijn dood, die plaatsvond 
in 1227, deed de Kalifes geloven dat alle gevaar was verdwenen. 

De invasie van Gengiz had echter een eerste resultaat opgeleverd dat bijna rampzalig was 
voor Bagdad. Door zich eerst in Turkestan te vestigen, had de machtige veroveraar een hele 
natie verdreven, de Kharizmiërs, een nomadisch volk dat niet minder woest was dan de 
indringers, die, op weg naar het Westen, na lange tijd ronddwalen naar de buitenwijken 
waren gearriveerd. van de stad. Een overstroming van de Tigris dwong de Kharizmiërs om 
weg te gaan, en nadat ze de moslims van Syrië in hun greep hadden gekregen, werden ze 
uiteindelijk allemaal uitgeroeid. lostanser-Billah was druk bezig met het herstellen van de 



schade die zijn kapitaal had geleden toen de dood hem in 1243 verraste. 'Zijn volk ', zegt de 
Historische Chronologie van de Kalifes, rouwde om hem ' als de meest genereuze en humane 
meesters. Hij werd vervangen door zijn zoon Mostazem-Billah. De eerste tien jaar van zijn 
regering waren vredig, maar hij volgde verre van het voorbeeld van zijn vader en zijn 
voorvader. Zijn traagheid en zijn losbandigheid 

 

maakte de inwoners van Bagdad verfoeilijk, op hetzelfde moment dat hij zichzelf belachelijk 
maakte door zijn kinderlijke liefde voor een krankzinnige pracht, die hij voor grootheid 
beschouwde. Zijn leven werd doorgebracht onder vrouwen en eunuchen, constant 
gedomineerd door de gemeenste hovelingen. Maar Forage, die zich ooit van het hoofd van de 
Kalifes had afgewend, zou binnenkort dichterbij komen. In de verdeling die de 
afstammelingen van Gengiz-Khan van zijn rijk hadden gemaakt, was Perzië in handen 
gevallen van zijn kleinzoon, Houlagou. Na de verovering te hebben voltooid, wilde de laatste, 
alvorens andere expedities te ondernemen, de beruchte sekte van de Batheniërs vernietigen, 
die gedurende meer dan een eeuw door hun misdaden dit land, dat van hem was geworden, 
bezoedeld hadden. De volgelingen van de Old Man of the Mountain waren zowel vijanden 
van God als die van mensen. De Mongoolse soeverein eiste voor zo'n verdienstelijk project 
de hulp van het hoofd van de moslimreligie die zijn volk nog niet belijdt. Ofwel persoonlijke 
angst voor de Assassijnen, wiens dolk de borsten van twee van zijn voorgangers had 
gevonden, ofwel onwil om zich bij de inspanningen van een barbaar en een ongelovige aan te 
sluiten, de Kalife weigerden Houlagou de troepen die van hem vroegen en hij legde een 
hoogmoed in zijn weigering wat zijn fouten verergerde. De kleinzoon van Gengiz stelde zijn 
wraak uit; hij slaagde in zijn ontwerp met zijn eigen kracht, en toen deze executie eindigde, 
marcheerde hij recht naar Bagdad met de bedoeling het te grijpen en de voorspelling te 
vervullen die hem was gedaan door de filosoof-astroloog, Nasser-ul-Dien, dat Abbas 'huis 
had om plaats te maken voor Gengiz's. 

Het beleg begon op 22 januari 1258.  

De Kalife-troepen verzetten zich vijftien dagen lang,  

 

geholpen door de inwoners die, uit de ervaring van andere steden, wisten wat ze konden 
verwachten van de wreedheid van de Mongolen, dat de zwakke en imbeciele Mostazem 
alleen vocht met ijdele anathema's en hulpeloze bezweringen tot de tussenkomst van de 
Hemel en de Profeet. Op de dag van de aanval kwam een van zijn zonen, die het waard was 
om een andere vader te hebben, dapper om terwijl hij de eerste toren verdedigde die werd 
meegesleept door de belegeraars die, nadat ze de poorten hadden geopend, de heilige stad 
binnenstormden, waar ze zich volstortten met bloed en buit. Perzische historici, ongetwijfeld 
overdreven, beweren dat op deze vreselijke dag de helft van de bevolking, die ze naar 
zestienhonderdduizend zielen brengen, werd afgeslacht, en dat de golven van zoveel bloed de 
loop van de Tigris deden aanzwellen. De plundering duurde zeven dagen, waarna de stad in 
vlammen opging. Zo bezweek, in alle pracht die haar vijf eeuwen van overheersing haar 
hadden geschonken, deze voortreffelijke koningin van het islamisme. 

Het einde van zijn laatste kalief was niet minder verschrikkelijk.  

Toen hij zag dat zijn hoofdstad was binnengevallen, geloofde Mostazem-Billah dat hij de 
overwinnaar kon sussen door zichzelf naar eigen goeddunken te herstellen. In de hoop een 
gunstige indruk op zijn geest te maken, wilde hij zich aan hem laten zien in alle pracht 
waarmee hij zijn weelderige traagheid niet had opgehouden te omringen. Daarom ging hij 
naar het kamp Houlagou, met die van zijn zonen die naar zijn voorbeeld niet hadden 



gevochten, vergezeld door een menigte vrouwen, hovelingen en eunuchen, en voorafgegaan 
door een hele wereld van bewakers en bedienden met de emblemen van zijn vader. 
verdwenen kracht. De Mongoolse veroveraar weigerde dit gepeupel te ontvangen, dat naar 
Bagdad moest terugkeren, en nadat het had bereikt 

 

breng de kalief in zijn aanwezigheid, hij overweldigde hem met de hardste verwijten, en 
vervolgens, op advies van de leiders die zijn raad vormden, beval hij hem en zijn zoon ter 
dood te brengen. Mostazem werd in een vilten tapijt gewikkeld en in die toestand door de 
straten van de stad gesleept totdat hij zijn laatste adem uitblies. Dat was het schandelijke en 
afschuwelijke einde van de laatste Kalife van Bagdad. Zijn val en dood veroorzaakten het 
uitsterven van het Kalifat, althans als een soevereiniteit, zowel spiritueel als tijdelijk, want, 
ondanks het opeenvolgende verlies van al hun uitgestrekte domeinen, waren de laatste 
nakomelingen van Abbas niet opgehouden te regeren in hun hoofdstad en haar territorium. . 
De laatste zoon van Mostazem was tegelijk met hem omgekomen, maar een van zijn ooms of 
van zijn neven (geschiedschrijvers zijn het daar niet mee eens) had tijdens het beleg uit 
Bagdad kunnen ontsnappen. Nadat hij zijn toevlucht had gezocht in Egypte, presenteerde hij 
zich bij een vergadering van imams en doktoren die hem erkenden als behorend tot de familie 
van Abbas, en hij werd uitgeroepen tot Kalife door de zorg van Bibars, de toenmalige sultan 
van Caïro. lostanser-Billah (dit is de naam die hij aannam) had zestien opvolgers die in de 
meest bescheiden situatie leefden, heel eenvoudig gehuisvest waren en geen enkele autoriteit 
of privileges genoten, behalve de eer om genoemd te worden in de Khothbah of openbaar 
gebed. De zeventiende van deze kaliefen, Motawakel, stond in 1516 zijn titel en zijn 
waardigheid af aan de Ottomaanse keizer Selim I, en sindsdien worden de Turkse heersers, 
althans door de moslims van de soennitische cultus, als erfgenamen beschouwd. van de 
profeet en de bevelhebbers van de gelovigen. 

Ik kom bij de beschrijving van de stad waarvan de geschiedenis vooraf moest worden 
herinnerd.  

 

Bagdad, dat na Perzië te zijn geweest, nu tot Turkije behoort, ligt aan het einde van het 
Ottomaanse Rijk, midden tussen de palmbossen, de belangrijkste cultuur van dit deel van 
Mesopotamië dat ooit zo vruchtbaar en zo bevolkt was. Reeds sterk verzwakt door de 
onzorgvuldigheid en roofzucht van de Turkse Pasha's (gouverneurs), moest de oude stad van 
de Kalifes, zo'n veertig jaar geleden, twee plagen ondergaan, die achtereenvolgens haar val 
versnelden, de 'plaag, die een derde van zijn bevolking, en een overstroming van de Tigris 
waarvan de ongelooflijke verwoestingen niet zijn hersteld. de constructies die zich 
uitstrekken op de linkeroever van de rivier vormen in zekere zin de stad Bagdad, terwijl die 
van de rechteroever eerder een bewoonde buitenwijk vormen. vooral door de Arabieren van 
de stammen, onderworpen aan een bepaalde jurisdictie onder het bevel van een luitenant van 
de Pasja. De twee delen, de stad en de buitenwijk, zijn met elkaar verbonden door een brug 
van boten die men tijdens de sterke overstromingen van de Tigris. Denkend aan de 
geschiedenis van deze stad, lijdt men aan de huidige staat van decadentie. De bazaars zijn 
zonder animatie, gedeeltelijk vervallen, de moskeeën, middelmatig als ze niet verwoest zijn; 
geen gebouw kan worden roept de pracht van het verleden op, zo niet de tuinen in het zuiden 
die door hun prachtige vegetatie van sinaasappelbomen en palmbomen aangeven dat we ons 
in een oude koningin van het Oosten bevinden. 

Wat altijd mooi is, is dat de tijger majestueus zijn gelige water door deze drie mijlen van 
ruïnes laat rollen, die beginnen bij Samara en zich uitstrekken tot aan Ctesiphon.  



De oude schrijvers overdrijven duidelijk het aantal inwoners van Bagdad ten tijde van zijn 
welvaart.  

 

We kunnen alleen oordelen naar dit feit, gerapporteerd door een Arabische historicus, die 
vertelt dat tijdens de begrafenis van Ebn Hambal, een van de heilige doktoren van het 
soennitische geloof, achthonderdduizend mannen en zestigduizend vrouwen hem vergezelden 
naar zijn begrafenis. hetzelfde voegt eraan toe dat twintigduizend ongelovigen zich op de dag 
van zijn dood tot het mohammedanisme bekeerden. We geven ook als een element van 
waardering het feit dat driehonderdzestig baden dagelijks werden gebruikt voor de behoeften 
van de stad. De huidige bevolking van Bagdad bedraagt bijna vijfentachtig duizend inwoners, 
van wie vijfenvijftigduizend moslims van de twee sekten, soennieten en sjiieten, 
vijfentwintigduizend joden en vijfduizend christenen, als volgt verdeeld: drieduizend 
Chaldeeën, vijfhonderd Armeense of Latijnse katholieken en duizend schismatische 
Armeniërs. 

Over het algemeen is de relatief moderne stad goed gebouwd.  

De meeste huizen hebben twee verdiepingen; langs de rivier hebben de bovenkamers mooie 
en grote raampartijen met gekleurde glas-in-lood ramen, wat de woningen een originele en 
gevarieerde uitstraling geeft. Ik wil hier enkele details geven, die mij weinig bekend lijken, 
op weg naar de bouw in Bagdad. 

Alle huizen zijn op dezelfde manier en met dezelfde materialen gebouwd. Daar wordt 
voornamelijk Tabouk gebruikt, een soort baksteen gemaakt in de vorm van een straatsteen, 
die wordt gebruikt voor de constructie van de muren en voor het betegelen van de vloeren; 
maar heel weinig inwoners geven zichzelf de luxe van een marmeren bestrating, al was het 
maar in een paar delen van hun huis. Deze taboes, die ik zojuist heb genoemd, zijn gemaakt 
in Bagdad zelf. Tussen deze stad, Hith en Anah, treft men bovendien bijna overal drie soorten 
aarde aan 

 

kalksteen. De eerste, Noura genaamd , is een witte stof, vooral in overvloed in Hith. Melee en 
gekneed met as, het wordt gebruikt als een coating op het onderste deel van de muren; baden 
en alle plaatsen die aan vocht worden blootgesteld, worden ermee gepleisterd. De tweede 
aarde, Djos genaamd, is een natuurlijk mengsel van noura-stof, van geagglomereerde stukjes 
van dezelfde substantie en van kleine ronde en zeer brokkelige kiezelstenen, die overal in het 
gebied tussen Hith en Felloudja wordt aangetroffen. De djo's, gesmolten in een met water 
gevulde vaas, vormen een kleverige modder die door uitdroging een stevige structuur 
oplevert. 

Mosul levert Bagdad ook een bepaalde hoeveelheid djo's. De derde soort, borax genaamd, is 
een soort gips dat overal in grote, ruige stukken met een bruine kleur voorkomt. Deze laatste 
aarde geeft, na te zijn gecalcineerd, een uitstekende pleister die wordt gebruikt bij de 
binnenhuisarchitectuur; er wordt ook een goede wassing van verkregen om de muren witter te 
maken. 

De gebouwen in Bagdad krijgen een fundering van een stevigheid die niet te vinden is in 
Perzië, waar de meeste huizen van aarde zijn gebouwd. De grond wordt eerst een meter diep 
gegraven en het inwendige van de greppel wordt voor dit doel met machines stevig 
ingeslagen; een soort beton bestaande uit kleine kiezelstenen en een kleiachtige aarde wordt 
vervolgens op deze verharde bodem gegooid, voortgaand door opeenvolgende lagen, zeer 
sterk vertrappeld, totdat we het niveau van de grond hebben bereikt. 



Op deze basis begint de metselaar met behulp van taboes zijn muur op te heffen; op bepaalde 
afstanden legde hij stukken hout tussen om het te versterken en te maken 

 

geschikt voor het dragen van het dak dat over het algemeen erg zwaar is.  

De grote huizen van Bagdad hebben, net als alle oosterse gebouwen, twee binnenplaatsen, 
een zeer toegankelijk, waar ze een samenleving vormen, de andere, meer interieur, waar de 
meester van het huis alleen binnenkomt en waarop uitkijkt over de haremopeningen. De 
gemeenschappelijke huizen hebben slechts één binnenplaats; maar al deze woningen zijn 
bijna volgens hetzelfde plan gebouwd en verschillen alleen van elkaar in het aantal kamers en 
de ornamenten waarmee ze zijn versierd; ze zijn terrasvormig, dat wil zeggen bedekt met een 
gelijkmatig plat dak en omgeven door een steunmuur. Ongeveer drie meter boven de grond 
heerst rond de binnenplaats van de ingang, een galerij ondersteund door slanke zuilen, 
meestal in hout, min of meer gebeeldhouwd, waarop verschillende gewelfde kamers openen 
die in arcades openen, evenals andere lagere kamers die kunnen worden afgesloten. . De 
eerste vormt een zomerverblijf, de laatste, Ouroussi genaamd, doet dienst als kamers voor de 
winter, die bijna twee maanden duurt in Bagdad. Ik noem geen andere bijgebouwen die 
absoluut noodzakelijk zijn, zoals keukens, winkels, stallen, enz.  ze zijn gerangschikt zoals in 
alle steden van het oosten. Hoe groter een huis, hoe meer kamers het heeft, maar ze zijn even 
groot, dat wil zeggen heel klein, ongeacht de grootte van de constructie. Ik heb al gewezen op 
de meest merkwaardige eigenaardigheid van de woningen in Bagdad, ik bedoel dit soort 
kelder of gewelfde kamer, een paar meter lager dan het niveau van de binnenplaats, die de 
naam sardab krijgt en waar men kan zitten. toevluchtsoord tijdens het heetste weer. 

 

Deze kamer, ingericht met matten en bijna zonder meubels, ziet er erg treurig uit; men verlaat 
het echter niet totdat het verdwijnen van de warmte het mogelijk maakt om op de 
binnenplaats omhoog te gaan. In de zomer slaapt iedereen op de terrassen van huizen, en de 
zomer in Bagdad begint in mei en eindigt pas in oktober. 

Ik zal nu proberen de lezer een idee te geven van de configuratie en de huidige situatie van 
Bagdad.  

De echte stad, dat wil zeggen het deel dat op de linkeroever van de Tigris is gevestigd, 
vertegenwoordigt een uitgestrekte driehoek, waarvan dit de basis zou zijn, en waarvan de top 
naar het oosten gericht is, namelijk Perzië. Al deze ruimte, die we schatten op twaalf 
vierkante kilometer, meer dan een derde van het binnenland van Parijs van twintig of dertig 
jaar geleden, is omgeven door een omheining geflankeerd door torens en doorboord door drie 
rijen schietgaten. Buiten deze muur heerst een brede sloot, gemakkelijk te vullen met water 
uit de Tigris, die ook langs de rivier loopt, die in het westen als sloot dient. Aan de kant van 
het platteland is de omheining op veel plaatsen sterk aangetast, en Bagdad zou zich daar 
slecht verdedigen in geval van een ernstige aanval. De muur, die langs de Tigris liep, is in 
nog slechtere staat; het is bijna geheel verdwenen, ten zuiden van de brug, voor meer dan de 
helft van zijn totale lengte; maar aan deze kant zou de brede en diepe stroom een krachtig 
verdedigingsmiddel voor de stad zijn. 

Het Bagdad van de Kalifes was twee keer zo groot als de huidige stad, want wat 
tegenwoordig de Faubourg wordt genoemd, vormde op de rechteroever van de rivier een 
driehoek of een halve cirkel van ongeveer dezelfde grootte. De 

 



stad was dus schrijlings op de Tigris als voorheen Babylon aan de Eufraat, en, in navolging 
van de Chaldeeuwse stad, was het, volgens de getuigenis van de Arabische schrijvers, ook 
omgeven door een dubbele omsloten ruimte, de binnenmuur hoger dan de buitenste muur. Er 
wordt aangenomen dat het werd verwoest door de Mongolen van IIoulagou, die, omdat ze het 
kalifaat wilden vernietigen, ook moesten vechten tegen met name het westelijke deel van de 
stad waar het paleis van de Kalifes zich bevond en de belangrijkste monumenten die getuigen 
van hun vroegere grootheid. . 

In mijn tweede deel zei ik wat er is gebeurd met het rijk gesticht door Houlagou en de 
decadentie van de vorsten Gengiskhanides, zijn opvolgers, die als hoofdsteden hadden 
gekozen, in Perzië, Tabriz en Sultanieh. Een van hen, Hassan-Bouzrouk-Ilkani, maakte zich 
bij de dood van Abu-Said (1336) tot een koninkrijk los van de provincies die aan Bagdad 
grensden, en stichtte in deze stad een dynastie genaamd de Ilkhaniens, die slechts duurde. een 
halve eeuw, tot de komst van Timour-Leng, die in 1393 opnieuw Bagdad innam. Deze 
Ilkhaniërs, die voortdurend in de greep waren van de tegenstanders van hun macht, dachten er 
niet aan om de westelijke stad Kalifes op te richten; ze moesten genoegen nemen met het in 
goede staat brengen van de binnenmuur die Bagdad op de linkeroever omringde, terwijl ze 
het puin van de buitenomhulling verwijderden dat de nadering van hun vijanden zou kunnen 
bevorderen. Timour hoefde daarom alleen de muur te forceren die vandaag bestaat en die 
blijkbaar niet nodig lijkt te zijn geweest om af te breken, omdat hij de stad 's middags had 
verrast terwijl het garnizoen ging slapen. Er is betwist dat TimourLeng een moslim was; hoe 
hij ook beïnvloedde, en in 

 

Door Bagdad te onderwerpen aan de woeste behandeling die gebruikelijk was, spaarde hij 
moskeeën en religieuze instellingen. Maar hij leverde de rest van de stad aan de vlammen en 
nationale historici spreken met afgrijzen over het verschrikkelijke bloedbad waarin de 
Tataren zich hebben gepleegd, en over deze obelisk van 00.000 hoofden die op bevel van hun 
leider op het centrale plein van de ongelukkige stad. 

De huidige omheining van Bagdad wordt doorboord door vier deuren, één in het noorden, 
genaamd Bâb-el-Muazem of Bâb-elMeïdàn, de Porte du Meïdân (Bâb betekent in het 
Arabisch deur); de tweede naar het oosten Bàb-al-Kadem, de Slavenpoort of Bàb-el-Wastâni, 
de Middenpoort; de derde in het zuiden, Bâb-el-Warani, de Porte de Derrière of Bàb-Basra, 
de Porte de Bassorah, en de vierde aan de oevers van de Tigris, voor de brug van boten, die 
om deze reden wordt genoemd, Bâb-el -Djizar, de deur van de brug. In het zuidoosten, bij een 
elleboog gevormd door de zuidkant en het oostelijke deel van de omheining, zien we een 
vijfde deur, maar deze is geblokkeerd. Het werd vroeger aangeduid onder de naam Bâb-el-
Telsem of Porte du Talisman; tegenwoordig wordt het Bdb-Maqfoul (de gesloten poort) 
genoemd en nog steeds Bdb-frlesdoud (de ommuurde poort). Een belangrijke historische 
herinnering is verbonden met de omstandigheden die in de zeventiende eeuw leidden tot de 
sluiting van deze vijfde poort. Ik moet het hier herinneren. 

Na te hebben behoord tot de afstammelingen van Timour en vervolgens achtereenvolgens tot 
de Turkomaanse vorsten van Mouton-Noir en Mouton-Blanc, die de Timuriërs hadden 
verdreven, was Bagdad het aandeel geworden van Ismaël Châh, stichter van de dynastie van 
Sophis van Perzië ( 16 10).  

 

Twintig jaar later begon er een felle strijd tussen Perzië en Turkije om het bezit van deze stad. 
Nadat Sultan Soliman II het persoonlijk was komen belegeren, nam hij het in beslag door het 
verraad van de Perzische gouverneur in de maand december 1534. Bagdad bleef in de macht 



van de Turken tot aan de regering van Abbas-le-Grand. Laatstgenoemde begon in 1602 zijn 
lange oorlog tegen de sultans van Constantinopel, van wie hij eerst de meeste provincies 
overnam die hun voorgangers achtereenvolgens uit Perzië hadden overgenomen. Bagdad was 
zijn laatste verovering (1623). Twee jaar later ondernam Haffiz-Pasha, grootvizier van Sultan 
Mourad of Amurat IV, toen veertien jaar oud, een expeditie tegen deze stad. De belegering 
duurde lang en had een ongelukkige afloop. Bagdad had echter van de Perzen kunnen worden 
afgenomen als de Janitsaren niet hadden gemuit en dwingend hun terugkeer naar 
Constantinopel hadden geëist. In 1629 vond de dood plaats van de grote Châh-Abbas, de 
meest geduchte vijand van de Ottomanen. Hij liet op de troon een kindprins achter, zijn 
kleinzoon Châh-Sefi, wiens jeugd gemakkelijk succes leek te beloven in de Sublieme Porte. 
De grootvizier Kosrew-Pasha besloot Bagdad te veroveren; deze campagne was niet 
gelukkiger dan die van zijn voorganger. Het beleg werd in september 1630 voor de stad 
gelegd; maar het moest nog worden verlaten na een algemene aanval die krachtig werd 
afgewezen. 

Wat de generaals van Amurat als kind niet hadden kunnen doen, was hij die het op zich nam 
om het te bereiken in 1638. Hij was op dat moment in het zevenentwintigste jaar van zijn 
leeftijd; gehaat vanwege zijn wreedheden, maar gehoorzaamd blindelings. Hij was zowel 
dapper als woest, en wist hoe hij zijn troepen moest overbrengen van vuur. 

 

en de energie waarmee hij bezield was. Toen hij hun voorstelde om naar de verovering van 
Bagdad te marcheren, om de soennieten te verlossen van de harde onderdrukking die de 
Perzische Chyieten op hen uitoefenden, was er een explosie van enthousiasme, die succes 
voorspelde. Het Ottomaanse leger arriveerde op 15 november onder de stadsmuren en het 
beleg begon onmiddellijk. Gekleed in het uniform van de janitsaren, ondersteunde de sultan 
door zijn aanwezigheid de ijver van zijn soldaten, bezig met het graven van loopgraven; hij 
gaf zelfs een voorbeeld door met zijn eigen handen de aarde onder hen te bewegen. Aanval 
en verdediging vochten gedurende veertig dagen van vasthoudendheid en vaardigheid. Op 24 
december, nadat de artillerie van de belegeraars aan de kant van het platteland een praktische 
breuk in de muur tussen de Middenpoort en die van de Talisman had veroorzaakt, gaf de 
sultan het bevel tot een algemene aanval, die na een uur van krachtig verzet , slaagt 
uiteindelijk. Het Perzische garnizoen, teruggedrongen van de wallen, trok zich terug naar het 
tegenoverliggende deel van de stad dat het had besloten te verdedigen. Maar de volgende dag 
tekende zijn generaal, die de onmogelijkheid van een langere strijd inzag, een capitulatie die 
hen zowel hun leven schonk als de eer van de oorlog. 

Een van de voorwaarden voor de overgave was dat de troepen Bagdad dezelfde dag vóór de 
middag zouden evacueren. Ofwel de wens om de strijd te hervatten, ofwel de angst voor 
gebrek aan spraak, weigerde het garnizoen op het afgesproken uur uit te gaan. Amoerat, 
geïrriteerd, gaf het bevel de stad met geweld binnen te komen en geen wijk te verlaten. 

Een woedende melee volgde midden op de straten, en dertig duizend Perzen, naar men zegt, 
zonder onderscheid van inwoners of soldaten, werden in dit gebied genadeloos afgeslacht.  

 

verschrikkelijke dag. We moeten in zo'n meedogenloosheid een nieuw bewijs zien van deze 
seculiere haat die de twee rivaliserende moslimse sekten van elkaar scheidde. Het was toen 
dat het Turkse leger, dronken van bloed en trots, zijn onverschrokken sultan de naam Gazi of 
Victorious schonk, waaronder hij bekend staat. Historici hebben er de al even weelderige titel 
van Abou-Fath-Baghddd (Veroveraar van Bagdad) aan toegevoegd. Sultan Amurat ging de 
veroverde stad binnen via de Talisman-poort, en ter nagedachtenis aan zijn overwinning 



beval hij dat de stad onmiddellijk na de doortocht werd ommuurd. . Het is sindsdien niet meer 
heropend, de voormalige hoofdstad van de Kalifes is nooit opgehouden deel uit te maken van 
het Ottomaanse rijk. 

Nog een paar dagen en Perzië zou, althans deze keer, deze boulevard van haar westelijke 
grens niet hebben verloren. Inderdaad, kort na de overgave van Bagdad, vernietigde een 
vloed van de Tigris alle werken die de Turken tijdens het beleg hadden opgeworpen. Bij zijn 
terugkeer wilde Amurath Constantinopel binnengaan, waardig voor het belang dat hij hechtte 
aan zijn verovering. Hij verscheen te paard, in het kostuum van de oude Perzische helden, 
zijn schouders bedekt met luipaardvel, voorafgegaan door honderd trompetten die 
oorlogszuchtige deuntjes lieten horen en gevolgd door tweeëntwintig officieren die gevangen 
waren genomen en die hij in kettingen had meegenomen. . 

Het is tijd voor een methodische beschrijving van Bagdad. Ik zal mijn verkenning beginnen 
door de moderne stad te naderen vanuit het noordelijke deel, dat stroomopwaarts langs de 
Tigris loopt. Je komt het binnen via de Porte du Meïdân, die je in korte tijd naar een plaats 
met deze naam leidt, die we al zijn tegengekomen, met hetzelfde verlangen. 

 

generatie, in verschillende Perzische steden. De Meïdân van Bagdad ziet er goed uit. Het 
heeft echter niets van de regelmaat of architectonische schoonheid van bijvoorbeeld die van 
Isfahan, maar het is levendiger, levendiger. Het is de ontmoetingsplaats van de bevolking, die 
er meer dan één vermaak vindt, zoals cafés, banketbakkers, snoep, enz. We zien daar de hele 
dag steigerende ruiters die graag hun bekwaamheid en de schoonheid van hun rijdieren willen 
laten zien. 'S Ochtends is de Meïdân vol met verkopers van fruit, groenten, gevogelte en 
andere levensmiddelen. Het is daar eveneens dat de karavanen die handel drijven in de 
noordelijke provincies aankomen of samenkomen voor vertrek. Het plein wordt begrensd 
door vrij mooie huizen, met een karakter des te meer oosters naarmate ze ouder zijn, en door 
arcaden Khans, die ook zeer talrijk zijn in de andere districten: men kijkt uit, op de Turkse 
landen, de naam van Khan naar die gebouwen die openstaan voor iedereen en die in de steden 
dienen als opslagplaatsen en opslagplaatsen, die we zo vaak in Perzië hebben ontmoet, onder 
de naam Caravanserais. Maar het monument dat in het oog springt, in de plaats van Meïdân, 
is de grote moskee van Imam Azem-ebn-Hanifah, wiens minaretten, en vooral de immense 
koepel, Bagdad domineren en van buitenaf te zien is., Op grote afstand. . 

Alles in de buurt van deze moskee begint de belangrijkste bazaar van Bagdad, die het 
grootste deel van de stad doorkruist, van noord naar zuid, en op korte afstand de loop van de 
rivier volgt, over een lengte van anderhalve kilometer, tot rue du Pont, en nog een kilometer 
verder. De Bazaar eindigt in een straat die hetzelfde volgt 

 

richting, en waar het Franse consulaat is gevestigd. Dit wordt gevolgd door een andere, de rue 
des Anglais genaamd, waarvan de linkerkant vrij kaal is en toegang geeft tot land bedekt met 
ruïnes die verloren zijn gegaan in het midden van braakliggende velden, maar die aan de 
rechterkant de groep Engelse residenties biedt, die zich uitstrekken van de straat tot aan de 
oevers van de Tigris. In dit deel, het meest zuidelijke deel van de stad, staat het huis, je zou 
kunnen zeggen het paleis van de Britse HM Consul-Generaal, niet ver van de Basra-poort. 
Aan de andere kant, dat wil zeggen ten noorden van Bagdad, tussen de plaats Meïdân, het 
begin van de Bazaar en de Tigris, op een deel van de plaats van de oude citadel, is de 
residentie van de Pasja te zien. gouverneur, genaamd de Séraï of de Bâb. Het oostelijke deel 
van de stad, dat deze brede hoek vormt met uitzicht op Perzië, waarover ik heb gesproken, 
voornamelijk tussen de Middenpoort en de Gesloten Poort, is bijna onbewoond. Er ontstaat 



een zeer grote ruimte, een soort hippodroom dat wordt gebruikt voor fantasieën en andere 
oefeningen van Arabische cavalerie, en in het midden waarvan, grenzend aan een vrij dikke 
tuin, het graf oprijst, in de vorm van een piramide, van een Cheick. wiens naam ik niet heb 
bewaard. 

De huidige bevolking van Bagdad is voornamelijk geconcentreerd in de brede strook die, 
langs de rivier, zich uitstrekt van de Meïdân tot de Engelse wijk.  

Na dit eerste overzicht kom ik nu tot de details.  

Laten we teruggaan naar het centrale plein, voor de koepel van de grote moskee. Deze 
koepel, die eindigt in een punt, is volledig bedekt met vlakke geëmailleerde tegels van een 
groene kleur met blauwachtige reflecties, met rode motieven, 

 

blauw en geel, ook uitgevoerd in geglazuurde tegels.  

Dit systeem van versiering, eigen aan Perzië, werd in Bagdad geïntroduceerd door de 
Perzische heersers Seljoucides en Gengiskhanides, die daar zo lang domineerden. De 
stichting van de Meïdân-moskee wordt toegeschreven aan de derde Prins Seldjoucide, Malek-
Châh, van wie werd verwezen naar de zevenentwintigste Abbasidische kalief, Moctadi-
Bamrillah, en aan wie Bagdad nog steeds de bouw van een van zijn grote academies te 
danken had. 

Sultan Malek-Châh droeg deze moskee, de grootste in Bagdad, op aan Imam Azem-Hanifah, 
voor wie hij, als een menigte mohammedanen, een bijzondere verering koesterde.  

Azem-ebn-Hanifah is een van de vier voormalige imams die erkend worden als canoniek en 
orthodox, grondleggers van de vier verschillende riten die de soennitische cultus delen.  

Geboren in Couffa aan de Eufraat, het jaar 80 van de Hegira (699 van Jezus Christus), 
bestudeerde hij de moslimleer onder de beroemde Hamad-ebn-Suleyman; maar bovenal was 
hij in staat om meer te weten te komen over de mondelinge wetten van Mohammed, in de 
scholen van de zes belangrijkste discipelen van de profeet die nog leefden in zijn tijd. Deze 
arts was eerst een van de ijverige aanhangers van het huis van Aly, van wie verschillende 
leden toen de grootste inspanningen deden in Arabië en Irak om de familie Abbasiden omver 
te werpen, die was voortgekomen uit de inbeslagname van het Kalifat. Overwinnaar van al 
zijn rivalen, Abou-Giaffar-al-Mansour, de stichter van Bagdad, respecteerde echter de leer, 
de eruditie en de reputatie van heiligheid van Hanifa, waartegen hij niets durfde te doen. 
Maar vijf jaar later offerde hij het aan zijn wrok op voor een oneindig minder belangrijke 
kwestie. 

 

Hij had Mosul (het oude Ninevé) ingenomen en eiste van de inwoners onder ede een belofte 
waarmee ze zich in geval van ongehoorzaamheid aan de meest verschrikkelijke straffen 
wijdden. Na in opstand te zijn gekomen, verzamelde de meedogenloze Kalife de raad van zijn 
Ulemas om zijn besluit mee te delen om de rebellen te vernietigen en hun eigendommen in 
beslag te nemen. Alle Ulema's onderschreven het, door deze overweging dat de inwoners van 
Mosul zich vooraf hadden onderworpen aan de straf die ze hun wilden opleggen. Alleen, 
imam Azem-Hanifah sprak zich hardop uit tegen deze uitspraak, omdat deze onrechtvaardig 
en onwettig was.   Azem-Hanifah beëindigde zijn dagen in Bagdad, in het jaar 150 AH (767 
n.Chr.) En zijn stoffelijk overschot werd in een tombe geplaatst op enige afstand van de stad 
en die het voorwerp is van de soennieten van een of andere vorm van aanbidding. Hanifah's 
beroemde commentaar op de Koran, getiteld Sened ou VAppui, was wet voor zijn 
aanhangers, zeer talrijk vanaf het begin, vooral onder de Turken, ondanks Hanifah's 



gehechtheid aan de familie van Aly; van zijn naam werden ze Hanéfites genoemd. De drie 
andere orthodoxe riten van de soennitische sekte zijn de Schaffey-ritus, gesticht door een 
imam met die naam, geboren in Syrië, hetzelfde jaar van de dood van Azem Hanifah, de 
Malki-ritus, wiens schepper, Malek, stierf in Medina., En ten slotte de Hambelli-ritus, 
gevormd door Ahmed- 

 

Ebn-Hambal, oorspronkelijk afkomstig uit Bagdad, waar hij stierf onder zijn discipelen in 
925. Deze vier theologen worden aan het hoofd van alle andere soennitische imams geplaatst, 
als hoofden van de vier scholen waarbuiten de reinen verklaren dat ze niet alleen bestaan. 
fout en schisma.  

In dezelfde wijk bevindt zich nabij de Porte de Bâb-el-Kaden (de Slavenpoort) een tweede 
moskee, van kleine afmetingen, maar opmerkelijk door zijn spits toelopende ingang, versierd 
met sierlijke arabesken.  

Aangezien ik daar ben, zal ik dit artikel over de moskeeën uitputten, natuurlijk zeer talrijk in 
een stad die vijf eeuwen lang de hoofdstad van het islamisme was. Elke kalief, elke 
prinsbeschermer van Bagdad, en sinds de Turkse verovering, elke gouverneur die vanuit 
Constantinopel werd gezonden, heeft zich willen onderscheiden door een of andere vrome 
basis. Maar niets herinnert aan de grandioze pracht van sommige Perzische tempels. Geen 
minaretten meer zo slank dat het lijkt op een pijl of een naald. Degenen die we hier zien, 
hebben niettemin een geheel eigen karakter van schoonheid, met hun kleine groene koepels, 
geribbeld, en hun bekleding van aardewerk in verschillende kleuren, omlijstende verzen uit 
de Koran. Door een lang verblijf in Bagdad kon ik van een moslim die zeer thuis was in de 
lokale geschiedenis de datum van de bouw van een aantal van deze moskeeën verkrijgen, 
evenals de namen van hun oprichters. Ik beperk me tot het aangeven van de belangrijkste, 
zonder me te beperken tot enige topografische volgorde. 

De eerste die citeert is die genaamd Giameh Souk-el-Gazel of moskee van de Bazar El-Gazel 
(Giameh betekent in het Arabisch Moskee en Souk, Bazaar); het wordt beschouwd als een 
van de oudste in de stad. Volgens mijn 

 

auteur, zou het zijn opgericht in het jaar 633 van de Hegira (1235) door de voorlaatste Kalife, 
Mostanser-Billah, dezelfde aan wie Bagdad, zoals ik aangaf toen hij sprak over zijn regering, 
de oprichting van een van zijn belangrijkste colleges verschuldigd was (Madrassehs). Van 
deze moskee in de Bazar-el-Gazel blijft vandaag alleen de minaret over die alle omliggende 
constructies domineert, een echte bakstenen toren, beëindigd door een hoofdstad die bijna een 
derde ervan beslaat en een kleinere torentje ondersteunt waarvan het dak loopt taps toe naar 
een punt. In feite duidt men van oudere tempels in het huidige Bagdad de Giameh-el-
Mirjiany aan, in het district Cambar-Aly, die zou zijn gebouwd door een slaaf van Haroun-al-
Raschid, met de naam Mirjan- ebn- Abdallah. 

Maar ik kan deze toeschrijving nauwelijks geloven; het is nauwelijks dat op de rechteroever 
van de Tigris, in de stad die beter bekend staat als Kalifes, sporen uit deze primitieve tijden 
kunnen worden aangetroffen. Bijna alle overgebleven moskeeën stammen uit een relatief 
modern tijdperk. De stichting van het grootste aantal wordt toegeschreven aan de drie meest 
opmerkelijke Pasja's die Bagdad hebben geregeerd sinds de verovering van Turkije, alle drie 
van dezelfde familie en die elkaar opvolgden van 1702 tot 1763. 

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom hun voorgangers Bagdad in vrijwel dezelfde toestand 
verlieten als toen het de Perzen verliet. Vanaf 1638, de datum waarop Amurat de stad 



veroverde, tot het jaar 1702, dat de komst markeert van de eerste van de drie gouverneurs 
over wie ik ga spreken, dat wil zeggen over vierenzestig jaar, de Porte, vertrok tot intriges, 
had tot zesendertig pasja's gestuurd om zijn verovering uit te voeren: dat zijn evenveel 
afzonderlijke administraties met een gemiddelde duur van minder 

 

twee jaar. De tijd ontbrak noodzakelijkerwijs voor al deze passerende gouverneurs om de stad 
die aan hun zorg was toevertrouwd, te verheffen van religieuze decadentie, vanuit het 
soennitische standpunt, waarin het sjiitische fanatisme van de Perzen het tijdens hun eeuw 
van overheersing had ondergedompeld. Inderdaad, in de verwoesting van de oude moskeeën 
en andere religieuze monumenten van Bagdad, moet er een groot deel worden gemaakt in de 
haat van de volgelingen van Aly tegen de werken van de Abbasidische kaliphs, en misschien 
nog wel groter dan dat. aan de Mongoolse of Tataarse veroveraars. 

In 1702 werd Hassan-Pasha (dit was voor de tweede keer) aangeklaagd bij de regering van 
Bagdad. Tot hem was deze stad in de meest precaire situatie gebleven. 

De Turkse janitsaren waren de meesters, terwijl de Arabieren als heersers in het buitenland 
domineerden. De handel kon op geen enkele bescherming rekenen. Turkse en Syrische 
kooplieden ontvluchtten deze plek en bezochten alleen Isfahan waar ze kooplieden uit alle 
landen konden ontmoeten, voornamelijk uit verschillende delen van India. Hassan-Pasha 
slaagde er, door een bekwaam en vooral lang en energiek bestuur van tweeëntwintig jaar, in 
om zowel de Arabieren als de Janitsaren in bedwang te houden, en aldus herstelde hij de 
veiligheid in de gehele omvang van zijn regering, die hij wist. met de min of meer vrijwillige 
instemming van de Porte, de kiesdistricten van Mardin en die van Basra, die hem tot de eerste 
pachalik van het rijk maakten. 

In 1724 stierf Hassan tijdens een expeditie tegen Perzië, waarvan hij Hamadan (de oude 
Ecbatana) wilde veroveren. Zijn zoon Ahmed nam de plaats in en verwierf door dit succes 
zoveel reputatie dat de Porte 

 

toevertrouwd de enorme regering gevormd door de zorg van zijn vader. Hij was het die, tegen 
de formidabele sjah-nadir, de stad Bagdad verdedigde, die acht lange maanden onnodig werd 
belegerd door de Perzische veroveraar. AhmedPacha stierf in 1748, nadat hij ook in Bagdad 
had geregeerd in plaats van bestuurd te hebben gedurende dezelfde periode van 
tweeëntwintig jaar, temidden van constante welvaart dankzij de intelligentie en 
standvastigheid van zijn regering. 

De populariteit, die dit gezin terecht genoot, was zodanig dat de inwoners van Bagdad bij de 
dood van Ahmed, die kinderloos stierf, geen andere gouverneur wilden dan zijn schoonzoon, 
Soliman-Kehya. De Porte was op geen enkele manier geneigd om in dezelfde familie zo'n 
belangrijke pachalik te bestendigen, die al in handen was van een enigszins onafhankelijke 
soevereiniteit. Twee jaar lang probeerde ze het land door vier verschillende gouverneurs te 
laten besturen. Ze vonden daar talloze moeilijkheden. Ten slotte was het nodig om aan de 
wens van de Baghdadeeërs te voldoen, vooral omdat Soliman, dankzij hun hulp, de stad had 
kunnen veroveren, en het zou niet gemakkelijk zijn geweest om het van hem af te nemen, 
zelfs niet van de troepen van laatstgenoemde. Pasha-ambtenaar die zichzelf in zijn partij heeft 
geplaatst, verleid door zijn briljante kwaliteiten en de vrijgevigheid van zijn karakter. 
Soliman-Kehya, Georgiër van geboorte, gekocht als slaaf en opgevoed door Hassan-Pasha, 
stond bekend om zijn intelligentie en moed, en werd officier onder de zoon en opvolger van 
Hassan, hij zag zichzelf plotseling naar het toppunt van fortuin worden gedragen na een slag 



van durf die in een paar woorden kan worden uitgedrukt. Een grote fan van leeuwenjacht, 
Ahmed-Pasha, bevond zich op een dag, nadat hij er meerdere met zijn eigen hand had gedood 

 

aanwezigheid van een tegenstander van uitzonderlijke omvang en kracht. Ahmed viel hem 
resoluut aan, maar nadat zijn speer in het lichaam van het dier was gebroken, zou hij 
onvermijdelijk worden verslonden. De Pasja hield er niet van dat mensen hem bij dergelijke 
gebeurtenissen te hulp kwamen; hij verbood zelfs formeel elke poging om hem te helpen. Het 
gevaar was echter zo groot dat de Georgische Soliman, die alleen naar zijn toewijding en 
moed luisterde, zich voor het woedende beest wierp en het met een formidabele slag aan zijn 
voeten legde. De Pasja, gedwongen toe te geven dat hij zijn leven te danken had aan Soliman-
Kehya, benoemde hem tot zijn luitenant in de regering van de provincie, en al snel dwong hij 
hem zelfs met zijn oudste dochter, Adlla-Chatoun, te trouwen. 

De schoonzoon van Ahmed-Pasha oefende een bijna soevereine macht uit in de hele omvang 
van de pachalik, gedurende een tijdsbestek van dertien jaar, van 1750 tot 1763, en, men kan 
het zeggen, tot algemene tevredenheid. Hij vergaf niets van de Arabieren die gewend waren 
de wegen naar Badgad te blokkeren en wisten hoe ze hen moesten verrassen wanneer ze dat 
het minst verwachtten en hen krachtig moesten toeslaan voordat ze, volgens hun gewoonte, in 
de woestijn waren weggezakt. Ze hadden hem de namen gegeven van Abouel-Heal (de vader 
van trucs) en van Abou-ei-Lel (de vader van de nacht), terwijl de bevolking van Bagdad, 
beschermd door zijn moed, hem Soliman-le-Lion noemde. Bij zijn overlijden werden ter ere 
van hem begrafenisliederen gecomponeerd die nog steeds te horen zijn in de cafés en in de 
straten van de stad. 

Zijn energieke bestuur zorgde overal voor een zodanige veiligheid dat iedereen zonder 
begeleiding naar de meest afgelegen punten van de provincie kon reizen. Verdreven uit 
Perzië door de burgeroorlog, die bijna begon te duren 

 

van een halve eeuw verschoof de handel geleidelijk naar Basra en Bagdad, en we kunnen 
zeggen dat het Hassan-Pasha, Ahmed, zijn zoon en Soliman-Kehya, schoonzoon van 
laatstgenoemde waren. hier, dat deze laatste stad zijn modern belang.  

De herinnering aan deze drie mannen is te vinden in verschillende districten van Bagdad, en 
ik moest het vooral herinneren in verband met de vele moskeeën of Djameh die ze bouwden, 
en waarvan ik er maar een paar zal noemen.  

Het is dus aan de eerste dat we de Djameh die zijn naam draagt, verschuldigd zijn in het 
district Châh-Coulli, en de drie moskeeën van het Saffaffiz-district, genaamd Djaneh-el-
Pasha, Djameh-el-Ouazir en Djameh-el. -Lesbiguié. Tot AhmedPacha behoort de bouw van 
de Djameh-el-Malek, in het district met deze naam, van de moskee-d'Ahmed die we zien in 
het district Illar-Delli, en die van de Djameh-el-Calla. 

Onder de moskeeën gebouwd door Soliman-Kehya, zal ik de Djmneh-el-Faddel noemen, in 
het gelijknamige district, en in het deel van de stad genaamd Cambar-Ali, de moskee die ook 
wordt aangeduid met de naam van dit district: dezelfde administratie heeft betrekking op de 
stichting van Djameh-el-Chatoun, van het Topgié-district, toegeschreven aan de vrouw van 
Soliman-Kehya, deze Adlla-Chatoun over wie ik heb gesproken en die op haar echtgenoot 
een rampzalige invloed uitoefende die hedendaagse schrijvers hebben opgemerkt. Ik wil deze 
opsomming niet uitbreiden door alle andere tempels te noemen waarvan de bouw te danken is 
aan de modernere gouverneurs van Bagdad of aan personen die zich onderscheiden door hun 



rijkdom en hun vroomheid. Er zijn er drie die opvallen: de Djameh van Mourad-Pasha, in het 
Illar-Delli-district, de moskee van de Cadi-el-Mes- 

 

ched, die de naam Cheik-Seraclj-el-Dîn draagt, gebouwd in 1808 door Mulla-Abdullah-
Effendi, en tenslotte de moskee die bekend staat als Djarneh-Daoud-Pasha, gebouwd in 1827 
door deze gouverneur, die er zijn graf liet plaatsen . Daoud-Pasha regeerde Bagdad van 1815 
tot 1831; na zijn dood in 1850, tijdens een pelgrimstocht die hij naar Medina en Mekka 
maakte, werd hij in laatstgenoemde stad begraven, en zijn graf bleef leeg. Er is bovendien 
absoluut niets origineels, en nog minder, ik herhaal, niets grandioos in al deze gebouwen die 
vanaf het begin van de vorige eeuw tot voor kort zijn gebouwd. 

Ik zei dat we in het noorden van de stad nog steeds de Serai of Bab konden zien, toegewezen 
aan de residentie van de vertegenwoordiger van de sultan, die ten tijde van mijn verblijf in 
Bagdad HE Namik-Pasha was, maarschalk van het rijk. . Deze residentie reageert weinig op 
de eminentie van zo'n personage, gouverneur-generaal en almachtig van een territorium dat 
een koninkrijk is. 

Het is alleen opmerkelijk vanwege zijn ontwikkelingen; maar dat is zonder stijl, zonder 
regelmaat en zonder pracht. 

Europa schaart zich achter Azië. Wat modern is, is door gebrek aan zorg even vervallen als 
wat oud is. Mooie meubels, rijke tapijten, prachtige wandkleden worden gebruikt om kamers 
te versieren waarvan de plafonds in stukken vallen op deze rijkdommen die niet worden 
onderhouden of gerepareerd. We erkennen daar de onzorgvuldigheid van de Turken, hun 
minachting voor comfort en die poëzie van het binnenland die het instinct en de smaak van de 
Perzen is. Het enige dat het vermelden waard is, en dat wordt onderhouden en verzorgd met 
een volledig militaire voorkeur, zijn de stallen, waar de Pasha een hele verzameling prachtige 
paarden had. 

 

vaux, Perzen, Koerden en Arabieren. In de buurt zijn de kazernes, deze zijn echt opmerkelijk 
vanwege hun constructie en hun indeling. Ze worden beter begrepen dan de gebouwen, vaak 
zonder grootsheid en bijna altijd zonder gemak, waar we logeren, ik zou moeten zeggen waar 
we onze soldaten verdringen: we vinden hier uitgestrekte binnenplaatsen, galerijen om te 
schuilen tegen de zon en de zee. Regen, fonteinen, vijvers, grote zalen en goed verlichte en 
goed geventileerde ruimtes. Het is in dit district, dat is dat van Meïdân, dat voornamelijk de 
echte Turken wonen, ambtenaren van alle soorten, kooplieden, enz. 

Dit is ook waar de Grand Bazaar van Bagdad begint, die ik hierboven noemde, en die zich 
door de stad uitstrekt, parallel aan de Tigris, over meer dan drie kilometer. Het is ongelijk 
opgebouwd, of in ieder geval zijn de verschillende onderdelen ongelijkmatig geconserveerd. 

Sommige zien er oud uit en zijn herkenbaar aan hun stevige pilaren, versierd met arabesken, 
maar ook aan de hoogte en stevigheid van hun gewelven. Een groter aantal galerijen heeft 
slechts een eenvoudige houten bekleding; op sommige plaatsen worden zelfs matten gebruikt 
om de zonnestralen op te vangen. Overal is de bazaar erg breed; het is een waarlijk overdekte 
straat waarin ruiters als voetgangers rondlopen. Het levendigste deel van de grote bazaar 
bevindt zich ter hoogte van de brug; degenen die aankomen of terugkeren via de straat met 
deze naam, die een bijgebouw is van de bazaar, vormen daar een menigte die nergens anders 
samenkomt, maar die ook alle galerijen zou bezwaren tijdens de grote bevolking en de milde 

 



deur van de stad Kalifes. Wat betreft de indeling van het interieur, de indeling van de 
winkels, hun indeling, de aard van de goederen en producten die daar worden verkocht, het is 
een imitatie van wat we in Perzië zien, en in de angst om mezelf te herhalen, kan ik alleen de 
lezer verwijzen naar wat ik zei over de bazaars van Tabriz, Kasbin, Teheran en Isfahan. Wat 
hier domineert, na de producten van het land en die van de buurlanden Damascus, Aleppo, 
zijn de goederen uit Perzië en India. 

Engeland levert stoffen aan de bazaar van Bagdad; Ook Zwitserse fabrikanten sturen hun 
stoffen daarheen via de Griekse huizen in Beiroet; maar Frankrijk, het spijt me het te moeten 
zeggen, is slechts zeer onvolmaakt vertegenwoordigd op deze markt, waar het niettemin met 
zoveel voordelen zou kunnen verschijnen. Verdere details van een handel die mensen uit alle 
landen, Arabieren, Perzen, Koerden, Hindoes, Georgiërs, Armeniërs, enz. Naar Bagdad lokt, 
zullen in het volgende hoofdstuk worden gevonden, die in de bazaars hun zeer verschillende 
types en hun kostuums laten zien als nou ja, pittoresk als gevarieerd. 

Langs de bazaar ontmoet men, rechts en links, verschillende Khans wiens deuren openen naar 
de galerijen zelf. Het is in dit soort karavanserais, die tegelijkertijd de hotelhandel en de 
bazaar zijn, dat de mooiste en grootste winkels en alles wat met de groothandel te maken 
heeft, te vinden zijn. Ze kunnen niet worden vergeleken met de Perzische karavanserais, 
behalve de Khan CisOsman, een van de monumenten van Bagdad, en onderscheidt zich door 
zijn prachtige portaal en zijn gedurfde koepelvormige gewelf. Deze Khans zijn talrijk in 

 

de hele stad, die ook verschillende andere kleinere bazaars bevat dan degene die ik zojuist 
heb beschreven. Ik zal alleen de Khan el-Alasbagha noemen, meer in het bijzonder 
toegewezen aan de Perzen, degene die de naam El-Soyagheré draagt, gebouwd in 1590 door 
de sultan Amurat, de Khan el-Mewa, waar de vruchten die in het groot worden verkocht. 
worden in detail verkocht in de verschillende bazaars, de Khan el-Meradiéh-constructie van 
Mourad-Pasha en de Khan Capschi-Kehyassi, gebouwd in 1796 door AhmedKehya. 

Bagdad heeft als oostelijke stad ook veel baden. Vroeger, toen het de hoofdstad was van een 
religie die reinheid en wassing voorschrijft, zag men daar, in dit genre, prachtige openbare 
gelegenheden, vandaag verdwenen, waarvan de pracht overeenkwam met die van de andere 
gebouwen vanwege de passie voor de kunsten die het ras van de Abbasiden onderscheidden. 
De huidige baden zijn helemaal niet monumentaal, maar ze zijn schoon, handig en, zoals van 
oudsher, druk bezocht. Het beste, gebouwd ten koste van een bepaald Seïd-Chalil-ebn-el-
Ichudié, en dat de naam Hamam-Benza-Ali draagt, bevindt zich in de wijk Bâb-el-Agha. De 
wijk Acolliéh heeft, onder de naam Ilamam-Coschegié, een inrichting waar zoutwaterbaden 
worden genomen; het is te danken aan de vrijgevigheid van een andere Seïd (we weten dat 
we zo de afstammelingen, echt of verondersteld, van de profeet noemen) genaamd Abdel-
Kader-ebn-Mohamed. Er zijn ook badhuizen die uitsluitend aan vrouwen zijn gewijd. Mme 
Ida Pfeiffer, die het heeft kunnen invoeren, geeft een beschrijving waarnaar ik de lezer 
verwijs; wat ze erover zegt, en nog meer, wat ze niet probeert te zeggen, is dat zeker niet 

 

ten gunste van het fatsoen en de bescheidenheid die in dit soort plaatsen heersen (i).  

Een belangrijk artikel in het leven van Baghdade is de Cahouet. Dit woord, dat koffie 
betekent, wordt toegepast op alle etablissementen die wij in Europa aanduiden onder de 
verschillende namen van cafés, restaurants, cabarets, verfrissingen, enz. De stad is er vol van, 
maar het is in de wijk Meïdân dat we het meeste zien. Er zijn er maar weinig echt elegant; 
soms zijn het niets anders dan angstaanjagende tavernes waar een deel van de bevolking de 



hele dag doorbrengt met roken, koffie drinkt en likeuren en verschillende verfrissende 
drankjes drinkt. 

Elke categorie inwoners, elke natie heeft zijn cafés, meestal gevestigd aan de deur of in de 
buurt van de khans, en soms gebouwd op kosten van dezelfde persoon die de khan heeft laten 
grootbrengen. Een van de meest merkwaardige is Cahouet-llussein-Caradi, zo genoemd 
omdat het het café is waar de Carades (Arabische boeren-telers) elkaar ontmoeten. Volgens 
een statistische tabel die voor mijn gebruik is opgesteld door een inwoner van Bagdad, die 
Frans kent en meer gewetensvol is, zijn er in deze stad 80 cafés van enig belang: ik vind in 
dezelfde notitie ook 45 Khans, 38 bazaars en 40 moskeeën , verdeeld in de verschillende 
districten waarvan het mij overbodig lijkt om de naam in het Arabisch te noemen, omdat ze 
zeer talrijk zijn. De stad is meer in het algemeen verdeeld in vier goed gedefinieerde delen, 
het Meïdân-district, dat het Turkse district is, en het 

(i) Reis van een vrouw rond de wereld, Parijs 1858, bij Hachette et Cie, p. 446 

 

Arabier, christen en jood. Er is maar één plaats die het vermelden waard is, de Meïdân 
waarover ik heb gesproken. Wat betreft de straten, over het algemeen smal en kronkelig zoals 
in elke oostelijke stad, ze zijn altijd moeilijk te navigeren, vol stof in de zomer en vol modder 
tijdens het regenseizoen. 

Aan wat ik zei over huizen, zal ik dit toevoegen. De buitenmuren, gericht op de openbare 
weg, hebben systematisch geen ramen of balkons; de dag wordt opgevangen door de vele 
openingen die zijn gemaakt in de binnengevels, die een keurig onderhouden en bijna altijd 
geplaveide binnenplaats omringen, met in het midden een of meer palmbomen waarvan de 
gepluimde hoofden uitsteken en schaduw geven aan het terrasdak waar, voor twee, Ten derde 
slapen Baghdadeans het hele jaar onder de sterren, beschermd door de zachtheid en constante 
droogte van de lucht. Binnenzwembaden zijn zeldzaam, waterstralen nog meer; het schenken 
van huishoudelijk water, waarvan het verbruik overvloedig is, wordt gedaan door middel van 
dragers die dagelijks grote potten vullen die op een overdekte plaats worden bewaard. Een 
groot aantal huizen ligt temidden van tuinen met een aangenaam uiterlijk, hoewel zeer 
onregelmatig beplant. Al deze tuinen, die zowel binnen als buiten de stad te zien zijn, zijn 
ontworpen zonder kunst. Het zijn eerder bossen met palmbomen en fruitbomen, zonder 
grasvelden of bloembedden en zonder gemarkeerde paden; we vragen ze alleen om schaduw 
en geven niet om orde en netheid. 

Om het uiterlijk van Bagdad goed te beoordelen, spreek ik over de moderne stad, die van de 
linkeroever, die we niet hebben  

 

nog over, je moet aan het einde van de brug staan, aan de kant van de buitenwijk. Allereerst 
een woord van deze brug, de enige die Bagdad heeft en die we bij zware overstromingen 
zelfs moeten verwijderen. Het is onmogelijk iets primitiever te zien dan dit pad van slecht 
geplaatste planken en planken, ondersteund door ongeveer vijftig boten die over de rivier 
worden gehouden, die op deze plek niet minder dan tweehonderddertig meter breed is. Wat 
het echter een fysionomie geeft die de fout in zijn constructie oplost, is het voortdurende 
komen en gaan dat plaatsvindt op deze werkelijk ellendige vloer: van 's ochtends tot' s avonds 
is het een parade van de meest uiteenlopende kostuums., Voetgangers, ruiters, chauffeurs van 
ezels, kamelen en allerlei soorten voertuigen. Aan elk uiteinde, langs de oever, is er een groot 
café, dat een open galerij vertegenwoordigt, waar je urenlang kunt kijken naar het verkeer op 
de brug en de beweging van de boten die over de rivier varen. Het uitzicht vanaf de 
linkeroever is degene die wij prefereren. Het panorama dat de stad aan deze kant biedt, is in 



feite een voltooide schilderachtige omgeving. Achter de rij gebouwen en huizen die aan de 
Tigris grenzen, verschijnen de koepels, de koepels, de minaretten die duizenden trapsgewijze 
terrassen domineren en worden afgewisseld door clusters van palmbomen die tot grote hoogte 
reiken. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, hebben de huizen met uitzicht op de rivier 
echte gevels die doorboord zijn met charmante kozijnen. Sommige hebben een goed effect, 
onder andere die van een Perziër, genaamd Mirza-Hadi, en een rijke Jood genaamd Saleh-
Daniel; dan, aan de zuidkant, het consulaat-generaal van Engeland, met zijn prachtige terras 
en zijn prachtige tuin. 

 

Als we naar het noorden gaan, merkt het oog nog steeds op, op de voorgrond, de achthoekige 
toren met daarboven een naar achteren geveegd dak, dat oprijst bij de ingang van wat de 
haven wordt genoemd; het enorme gebouw dat de grote school van de Kalifes was, waarvan 
een deel de douane is geworden, en de rest is omgebouwd tot een militaire opslagplaats; het 
Café du Pont met zijn overdekte balkon, bevolkt door leeglopers; iets hogerop stortten de 
unieke ruïnes van een moskee in het midden van een vloed die de helft van de koepel 
wegspoelde, de andere helft als een enorme nis overlatend die uitkijkt over de rivier; dan de 
kazerne, het paleis van de Pasja en tenslotte een groot gebouw dat ambitieus was versierd met 
de naam van fort, maar dat in geval van een aanval weinig zou helpen als het onder de stad 
was. 

Een paar details, voordat we verder gaan, over deze school van de Kalifes, een van de oudste 
en zonder twijfel het meest merkwaardige gebouw in Bagdad. Ik bezocht het met 
toestemming van de Pasja, die me, moet je denken, alle deuren heeft laten openen. Stevig 
geconstrueerd, beïnvloedt het gebouw vanaf de waterzijde het aanzien van een citadel; aan de 
stadszijde presenteert het twee slanke minaretten die twee mooie geribbelde koepels 
omlijsten; het geheel heeft een groot effect. De muren zijn bedekt met inscripties. Een van 
hen, al gegeven door Niebuhr, toont aan dat dit gebouw werd gebouwd door de kalief 
Mostanser-Billah, zoals Madrasseh bedoeld had voor de opvoeding van de jeugd. Dit is de 
stichting die ik hierboven noemde in het jaar 1226. Maar de traditie gelooft dat er al de 
primitieve school van de Kalifes bestond, deze terecht beroemde academie waar de meest 
geleerde leraren woonden met hun leerlingen die daar voor hun opleiding een prachtige 

 

Een mooie bibliotheek met, naar men zegt, meer dan honderdduizend boekdelen, waarvan er 
vandaag niets meer over is, allemaal verbrand tijdens de verovering van Bagdad door 
Houlagou.  

Reizigers verwijzen vaker naar deze oude Madrasseh op de linkeroever van de Tigris onder 
de naam Douane. Slechts een deel, de keukens, werd toegewezen aan de kantoren en het 
magazijn van deze administratie. De rest vormt een instelling die is toegewezen aan de dienst 
van wat het ambitieus zou zijn om in Turkije de Militaire Administratie te noemen; het is 
daar, in feite, dat alle dingen die nodig zijn voor de uitrusting en bewapening van de troepen 
verzameld worden aangetroffen, onder de bewaking van een paar compagnieën. 

De directeur van dit soort arsenaal, Iustaffa-Effendicol-Aghassi, ontving me met grote 
vriendelijkheid. Na even uit te rusten in zijn accommodatie, die uitkijkt over de rivier, wilde 
hij dat ik door de verschillende delen van dit eens zo beroemde gebouw liep, in het 
gezelschap van zijn tweede, Omar-Agha. Ik maakte eerst kennis met de winkels die de 
effecten van kleding bevatten, zoals broeken, jassen, fez, schoenen, enz.  

Ik heb toen de kamers bezocht die gewijd waren aan wapens en andere uitrusting, en ten 
slotte die waar munitie wordt bewaard. Al wandelend gaven mijn twee cicerones me de 



geschiedenis van de grote academie die niet langer vandaag is maar een zeer verre 
herinnering: hier de kleine studie waarin de oude kaliphs graag met pensioen gingen, 
verderop, ik, zo werd gezegd, het studiebureau van Haroun-al-Raschid zelf en die van zijn 
kleinzoon, Mamoun; een grote kamer was de arbeidersklasse van de studenten; in een andere, 
grotere, werden examens afgelegd; weer anderen werden gebruikt om de 

 

dag en nacht. In de galerijen die rond de binnenplaats heersen, moest ik denken aan de vier 
pleinen waar de vier leiders van de belangrijkste moslimse sekten hun doctrines beleden. 
Uitgaande op een van deze gangen, zien we de kleine en donkere kamer, bewoond, als we de 
traditie mogen geloven, door de illustere en vereerde Ebn-llambal, wiens lichaam rust in 
Imam-Muazem. De meeste van deze kamers zijn goed bewaard gebleven en de grootste 
onderscheiden zich door de schoonheid en durf van de gewelven. De oude keuken, vooral 
waar de Douane is gevestigd, heeft een verrassend monumentale uitstraling, maar is te 
verklaren door te denken dat er meer dan vijfhonderd mensen, docenten en studenten, in het 
etablissement werden ondergebracht en gevoed. Nadat ik alles had bezocht, nodigde 
Mustaffa-Effendi me uit om de terrassen op te gaan die erg mooi zijn en vanwaar men de 
stad, de brug en de hele loop van de Tigris domineert, die de meest uiteenlopende boten in 
alle richtingen varen. Als laatste opmerking zal ik deze talrijke inscripties noemen die, buiten 
en binnen, de muren van het gebouw bedekken, ze zijn over het algemeen in arabesk schrift, 
genaamd tulti, waarvan de uitvinding wordt toegeschreven aan Ahmed-el-Tabrizi, en 
bevatten verzen uit de Koran en voorschriften uit de werken van de imams. 

Hoewel het van een veel kleinere omvang en veel minder bevolkt is dan het huidige Bagdad 
op de linkeroever, kan wat de Faubourg op de rechteroever wordt genoemd, doorgaan voor 
een tweede stad. Ook vroeger omgeven door een muur die naar het westen afrondde, is dit 
deel nu weerloos. Je verlaat het via drie deuren, Bâb-el-lillalll-Iouça, Bâb -el-Hissa en Bâbel-
Boussatin; het is dichtbij het laatste dat a 

 

kanaal dat de wateren van de Eufraat en de Tigris met elkaar verbindt.  

Er is hier niets monumentaals te vinden. De huizen zijn over het algemeen klein en laag, de 
hutten domineren; men ziet alleen moskeeën en bazaars van de derde orde; we moeten echter 
de residentie onderscheiden die toen werd bewoond door een broer van de koning van Perzië, 
Naïb-Sultanieh, die Nasr-ed-Dîn-Châh naar Bagdad had verbannen. Dit huis, met een 
geweldige uitstraling, is geplaatst op een zeer mooie locatie, op een oever die een inkeping 
vormt in de rivier en vanwaar men een prachtig uitzicht heeft op de brug en de stad. De 
belangrijkste bazaar van deze buitenwijk loopt, net als die van de linkeroever, parallel aan de 
Tigris. Eetwaren worden daar voor minder verkocht dan aan de andere kant van de stad. Deze 
bazaar wordt vooral bezocht door Arabieren uit de woestijn en door Perzen die hier in groten 
getale wonen of er passeren om Kazoumene, Kerbelah en andere plaatsen te bereiken waar ze 
bekend stonden als heiligen. Ook degenen die de winkels runnen, zijn meer van de Chiyte-
religie. Nadat we de bazaar zijn overgestoken, zien we de ruïnes van een gebouw op een 
strook land dat uitsteekt in de rivier en dat ooit een eiland was dat aan de kust was verbonden 
door een brug die nu is verdwenen. Er wordt gezegd dat het de overblijfselen zijn van een 
paleis dat bewoond wordt door enkele kaliefen; maar het is niet de oude residentie van 
Haroun-al-Raschid waarvan de vormeloze ruïnes aan dezelfde kant worden getoond, maar 
niet aan de rand van de rivier. 



Van alle weelderige gebouwen die ooit dit deel van de stad bedekten, de meest aanhankelijke 
van de Kalifes, blijft er niets of bijna niets over; men leest niettemin op deze overblijfselen 
fragmenten van inscripties in Kufische letters, 

 

waarvan de elegantie doet denken aan de hoogtijdagen van Kalifat. Deze grote ruimtes, ooit 
bedekt met huizen, worden doorkruist door de ploeg. In het midden van het puin kun je alleen 
zwerfhonden en halfwilde katten zien, evenals grote troepen gieren die vechten om de lijken 
van muilezels en andere dode dieren, die daar worden gegooid om ze kwijt te raken. Het 
interieur van de omringende muur was verdeeld in twee verdiepingen, open aan de stadszijde; 
deze galerijen waren zelf opgedeeld in verschillende compartimenten die over het platteland 
waren doorboord met een gat waardoor de aanvallers werden neergeschoten. Maar dit was 
een zeer zwak werk dat niet de minste artillerie kon weerstaan. 

We kunnen nog steeds zien, op de rechteroever van de Tigris, een paar moskeeën, een paar 
khans, baden, cafés, maar dit alles zonder belang vergeleken met wat we aan de andere kant 
van de rivier zien. Ik zal me beperken tot het citeren van de Djameh-Choder-Elias, gebouwd 
op een plaats waar het paleis van Haroun; een gebouw dat naar verluidt een academie was uit 
dezelfde periode, dat de aanduiding Lekiet Bab-el-Kadem draagt; een nieuwe moskee, 
Natfissé genaamd, genoemd naar een moslimvrouw die het in 1810 liet bouwen, en de baden 
genaamd Hamani-Steyen, gebouwd in 1679 door Mullah Kassem. Ik heb het niet over de 
andere herinneringen aan de oude stad van de Kaliphs die we ontmoeten op een bepaalde 
afstand van wat nu slechts een middelmatige buitenwijk is; Ik zal de gelegenheid hebben om 
erop terug te komen over mijn excursies in de omgeving van Bagdad. 

 

HOOFDSTUK IV  

Natuurlijke geschiedenis. - Weer. - Moraal en gebruik; e. - Kostuums.  Huwelijk. - 
Ceremonies (unèbrcs. - Bijgeloof. - Handel. - Arabische stammen. 

De campagne van Bagdad, hoewel niet erg uitgebreid, zou in staat zijn om overvloedige 
producten op te leveren, maar de industrie van mensen reageert niet op de vruchtbaarheid van 
de grond.  

Daar worden echter op vrij grote schaal voedselplanten gekweekt. Na granen, die 
voornamelijk uit tarwe en gerst bestaan, komen linzen, kikkererwten, bonen en tuinbonen. 
Tussen de groenteplanten zien we de meloen genaamd Batich, aubergines (Badinjan), okra of 
hibiscus esculentus, ook wel Baynia genoemd, komkommer en een soort pompoen genaamd 
Chadger. 

Onder de fruitbomen moeten we de vijgenboom, moerbei, granaatappel, abrikoos, latwerk, 
maar vooral de dadelpalm noemen. Alle noodzakelijke dingen worden geleverd door de palm 
of dadelpalm. Het vruchtvlees van de vrucht, het hoofdvoedsel van de Arabier, wordt nog 
steeds gebruikt om heerlijke snoepjes te maken onder de naam halawa. Wij doen, 

 

afhankelijk van de bereiding, azijn of honing genaamd dibbes of selan. Door het sap van 
halfrijpe dadels te destilleren, wordt een likeur genaamd arak geëxtraheerd; dit soort geesten 
is niet onaangenaam. De palmboom wordt in constructies voor verschillende doeleinden 
gebruikt; er worden palen, balken, balken van gemaakt die voor onbepaalde tijd meegaan. 
Het blad vormt een uitstekende viltlaag en er zijn zeer resistente koorden gemaakt met zijn 
filamenten. Ten slotte is het met de pitten van dadels, door middel van houtskool, dat 



degenen die de verschillende metalen bewerken, het vuur van hun smidse voeden. Maar ik 
heb nog lang niet alles op een rijtje gezet. Er wordt gezegd dat er een Perzisch lied is waarin 
de voordelen van de palmboom op het aantal van driehonderdzestig worden gebracht. “De 
gezegende boom”, zegt Kazewini, “komt alleen voor in landen waar het islamisme wordt 
beleden. De Profeet zei: “Eer de 'palmboom, het is je vaderlijke tante (de palmboom is' 
vrouwelijk in het Arabisch);    

De teelt van andere fruitbomen is slechts incidenteel.  

Sinds enige tijd beginnen de granaatappel, abrikoos en wijnstokken zich echter te 
ontwikkelen, of beter gezegd, hun vroegere kracht te herwinnen, want, om alleen dit laatste 
artikel te citeren, weten we dat het de Macedoniërs waren die van vóór onze jaartelling de 
wijnstok naar Mesopotamië waar het al snel en lange tijd werd verwaarloosd. Onder de 
producties van het grondgebied van Bagdad mogen we sesam niet vergeten, waarvan de olie 
de enige soort is die wordt gebruikt om het op te eten of voor verlichting. 

Huisdieren in en rond Bagdad zijn de kameel, het paard, de ezel, de buffel, de zachte  

 

uw, de geit, allemaal van een superieur ras, tenslotte de koe en de os, die van zeer matige 
kwaliteit zijn. De kuddes schapen zijn de belangrijkste rijkdom van de min of meer naaste 
Arabische stammen. Er zijn twee soorten schapen, het Tataarse of Koerdische ras, en het 
bedoeïenenschaap, dat de naam Arabi draagt. De wol van de eerste is veel dikker en sterker 
dan die van de Arabi-schapen, die verder zijn onderverdeeld in twee verschillende soorten, 
namelijk de aouasses die bijna alleen aan de kant van Kerkoùk leven, en de opperhoofden 
wiens wol de beste is. En die gedijen op de landen van de Beni-Laâms en de Montéfiks, twee 
van de belangrijkste Arabische stammen die de oevers van de Tigris en de Eufraat bewonen. 

We vinden op het platteland en in de tuinen van Bagdad een soort eekhoorn, met een fijn 
gestreepte vacht, die we palmrat noemen, dJeredi-el-nakel, niet dat hij uitsluitend van 
palmbomen leeft en zich er alleen mee voedt. Van dadels, maar het wordt het best gehouden 
op land dat is beplant met dadelpalmen. De palmrat is, net als de eekhoorn, in voortdurende 
beweging; hij gaat, komt, gaat omhoog, gaat naar beneden, springt van de ene tak naar de 
andere door een reeks bewegingen van de meest grillige en de meest gracieuze tegelijk. Het is 
gemakkelijk te temmen, maar het moet met grote zachtheid worden behandeld, want bij de 
minste abruptheid ontsnapt het met een kleine kreet, wat het teken is van woede. 

Wat het mineralenrijk betreft, ik zal er slechts een paar woorden over zeggen. Ze zullen zich 
concentreren op de verschillende soorten bitumen die langs de Tigris worden aangetroffen. In 
de omgeving van Bagdad, bij Mendeli en Kerkouk, produceert de grond zowel bitumen als 
nafta; er zijn er ook een paar bij 

 

Anah, en in de Chamieh: aan de rand van de rivier zien we een grote bron van deze substantie 
waaruit tegelijkertijd zout in het water stroomt. In Mesopotamië, acht leagues van Hith, 
vinden we bitumen, maar van een veel minder wenselijke kwaliteit. In Takrith wordt nafta 
gemengd met lager bitumen, dat zelfs in de winter niet bevriest. De Baghdadeans noemen 
hem Djz, en kennen de ander alleen onder de naam Zifi. Bitumen wordt zelden gevonden bij 
nafta. In Mendeli zijn er verschillende overvloedige bronnen van nafta, maar het stroomt 
gemengd met zout opgelost door het water. Die van Kufri, van Kormath geven geen Zifl. Het 
is vermeldenswaard dat het grondgebied van Bagdad alleen zwarte nafta produceert; witte 
nafta komt alleen voor in Perzië. Het is met de zifl dat men alle externe delen van de boten 



bedekt die men gebruikt om op de Tigris en de Eufraat te navigeren. Dit verhoogt hun 
cohesieve sterkte en maakt ze ondoordringbaar in water. 

Het klimaat in Bagdad is op zichzelf niet ongezond; zo wordt het pas na de overstromingen 
van de Tigris, die moerassen rond de stad vormen, waarvan de uitstraling soms zeer 
schadelijk is. Maar er is een in zekere zin endemische ziekte waartegen de inwoners zichzelf 
niet kunnen garanderen; het heet de Bagdad-knop. 

Bijna alle vrouwen dragen sporen van deze bijzondere ziekte op hun gezicht. Het puistje van 
Bagdad is een soort korst die enkele maanden, soms een jaar aanhoudt en een onuitwisbaar 
litteken achterlaat. Aziatische buitenlanders en hun kinderen die in Bagdad zijn geboren, zijn 
eraan onderworpen en worden net als de lokale bevolking in het gezicht gebrandmerkt. 

De Europese kooplieden en consuls zijn dezelfde-  

 

mentaal aangevallen, maar eerder op de ledematen en romp dan op het gezicht. Verschillende 
mensen hadden het na tien jaar in de stad te hebben gewoond, anderen werden alleen bereikt 
door het over te steken; in andere, ten slotte, zou het zijn uitgeroepen lang na hun terugkeer 
naar Europa. 

De knop is meestal enkelvoudig, dus het wordt mannelijk genoemd; op andere momenten 
presenteert de ziekte zich onder het aspect van talrijke puisten die elkaar zonder onderbreking 
opvolgen: er wordt dan gezegd dat het een vrouwelijke knoop is. Er circuleren in Bagdad een 
groot aantal tradities en fabels met betrekking tot deze aandoening, waarvan de oorzaak 
niettemin onbekend is. 

We wilden het toeschrijven aan de manier van eten, die bijna uitsluitend uit dadels bestaat, en 
we noemen deze ziekte zelfs Ghoiirma-schobani (datumabces); maar deze hypothese kan niet 
worden aanvaard, want het zogenaamde Bagdad-puistje is op dezelfde manier wijdverbreid in 
Mosul, Aleppo, Aïntab en andere plaatsen waar de inwoners een grote verscheidenheid aan 
voedsel eten. Algemeen wordt aangenomen dat elke vorm van behandeling alleen dient om 
de ziekte te verergeren. Een paar lokale vrouwen beweren echter dat ze het genezen. Een 
christelijke Arabier die ik kende, was twee jaar eerder door een van deze vrouwen behandeld. 
Hij verzekerde me dat hij, dankzij verschillende opeenvolgende toepassingen van 
bloedzuigers en de opname van een medicijn dat door de vrouw zelf was bereid, en wat haar 
geheim was, binnen een maand volledig was gezuiverd. 

Ik ga een eerste glimp geven van de gewoonten en gebruiken van de bevolking van Bagdad, 
en zal eerst ingaan op de kwestie van het kostuum dat deze bevolking een grote originaliteit 
van uiterlijk geeft.  

 

De mannen zijn net zo gekleed als de rest van Syrië; ze dragen voor het grootste deel deze pet 
of rode pet, fez genaamd (in het Syrische tarbousch), omringd door sommigen die rijk zijn, 
met een kasjmieren sjaal, opgerold in een tulband, en onder de armen, met een 
gemeenschappelijke stof genaamd tangib; deze buitenste tulband krijgt hier de naam 
(Yamamé, in Syrië wordt hij leffé genoemd. 

Onder de Turken doen degenen die de tulband niet adopteren hun haar met een keffie of met 
een agal, soorten kapsels die in het land worden gemaakt. Het gebruikelijke kledingstuk is de 
zeboun of Syrische combas, en daaroverheen een salta of (armallie. In plaats van het doksaal, 
dat in Syrië wordt toegevoegd, dragen de mannen hier een mantel die een abba wordt 
genoemd, ook het werk van het land. dit doksaal, maar met daarboven de abba of abbayé, 
zonder welke het ongepast zou zijn om de straat op te gaan. De kleding is in elk materiaal en 



iedereen kiest zijn kleur. Men kan zich zowel in rood als in groen kleden, in blauw of geel, 
soms zelfs met stoffen die deze verschillende kleuren combineren, en dat zonder iemand te 
choqueren. de broek van de Syrische vrouwen. Laatste detail: de kleding van de mannen, in 
Bagdad, is soms net zo geborduurd met goud als die van de vrouwen, wat veel zegt. Het 
mannenkostuum wordt aangevuld met een riem; onder de rijken , het is gemaakt van stof 
sjaals genaamd Caramanie, of kasjmier, aan hen geleverd door Perzië; de meesten zijn 
tevreden met een hayassa, een soort lint, ongeveer vier vingers breed, met een fijn gebeiteld 
zilverplaatje, net 

 

midden van het lichaam; dit ornament is gemaakt in Bagdad zelf. 

De joden adopteren in het algemeen de kasjmier tulband niet; ze stellen hun kapsel samen uit 
verschillende jasma's of scharkads (sjaals). Wat hun abbas betreft, ze gooien hem in de zomer 
bijna nooit op hun schouders; ze rollen het op tot een klein bundeltje en dragen het met zich 
mee onder hun armen. Alle joden hebben alleen gele pantoffels aan hun voeten. Het 
merendeel van de inwoners draagt schoenen in de stijl van het land, ook wel bekend als 
jenani. Maar de moslims van de Aly-sekte, de Chiytes, onderscheiden zich van de soennieten 
door dezelfde gele pantoffels, Babousches genaamd, die ze allemaal dragen. 

Een laatste mode, en dit universeel in alle klassen, is die van het verven van je handen met 
henna, een soort struik waarvan de bladeren een prachtige saffraankleur geven.  

Het gewone kapsel van de vrouwen in Bagdad is een soort zwarte zijden pet of pet, waaraan 
een grote kudde hangt, zegt Bascullé; van de rijkste, deze petten zijn gemaakt van gekleurd 
kasjmierweefsel, dus ze krijgen de naam arakschin. Op deze caps hechten ze jasma's die door 
Europa worden geleverd. Het haar, met een scheiding in het midden van het hoofd, is 
gevlochten in verschillende vlechten die tot op de schouders vallen. De Baghdadeans trokken 
onder hun jurk een heel fijn hemd aan, met wijde mouwen en open van boven naar de borst, 
die bedekt is met een kleine kap genaamd sedrié. Wat betreft de jurk, deze is gesneden in de 
stijl van de Europese jurken van dertig jaar geleden, dat wil zeggen, effen en vallend; alleen 
in Bagdad dragen ze de mouwen erg wijd en soms met split en hangend 

 

punt zoals gezien in de middeleeuwen. Vroeger trokken alle vrouwen hun schoenen aan met 
de scheclek, een soort ter plekke gemaakte babousche; momenteel is deze schoen het 
voorrecht gebleven van Turkse vrouwen. 

De christenen en de joden hebben de Europese schoen of deze schoen van het land, jemani 
genaamd, overgenomen, wat slechts een nogal onhandige nabootsing ervan is.  

De klederdracht van Arabieren die zich in Bagdad vestigen, verschilt van die van andere 
inwoners. Ze zijn voor het grootste deel gekleed in een smalle witte tuniek, die dient als hun 
hemd, en daaroverheen een andere in wol die de zeboun vervangt. Net als andere moslims 
gaan ze nooit de deur uit zonder een abba te dragen. Arabieren dragen geen broek of 
onderbroek en gaan allemaal met blote benen. De kleding van hun vrouwen bestaat uit een 
blauw hemd tot boven de knie en een witte sluier die de bovenkant van hun hoofd, kin en 
mond bedekt en de rest van hun gezicht onbedekt laat. 

Dit voorschrift van de sluier wordt hier heel precies nageleefd door alle andere vrouwen in de 
stad, tot welke religie ze ook behoren, wanneer ze uitgaan om te bezoeken, of om naar het 
bad te gaan of om te wandelen. Deze sluier, geweven in het land, wordt lzar genoemd; voor 
de armen is het katoen en zijde voor rijke vrouwen. Beiden bedekken hun gezicht met een 



lichte stof van paardenhaar, vergelijkbaar met ons canvas, pesché genaamd, dat voorkomt dat 
de vrouw wordt gezien, maar haar het vermogen geeft om haar weg te herkennen. 

We weten dat Orientals grote liefhebbers van sieraden zijn, zowel mannen als vrouwen. De 
mensen van Bagdad tonen in dit opzicht een zeer uitgesproken smaak. 

 

De mannen dragen bijna allemaal ringen die zijn gezet in briljanten, robijnen, smaragden, 
soms van grote waarde. Ik heb er enkele gezien met twee of drie ringen aan dezelfde vinger, 
en het gemiddelde is vijf tot zes voor één hand. Elk is bovendien voorzien van een ring in de 
vorm van een zegel, wat we een zegelring noemen, waarop zijn naam, een embleem, een 
datum en vaak een door de drager aangenomen motto is gegraveerd. Ik heb verschillende van 
deze ringvormige zegels vastgehouden. De lezer zal mij misschien dankbaar zijn dat ik hier 
enkele van de inscripties die daar kunnen worden gelezen, heb overgenomen. Dus op een ring 
waarvan de eigenaar Abbas heet, waren deze woorden gegraveerd: "Heer " van alle mensen, 
bewaar uw dienaar Abbas.   

Een ander, Abdallah genaamd, had op zijn zegel de volgende inscriptie aangenomen: " Hij is 
God, en ik ben zijn slaaf." Op een derde ring stond: " Geloven in God ", de Heer, zijn dienaar 
Ahmed; " op een vierde: " Het is in God dat de schuldige Abbas vertrouwt. " Ten slotte, over 
het katje van een laatste ring (ik verzaak deze opsomming voort te zetten) had men deze zin 
geschreven die herinnert aan de nederige christelijke verhoging: " wie is " tevreden met eer, 
die nederig nastreeft. "  

Damesjuwelen zijn buitengewoon gevarieerd en tonen door hun werk zowel een grote 
vruchtbaarheid als een geweldige smaak. Ik zal ze bekendmaken door ze te onderscheiden 
door hun naam en hun gebruik. 

De tapalog of tapa is een soort band versierd met parels en gouden munten. In hun dagen dat 
ze zich volledig kleden, deden vrouwen dit ornament over hun gewone muts en wierpen hun 
jasma's een beetje achter het hoofd, ze schikten zichzelf om te laten zien 

 

die gouden munten op hun voorhoofd. De cobsché is de broche van onze dames. Dan komen 
de bogma, een parelketting, de lneraoued, dat zijn de oorbellen, de souarbeloulou, ook een 
parelarmband, en de sonarcascher-narindj, een gouden armband die alleen met parels is 
versierd. 

Deze armbanden, waarvan de eerste altijd de duurste is, kunnen niet samen worden gedragen. 
Er is ook de buram, een soort gedraaide gouden armband, en de souarHab-el-cahouet, 
eveneens in goud en in de stijl van een parelarmband. De vrouwen hebben allemaal een soort 
grote ketting van gouden of gele barnsteenkralen, een schaakstuk genaamd, dat over hun 
borsten hangt. De buram en het schaakspel zijn twee ornamenten die ze ook nooit verlaten. 
Een rijkere set, en die alleen in de grote dagen gedragen kan worden, is de barakat. Het 
bestaat uit verschillende rijen parels, vastgemaakt met een gesp, die naar de borst dalen en 
steeds groter worden. Maar het favoriete juweel, waar de vrouwen van Bagdad nooit genoeg 
van lijken te hebben, zijn de ringen (mahabes). 

Hun vingers zijn er letterlijk mee bedekt; velen tonen wel tien en twaalf ringen aan één hand. 

De vrouwen dragen ook een riem in Bagdad die niet wordt gezien bij de vrouwen in Syrië. 
Het wordt aangeduid onder de naam meledjem; het wordt gevormd door een strook leer, 
waarop een zwart fluwelen lint is genaaid dat is bezaaid met goudstukken, die dit deel van de 
set een volledig oosters karakter geven. Om niets weg te laten, zal ik opnieuw de cholchal, de 
schemsats citeren en ik zal eindigen met de schelang die het meest opmerkelijke is dat de 



setting van een Baghdadean-dame kan bieden. Een paar grote gouden ringen wordt cholchal 
genoemd, 

 

fijn gebeiteld, die vrouwen aan de voeten hechten, net boven de enkel. Voor 
bedoeïenenvrouwen of tribale vrouwen is dit ornament in zilver. In het verleden werd 
cholchal op blote voeten gedragen en geverfd met henna; tegenwoordig is de mode voor blote 
voeten volledig opgehouden. Le nom de schemsats est donné à deux étoiles d'or, garnies de 
perles et montées sur une tige, et que l'on attache aux deux bords du pesché, ce fin grillage en 
crin dont j'ai parlé, qui masque le visage des Vrouwen. Wat schelans betreft, het zijn 
diamantbloemen die dames bij speciale gelegenheden op hun hoofd zetten. Maar ik moet 
zeggen dat dit soort sieraden, een Aziatische uitvinding, bij bijna alle andere naburige 
volkeren wordt aangetroffen. 

Een laatste detail over de vrouwen van Bagdad; hij zal afmaken wat hun toilet betreft. In het 
verleden droegen ze veel make-up en maakten ze veel gebruik van musk en de kostbaarste 
parfums van het Oosten. Tegenwoordig zijn gewoonten eenvoudiger geworden; rozenwater, 
oranjebloesemwater en onze bescheiden eau de cologne hebben de plaats ingenomen van 
muskus en rozenolie, ooit zo gewild en tegelijkertijd zo duur. Maar we gebruiken nog steeds 
cohel, zwarte kleurstof voor oogmake-up, en vooral henna die wordt gebruikt om de handen 
en voeten geel te maken. 

Er zou een hoofdstuk komen over het artikel over de vele religieuze overtuigingen die in 
Bagdad worden beoefend.  

Ik heb reeds in mijn boek van Perzië en in de geschiedenis van de Kalifaat, die voorafgaat, de 
belangrijkste moslimse sekten bekendgemaakt; Ik zal hier later in dit boek op terug moeten 
komen: hier wil ik slechts in een paar woorden samenvatten wat de verschillende christelijke 
communies betreft. 

 

De christelijke religie bloeit in Bagdad sinds de tijd van bisschop Petrus Cupri, zowel 
afgevaardigde van de Heilige Stoel als consul-generaal van de koning van Frankrijk. 
Voorheen beschouwde de Turkse regering alleen priesters en religieuzen als huurders van de 
gebouwen die ze in de stad bezetten. Hij was bereid het bestaan van hun huizen te tolereren; 
maar hij scheen de onvermijdelijke ondergang ervan te verwachten en stond niet toe dat ook 
maar de geringste vergoeding werd gedaan zonder een speciale toestemming, die slechts met 
moeite werd verkregen en na betaling van een min of meer groot bedrag in de staatskas. Il en 
était de même, soit qu'il s'agît de relever un mur, ou seulement d'agrandir une chambre : 
c'était toujours une affaire d'État, qui exigeait de longues négociations, et dont le succès 
coûtait souvent très- duur. 

Christelijke sekten zijn talrijk in Bagdad. Er zijn Latijnen, Syriërs, Armeens-katholieken, 
Armeens-schismaten, Chaldeeën en Grieks-katholieken. Vroeger had de hele katholiek 
slechts een kleine kapel in de stad; het is vandaag niet meer hetzelfde. Behalve de rooms-
katholieke kerk, die in aanbouw was, bestonden er in 1867 een Syrische kerk, een 
Chaldeeuwse kerk, een Armeniër met de katholieke ritus, en tenslotte twee kerken die 
toebehoorden aan schismatische Armeniërs. Grieks-katholieken vieren de kerkdienst in de 
Syrische kerk. Elke kerk heeft ook zijn eigen school, waar jonge jongens leren lezen en 
schrijven in de taal van het land. 

Voor meisjes is er maar één school in het karmelietenhuis; het wordt geleid door nonnen van 
dezelfde orde, oorspronkelijk uit Bagdad of het omliggende gebied, en 



 

die hun leerlingen nauwelijks de eerste plichten van hun religie kunnen bijbrengen. Al deze 
christelijke gemeenschappen zijn absoluut onderworpen aan hun priesters, en het is vooral 
aan de invloed en het voorbeeld van de Latijnse Kerk, de moeder van alle anderen, dat we 
deze vrede en goede orde te danken hebben. 

Wat religieuze ceremonies betreft, woonde ik onder andere op kerstavond de middernachtmis 
bij in de Latijnse Karmelietenkerk. Ik arriveerde een beetje voor het begin van de dienst, die 
erg lang maar erg mooi is. Zodra ik binnenkwam, staken ze een kaars in mijn hand; een paar 
minuten later begon de processie rond de kerk, waaraan alle mannen deelnamen, net als 
ikzelf, met een kaars in mijn hand. Een van de vaders volgde met het Kind Jezus op zijn 
armen. Toen de processie terugkeerde, waren ze klaar met het aansteken van de kandelaars op 
het altaar en de kroonluchters, die talrijk zijn. Deze verlichting bood een charmante blik. De 
vrouwen, gehuld in hun zijden sluiers van verschillende kleuren, zaten oosters gehurkt in het 
gedeelte dat het dichtst bij het altaar lag; achter hen waren de mannen geplaatst, waarvan het 
grootste aantal ook op hun hielen op de grond zat, en een paar op banken of stoelen. De mis 
begon al snel, onderbroken door de ceremonie van het kussen van het Kind Jezus, die een van 
de vaders, het altaar de rug toekeerde, aan de gelovigen aanbood. Na de communie, gegeven 
aan ongeveer dertig mensen, nam pater Marie Joseph de kansel en hield, in het Arabisch, een 
preek vol welsprekendheid en vuur. Arabisch is in wezen een oratorische taal en geeft dictie 
een majestueuze en plechtige ernst. De mis eindigde toen temidden van de meest complete 
meditatie. De 

 

het lied was toevertrouwd aan de inheemse zusters van naastenliefde, en ze deden het niet al 
te slecht, ondersteund door de begeleiding van een orgel-harmonium, dat een van hen 
aanraakte.  

Twee dagen later woonde ik de mis bij in de Syrische kerk ter gelegenheid van het tweede 
kerstfeest. In het kostuum van de priester, in de aard van het lied, zou ik het hebben opgevat 
voor een Griekse mis. Ik werd vooral getroffen door een liturgische praktijk waarvan ik nog 
geen getuige was geweest in de verschillende katholieke ceremonies die ik, ondanks dat ik 
protestant was, toch graag volgde. Na, zoals overal, de officiant te hebben geprezen, bewijst 
de 'assistent-priester' dezelfde eer aan de twee of drie personen die het dichtst bij hem staan. 
Deze strekken hun handen uit alsof ze de wierook willen ontvangen, en keren zich naar hun 
buren, die hetzelfde hebben gedaan. uitgestrekte handen lijken het heilige parfum aan hen 
over te brengen. Door deze manoeuvre, voor onbepaalde tijd vernieuwd, wordt verondersteld 
dat alle hulp de wierook heeft ontvangen. De Syrische kerk is zeer ruim; twee rijen 
kolommen 6n Het altaar biedt een opmerkelijke bijzonderheid. : het wordt bekroond door een 
soort nis gevormd door een samenstel van kleine spiegels in de Perzische gbût die, vooral in 
het licht van de kaarsen, mooie lichteffecten produceert. Het was de Syrische aartsbisschop 
die de mis vierde, gekleed in een prachtig ornament van brokaat Niets is zo waardig, ik zou 
zeggen de majesteit van deze oosterse pausen, wanneer ze op religieuze plechtigheden 
verschijnen. 

Over de joden valt nog een woord te zeggen. Historisch gezien veel meer onderdrukt dan 
christenen, genieten ze tegenwoordig dezelfde voorrechten als zij. Ze hebben hun synagogen, 

 

waaraan verbonden scholen zijn, waar, onder leiding van de rabbijnen, kinderen van beide 
geslachten worden onderwezen in hun religieuze plichten en waar ze wordt geleerd om te 



lezen en te schrijven in de Hebreeuwse taal. De joden van Bagdad belijden hun religie zeer 
strikt en onderscheiden zich ook door hun volledige onderwerping aan hun rabbijnen. Ze 
onderscheiden zich van andere bewoners door de lange lokken die ze langs hun slapen laten 
hangen. 

Manners bieden, in Bagdad, eigenaardigheden die ik naar voren moet brengen. Ik zal de 
aandacht van de lezer vestigen op wat betreft geboorten, huwelijken, begrafenisceremonies, 
en dan zal ik enkele gebruiken opmerken, enkele lokale vooroordelen die het verdienen om 
opgemerkt te worden. 

Als een vrouw een jongen baart, wordt de pasgeborene begroet met grote vreugdekreten van 
de hele familie; als het daarentegen een meisje is, dan heerst er volledige stilte in huis. De 
personen van beide geslachten die de bevalling komen bezoeken, moeten allemaal een 
geschenk geven aan de vroedvrouw, die als het ware volledig wordt betaald voor haar 
problemen en zorg door vrienden van de familie. De opgroeiende kinderen, of, bij gebreke 
daarvan, de naaste familieleden, laten de eerste kleren van de pasgeborene maken. We 
proberen katten zo ver mogelijk van de huizen te houden waar een pasgeboren baby aanwezig 
is. Er zijn, zo wordt gezegd, voor de moeder en voor het kind gevaren van meer dan één soort 
wanneer ze door een kat worden benaderd: de moeder kan gek worden en het kind kan een 
idioot blijven als de dood niet het gevolg is. van deze rampzalige aanpak. Dit zijn duidelijk 
populaire uitspraken die de gebeurtenis nooit heeft gerechtvaardigd. De voorzorgsmaatregel 
wordt natuurlijk uitgelegd 

 

door de heilzame gedachte het kind te behoeden voor elk ongeluk en de moeder voor alle 
emoties.  

Ik zal alleen zorgen voor de burgerlijke huwelijksceremonies, die hetzelfde zijn voor de 
verschillende sekten.  

Wanneer een jonge man wil trouwen, gaat zijn familie, na overeenstemming te hebben 
bereikt met die van het jonge meisje, op een dag akkoord om plechtig en voor de vorm de 
voorwaarden van een vooraf overeengekomen verbintenis te bespreken. Op de afgesproken 
dag gaan de ouders van de jongen, alleen mannen, met het hoofd van de natie (elke 
overtuiging heeft een zogenaamde chef) naar het huis van het meisje. Ze beginnen met het 
doel van hun bezoek uit te leggen, maar voor elk antwoord spreekt men met hen over het 
goede weer, de regen, de politiek, het nieuws van de stad; Pas nadat we ze lang hebben laten 
wachten, en alsof we geen haast hebben om te concluderen, zullen we ze uiteindelijk 
bevredigen door een reeds gegeven woord definitief te bevestigen. Vreugdekreten kondigen 
de gelukkige beslissing aan de buren aan. Het hoofd van de natie krijgt de toestemming van 
het meisje en geeft zijn goedkeuring aan dit eerste deel van de verloving, dat wordt aangeduid 
onder de naam chotbé. 

Deze eerste akte wordt gevolgd door een andere, genaamd nischan, die de verloving voltooit. 
De vrouwen van de vermeende familie, die de mannen niet hadden vergezeld tijdens het 
officiële verzoek, gaan dit keer met hen mee om de bruid een sieraad uit haar toekomst aan te 
bieden. Toegegeven, de oudste geeft het juweel in kwestie aan het hoofd van de natie, die het 
zegent volgens de ceremonies van zijn religie, en aangezien het gewoonlijk een ring is, doet 
hij het aan de vinger van het meisje., Nadat hij het haar heeft gevraagd, maar of ze volhardt in 
haar instemming met de arts 

 



lachend. De bruidegom zorgt er voor deze ceremonie ook voor dat hij een grote hoeveelheid 
suiker en allerlei soorten snoep naar zijn toekomst stuurt. Deze geurige suiker, die in grote 
vazen wordt gesmolten, produceert een drankje genaamd scherbet dat in de rondte wordt 
gedronken, terwijl de verloofden feliciteren en wensen voor hun geluk. Deze bruiloftsiroop 
wordt ook uitgedeeld aan naburige huizen en wordt meegenomen naar vrienden die de 
verloving niet bijwoonden. Degenen die het drinken, nemen, zo wordt gezegd, een 
toezegging om op korte termijn te trouwen. Na deze ceremonie gaan we naar het huis van de 
verloofde om zijn felicitaties te brengen, waarna we met pensioen gaan. 

Nu hoeft u alleen nog maar verder te gaan met de bruiloft of bruiloft die ôrsse heet. Een paar 
dagen eerder stuurden de ouders van de twee families een boodschapper naar hun vrienden 
om hen uit te nodigen voor het feest. Deze man arriveert met een zakdoek gevuld met 
verschillende soorten snoep; hij biedt de gast wat aan en spoort hem aan om met zijn 
aanwezigheid, op die en die dag, het huis van die en die te eren. Vrouwen worden 
uitgenodigd via een vroedvrouw die deze commissie juist daardoor aanwijst als de 
toekomstige vroedvrouw van de bruid. Deze dubbele manier om de wereld uit te nodigen 
voor een bruiloft, zie je alleen in Bagdad. Hetzelfde geldt voor de gewoonte die elk van de 
gasten verplicht om wat lekkernij naar het huis te sturen waarvoor hij is uitgenodigd. Niets 
van dit alles vindt plaats in de rest van Syrië; het zijn, net als wat er zal volgen, puur lokale 
gebruiken. 

Drie dagen voor de huwelijksdag, dat wil zeggen op donderdag (omdat bruiloften meestal op 
zondag plaatsvinden), sturen de ouders van de bruid met veel pracht en praal de voorwerpen, 
meubels en kleding naar het huis van de bruidegom, die 'ze  

 

geef aan hun dochter. Meerdere vrouwen begeleiden deze zending die door een aantal 
mensen wordt vervoerd en voorafgegaan door de muziek van het land genaamd el-tabel, 
genoemd naar een soort tamboerijn. Teruggekeerd naar het huis van de toekomst, tonen 
degenen die de processie vormden alles wat ze hebben meegebracht in de kamer die bestemd 
was voor de bruid, en na alles op zijn plaats te hebben gezet, zitten ze in een kring, roken, 
zingen, kletsen een tijdje. een uur of een uur. Vrijdag wordt de bruid naar het bad gebracht. 

Op zaterdag stuurt de bruidegom zijn bruid de henna die zal dienen om haar handen en 
voeten geel te maken, een kaars die even lang moet zijn als de bruid, een schaap waarvan het 
hoofd is versierd met bloemen en verguldsel, en een berg snoep. Alles wordt ook met veel 
pracht en praal gedragen. Ouders en vrienden, mannen en vrouwen, begeleiden deze 
cadeautjes nog steeds, en nadat we ze aan de vrouw hebben gegeven, roken we, praten we 
even met haar, dan verlaten we haar en feliciteren we haar. De bruid reserveert voor haar man 
een deel van de henna die we de volgende dag, zondag, bij hem komen ophalen. 

Die dag, 's ochtends, gaat de man naar het bad, maar hij zorgt ervoor dat hij zich niet scheert. 
Het is op zondagavond dat hij een baard krijgt tijdens een grootse ceremonie, in 
aanwezigheid van alle familieleden en vrienden die zijn uitgenodigd voor zijn bruiloft, die 
altijd voor de avond plaatsvindt. Na het avondeten wordt een fauteuil in het midden van de 
kamer geïnstalleerd, neemt de echtgenoot zijn plaats in en scheert en kamt de kapper hem 
terwijl alle jonge mensen om hem heen zingen en dansen onder het voorzitterschap van twee, 
waarvan er één dient als zijn peetvader en de ander is zijn sardouge, of jongen 

 

bruiloft, wat in Frankrijk een getuige wordt genoemd.  



Als de kapper klaar is met zijn kantoor, worden de kleren van de bruidegom uitgetrokken en 
trekt hij zijn trouwkleding aan. Deze zorg betreft uitsluitend jonge, ongehuwde mensen, en 
bij elk nieuw voorwerp dat dit toilet binnenkomt, zingen ze een vers uit een Turks lied dat 
betekent: " Gezegend zij dit en dat voorwerp bedoeld voor onze echtgenoot!" en duizend keer 
" zegen het object en de bruidegom!"  

Ze keren terug, gevolgd door de toekomstige vroedvrouw van de bruid, die de kostbare 
tinctuur brengt, en zij is het die het aanbrengt aan de rechterhand van de echtgenoot, op die 
van haar peetvader, van haar beste man. En van alle aanwezige jonge celibatairen. , die hem 
voor dit ambt elk een cadeau geven. Turken en joden verven alle vier de vingers van de 
rechterhand, behalve de duim, christenen verven alleen de pink. Beiden, om deze kleurstof te 
garanderen, wikkelen hun gele vingers met een geborduurde zakdoek die ze als geschenk van 
de bruidegom krijgen als aandenken aan zijn bruiloft. 

Na al deze voorbereidingen gaan we in processie naar het huis van het jonge meisje.  

Het is een echte nachtprocessie. De mars wordt geopend door twee mannen die hoge 
apparaten omhoog houden waarin nafta wordt aangestoken, waarvan het licht de straten 
verlicht waar we doorheen gaan; wat niet verhindert dat aan het hoofd van de processie 
zwarte bedienden worden toegevoegd 

 

of blanke gasten, die hen voorafgaan door in paren te lopen en fanatiek van verschillende 
vormen te dragen (i). De mensen van het huwelijksfeest, die ook in twee rijen lopen, hebben 
allemaal kaarsen in hun handen. Vervolgens komt een groep jonge mensen die de bruidegom, 
de peetvader en de sardouge omringen, zingend, dansend en terwijl ze oprukken, arak-kracht 
drinken. De bruidegom en zijn twee assistenten zijn rijkelijk gekleed en onderscheiden zich 
door de diamanten bloemen die ze op hun hoofd dragen. Ze worden voorafgegaan door de 
Argan-Baschi, of het hoofd van de jeugd, die een kaars van een meter hoog vasthoudt. Hij is 
het die het lied zingt dat de jonge mensen, verzameld rond de bruidegom, in koor voortzetten. 
Elke keer dat we voor de deur van een vriend passeren, stoppen we om een vers ter ere van 
deze vriend te sturen, dat wordt uitgespreid als dank, en nadat we de zangers water hebben 
gegeven met rozenwater, overgieten ze met wat likeur of met dit gezoete water genaamd 
scherbet. De processie eindigt met de groep vrouwen, familieleden van de echtgenoot, ook 
voorafgegaan door twee fakkels genaamd Maschâal, verlicht met nafta, door verschillende 
fanaten en door deze muziek genaamd tafel, bestaande uit een grote trom, van een soort 
klarinet en kleine tamboerijnen. Ze begroeten, net als jonge mensen, met een aubade, de 
vriendelijke huizen die onderweg zijn en waar hun beleefdheden aan hen worden 
teruggegeven, en ze houden niet op, gedurende de hele loop, om de lucht van hun halahel of 
gejuich te laten weerklinken. 

Voordat ze het huis van de bruid bereiken, het meest  

(i) Deze fanous, waar een aangestoken kaars is geplaatst, lijken op deze Venetiaanse of 
Chinese lantaarns die in zichzelf vouwen.  

 

jonge vrienden van de bruidegom onderscheiden zich van de processie, haastig.  

de stap, om hem bij zijn aankomst te gaan ontvangen. Sommige zijn dragers van 
stoofschotels waarin aromaten, zoals aloë, barnsteen, enz., Branden, en andere van 
zogenaamde culabdansvazen, gevuld met rozenwater, waarmee ze de bruidegom en zijn 
gevolg besprenkelen. Geïntroduceerd in de hoofdkamer, vindt het plaats op een divan, bedekt 
met een kasjmieren sjaal, alleen bedoeld voor hem en zijn peetvaders. De andere gasten 



verzamelen zich rond deze divan, waarvoor de grote kaars staat die werd gedragen door de 
Argan Baschi. Tegelijkertijd gaan de vrouwen van de processie naar de bruid die in een 
andere kamer op hen wacht, gezeten op een stapel kussens die eveneens met kasjmier zijn 
bedekt. De laatste ontvangt ze met alle schijn van volmaakte onverschilligheid; het zou 
ongepast zijn als ze vreugde toonde, en zelfs maar de geringste gretigheid. Terwijl de 
vrouwen hem wassen, drinken de mannen koffie, roken ze waterpijp, kalian en andere 
Perzische en Turkse pijpen. We drinken dan wijn en verschillende soorten likeuren, altijd op 
het geluid van de muziek die aan de deur van het huis raast. 

De vrouwen zijn echter klaar met het aankleden van de bruid en het dragen van haar mooiste 
jurk van haar. Dus bieden ze haar, bij volmacht van haar verloofde, het huwelijkscadeau 
Noedié aan: dit cadeau, in geld of in sieraden, vertegenwoordigt de prijs van de vrouw die 
haar man zou moeten kopen. Nadat ze haar aan het einde van de kamer hadden geplaatst, op 
een kussen dat tegen de muur leunde, omsingelden ze haar met een aantal jonge meisjes, haar 
metgezellen of, bij gebreke daarvan, jonge getrouwde vrouwen. 

 

onlangs, en dan begint de ceremonie genaamd djelloué. De vroedvrouw die, na de bruid, de 
hoofdpersoon is, vrouwelijk van het huwelijksfeest, begint een loflied dat ze improviseert ter 
ere van de vrouw, haar vader, haar moeder en, de echtgenoot, wiens verdiensten niet worden 
vergeten. De grote kaars, die de toekomst de dag ervoor stuurde, staat midden in de kamer 
voor haar in brand. Alle vrouwen die daar aanwezig zijn, zijn verplicht om een geschenk aan 
de bruid te geven, die deze ontvangt in een zakdoek die ze met beide handen ophoudt. Deze 
huidige, min of meer waarde, volgens de rang, zijn bedoeld voor., Vroedvrouw, die in Ip 
tijdens zijn epithalamium, een woord min of meer gelukkig betaalt. Wanneer het aanbod 
bestaat uit. een stuk goud, men stopt het niet in de zakdoek, maar. we fixeren het met een 
beetje speeksel op het voorhoofd of op de ogen van het jonge meisje. 

Dit intermezzo van de djelloué "is afgelopen, er klinkt een tromgeroffel; het is het signaal 
voor de mannen om naar de tafel te gaan waar een snack op hen wacht. We eten daar snoep 
en fruit en legen een paar glazen. De gezondheid van echtgenoot en vrouw, waarbij we de 
ouders van harte feliciteren. Een soortgelijk tussendoortje wordt aangeboden aan vrouwen die 
de bruid niet verlaten. Ten slotte, na voor de laatste keer koffie te hebben gedronken , wordt 
het ççftege georganiseerd om de bruid en bruidegom naar het echtelijke huis te leiden . 

We lopen terug in dezelfde volgorde als onderweg. De jonge vrouw, zorgvuldig gesluierd, 
volgt haar echtgenoot, die zijn gelaatstrekken pas de avond van de volgende dag zal kunnen 
zien. Niemand vergezelt haar behalve de onvermijdelijke vroedvrouw, of een oude tante en 
soms haar grootmoeder, een pater- 

 

nelle of moederlijk. Ze verlaat nooit de drempel van het vaderlijk huis zonder haar lieve 
ouders te bedanken voor al hun vroegere zorg en vriendelijkheid, teder hun handen te kussen 
en in ruil daarvoor hun laatste liefkozingen te ontvangen, als een dochter die niet meer bij hen 
hoort. We gaan in processie naar de kerk, de moskee of de synagoge, en na afloop van de 
religieuze ceremonie gaan we weer op weg naar het huis van de echtgenoot. Wanneer de 
processie niet meer dan een korte afstand verwijderd is, nemen de meeste jonge mensen 
opnieuw de leiding en nadat ze de binnenplaats of de vestibule zijn binnengegaan, staan ze in 
de rij om de bruid en bruidegom te ontvangen met parfums en hagelslag rozenwater, zoals 
gebeurde. toen het meisje bij het huis aankwam. Aangezien de echtgenoten elkaar niet 
kunnen zien of met elkaar kunnen spreken voordat de laatste ceremonie op maandagavond is 
afgerond, wordt de echtgenoot naar de hoofdkamer van het huis gebracht en zijn vrouw naar 



een ander appartement onder de hoede van de vroedvrouw en haar begeleidende persoon. 
familielid, en na een paar laatste wensen verlaten de gasten het huis. 

Maandag, 's middags, komen alle vrienden of kennissen van de bruidegom, zelfs degenen die 
zijn bruiloft niet bijwonen, hem hun felicitaties aanbieden. Iedereen moet hem bij aankomst 
omhelzen en hem, evenals zijn peetvader en zijn getuige, een geschenk van weinig belang 
geven, namelijk een boeket bloemen, een zak met snoep, anderen een pijp, een stok, tenslotte 
een souvenir van weinig waarde. De meest intieme, dat wil zeggen degenen die hebben 
deelgenomen aan het feest van de vorige dag, blijven voor het avondeten en deze maaltijd 
duurt lang voordat de avond doorgaat. 

 

temidden van demonstraties van de grootste vrolijkheid.  

Na het avondeten kleden de vrouwen, die zich bij de vrouw hebben gevoegd, haar opsmuk, 
de ouder van al haar juwelen, en introduceren haar in de bruidskamer en laten haar spoedig 
met rust in afwachting van de komst van haar echtgenoot.  

Hier vindt een aflevering van hoge smaak plaats die herinnert aan bepaalde grappen die bij 
onze dorpsbruiloften werden gebruikt.  

De jonge mannen, die de man allemaal omringen, leiden hem al zingend en dansend naar het 
appartement waar zijn vrouw is. Net als hij op het punt staat naar binnen te gaan, sluiten 
sommigen abrupt de deur van de kamer en de anderen, die de cirkel vormen, slepen hem in 
hun midden. Af en toe openen ze de deur en laten ze hem even zijn vrouw zien; ze doen zelfs 
alsof ze hem vrije doorgang willen geven, maar zodra hij een voet op de ingang zet, wordt hij 
teruggeduwd naar het midden van de cirkel die onophoudelijk draait terwijl hij zijn lied 
voortzet waarin dit refrein elk moment terugkeert: gelooft het!   Aan alle dingen, zelfs de 
ergste grappen, komt een einde. Na de echtgenoot voldoende te hebben verveeld, of liever: 
zichzelf moe te hebben door de duur van deze scène, bieden de jongeren slechts een zwakke 
weerstand; de echtgenoot dwingt uiteindelijk de doorgang, en eenmaal in de kamer, sluit hij 
op zijn beurt de deur voor hun gezicht en verlaten allemaal tegelijk het huis zonder verdere 
demonstraties. De volgende ochtend geeft de man zijn vrouw een geschenk waaraan de naam 
sobhiyé wordt gegeven, dat gedurende de dag wordt gevolgd door een ander cadeau dat de 
ouders van de man tegelijkertijd aan hun stiefmeisje aanbieden. 

 

Een detail dat deel uitmaakt van de huwelijksceremonie is het eerste bezoek dat de 
pasgetrouwde de volgende donderdag aan de ouders van zijn vrouw brengt. Hij gaat naar hun 
huis met een grote aanhang, en nadat hij zijn stiefvader heeft begroet, gaat hij het hoofd van 
zijn stiefmoeder kussen. Ze geven hem een geschenk genaamd chelâa en vragen hem om 
nieuws over hun dochter, die ze pas op de achtste dag weer kunnen zien en die hen pas 
veertig dagen na de bruiloft bezoekt. 

Dat zijn de burgerlijke plechtigheden die, zonder onderscheid van cultus, in Bagdad in 
echtelijke vakbonden voorzitten.  

Een kleine nuance is merkbaar onder Turkse moslims.  

De bruid is daaroverheen gekleed in een zeer fijne mousseline-jurk, rood van kleur, die haar 
man verscheurt bij het betreden van het echtelijke huis.  

De stukken worden uitgedeeld aan ongehuwde jonge meisjes, en dit, zo wordt gezegd, zorgt 
ervoor dat ze op korte termijn een echtgenoot vinden. Een nog vreemder gebruik wordt onder 



de joden gezien. Een echtgenoot kan, na de eerste avond van zijn huwelijk, zijn vrouw niet 
zien, noch zelfs maar met haar spreken gedurende twee weken. 

Ik zal nog iets zeggen over de begrafenisceremonies waaraan de naam Aza wordt gegeven.  

Als een man sterft, gaan al zijn familieleden en vrienden op de dag van de begrafenis naar het 
uitvaartcentrum. De mannen worden opgevangen in een kamer waar ze alleen blijven, en de 
vrouwen ontmoeten elkaar in de kamer waar het lijk van de overledene is. Na een eerste 
uitbarsting van pijn zitten ze op de grond in een cirkel om het lichaam en beginnen de 
gezangen. Een titelzanger zingt het eerste couplet van een ode of liever gezegd 

 

van een klaagzang dat het publiek met tranen eindigt.  

De andere verzen volgen elkaar oneindig op te midden van demonstraties van toenemende 
pijn. Deze begrafenispoëzie, waarvoor traditie het kader vormt, maar waar persoonlijke 
inspiratie een grote rol speelt, is gewijd aan de lof van de overledene en niets wordt vergeten 
over wat tranen kan veroorzaken. Bij het horen van deze psalmodie, vermengd met snikken, 
gaan de mannen, verzameld in de volgende kamer, ook luid klaagliederen, en dit duurt dus 
twee of drie uur, waarna de vrouwen naar het toilet gaan van de doden die worden gedragen, 
in de kamer avond, op zijn laatste rustplaats. 

De volgende dag en de volgende twee dagen ontmoeten familieleden en vrienden elkaar thuis 
om dezelfde scène te herhalen. De eerste tranen en kreunen duren een half uur, waarna we 
rusten, roken en koffie drinken, terwijl we praten over de overledene, zijn verdiensten, zijn 
ziekte, zijn dood toeschrijven aan zo en zo een drug. Die verkeerd is ingenomen, zoals 
nalatigheid of roekeloosheid. De hele ochtend wordt doorgebracht in lange gesprekken, 
onderbroken door frequente opkomst van klaagzangen en tranen. Rond het middaguur wordt 
er een stevige lunch geserveerd. We schuiven aan tafel, legen vele glazen wijn en sterke 
drank ter nagedachtenis aan de overledene, en als we goed gegeten en gedronken hebben, 
gaan we onze eigen weg, een afspraak maken voor de avondbijeenkomst, ook afgesloten met 
een maaltijd. Zo gaan de dingen drie opeenvolgende dagen door. Onder christenen gaan we 
eerst naar de kerk om te bidden voor de rest van de ziel van de overledene, en pas daarna 
gaan we naar zijn huis waar we praten, roken en koffie drinken, zoals ik net deed. 

 

om het te zeggen. Alleen de meest intieme vrienden wonen er een heerlijk diner bij, altijd 
voorafgegaan door een uitreiking van arak en likeuren. Deze maaltijden worden verzorgd 
door de naaste familieleden van de overledene, die alles thuis laten bereiden en het eten voor 
lunch en diner naar het mortuarium sturen. De gasten, zoals alle bezoekers, kunnen tijdens 
deze drie dagen van rouw (ik heb liever een ander woord) de drempel van het huis niet 
oversteken zonder een gebed op te zeggen dat, onder christenen, de pater is, en onder 
moslims de fataha of voorwoord. 

Soortgelijke bijeenkomsten vinden nog steeds plaats op de zevende en veertigste rouwdag, 
die meer dan een jaar duurt en zeer strikt wordt nageleefd door naaste familieleden onder 
joden en christenen: de starheid ervan neemt niet af tot de verjaardag van de dood. Het is niet 
hetzelfde voor de rouw om moslims; mannen dragen het vrij licht en veel vrouwen wachten 
niet eens tot het einde van het jaar om het uit te doen. Wat christenen betreft, dit is waar hun 
rouw uit bestaat. De eerste zeven dagen verlaat u uw huis niet; je kunt je veertig dagen niet 
scheren of twee maanden in bad gaan; bezoeken worden bijna volledig onderdrukt; de 
vrouwen, geheel in het zwart gekleed, tot aan de sluier, ontdaan van alle versieringen en alle 
sieraden, kunnen zich zelfs geen simpele wandeling veroorloven. De hervorming strekt zich 



uit tot de tafel; geen zoete gerechten meer, meer gewild voedsel; we zien bij familiefeesten 
niet meer die overvloed aan snoep en gekonfijt fruit waar oosterlingen zo dol op zijn en waar 
hun echtgenotes uitblinken: kortom, het is een volledige verandering van bestaan voor 
tenminste een heel jaar. 

 

In tegenstelling tot wat men in Perzië ziet, zijn de begraafplaatsen van Bagdad zonder luxe of 
reinheid; geen cipres, geen struik, geen bloem sieren de graven, zelfs niet van de grootste 
figuren. Moslims hebben verschillende begraafplaatsen. De pasja's-gouverneurs worden 
gewoonlijk begraven in Imam-Muazem, een halve liga van de stad; dit is waar de 
overblijfselen van de illustere AbouHanifah liggen. De Chiytes begraven hun doden, hetzij in 
Kadem of Imam-Mouça, een liga uit Bagdad, of in Imam Hoceïn (Kerbelah), dat enkele 
mijlen verder ligt, of tenslotte, in Imam-Aly, in de stad nog verder weg. Van Mesched, twee 
befaamde heilige plaatsen waar dagelijks een groot aantal lijken uit Perzië worden gebracht. 

De begraafplaats van de joden is in Bâb-el-Oustani en die van de christenen in Bâb-el-
Muazem of Bab-el-Meïdân.  

Maar rijke christenen worden begraven in kerken waar we verschillende graven zien met 
grafschriften die in oosterse stijl zijn geschreven. De Engelsen bouwden een aparte 
begraafplaats voor hen, buiten Bâb-el-Basra. 

Ik zal dit hoofdstuk eindigen door verschillende toepassingen te noemen, waarvan sommige 
verband houden met de punten die ik zojuist heb uitgelegd.  

Wanneer een bewoner van woonplaats verandert, is het aan zijn buren om hem te eten te 
geven op de dag dat hij zijn nieuwe huis betreedt. Als hij een koper is geworden, sturen al 
zijn vrienden hem wat snoep; hij doet hetzelfde met hen in een soortgelijke omstandigheid of 
wanneer hij bij een huwelijk of geboorte bij hen thuis wordt uitgenodigd. 

Als een man op reis gaat, vegen we het huis dat hij heeft verlaten niet, totdat we zeker weten 
dat hij  

 

stak een rivier of een sterke stroom over. Als u dit doet voordat u hiervan op de hoogte bent, 
wordt het succes van zijn reis in gevaar gebracht en loopt de reiziger grote risico's zijn 
bestemming niet te bereiken of niet naar huis terug te kunnen keren. 

Bij zijn terugkeer moet de reiziger zijn vrienden iets aanbieden uit het land waar hij vandaan 
komt; meestal zijn het vruchten. De vrienden keren onmiddellijk terug naar deze beleefdheid, 
sora genaamd, door de reiziger allerlei huissnoepjes te sturen, en ze haasten zich om hem te 
komen bezoeken zonder hem tijd te geven om uit te rusten. 

Als iemand zich in een café of in een badhuis bevindt en een van zijn vrienden komt daar na 
hem opdagen, is het van absoluut gemak dat de eerste die arriveert, betaalt voor de laatste die 
arriveert.  

Wanneer iemand ergens wordt uitgenodigd, vooral ter gelegenheid van een huwelijk of in een 
andere grote omstandigheid, is het de regel en zelfs vleiend voor de familie die uitnodigt om 
te wachten en pas veel later dan de aangegeven tijd aan te komen. Deze vertraging is 
ongetwijfeld toe te schrijven aan de voorbereidingen die de gast heeft getroffen om zich 
waardig voor zijn gastheren te presenteren; hoe dan ook, we moeten wachten tot je een of 
twee keer bent gestuurd om je op te halen voordat we vertrekken. Bij de grote maaltijden die 
altijd een einde maken aan familiefeesten, bedienen de heer des huizes en zijn kinderen alleen 
de gasten; respect schrijft voor dat de bedienden niet met dit ambt mogen worden belast. 



Bij het eerste bezoek van een jonge bruid aan haar vrienden, ontvangen ze haar met een 
cadeau dat uit een of ander object van geringe waarde bestaat. Hetzelfde 

 

vindt plaats wanneer een klein kind voor het eerst door zijn ouders aan hun vrienden wordt 
voorgesteld.  

De opsomming van de vooroordelen die in de verschillende klassen van de bevolking van 
Bagdad heersen, zou lang duren.  

Ik zal mezelf tevreden stellen met het noemen van de meest bizarre.  

De overtuiging is algemeen dat een dergelijke of dergelijke ontmoeting of een dergelijke of 
dergelijke onverschillige handeling schade of goeds kan toebrengen aan degene die het 
uitvoert. We geloven ook dat zo'n huis of winkel ongeluk brengt: we worden ziek of we 
ruïneren het. Mensen met gezond verstand reageren tegen deze absurde meningen, maar de 
mensen houden er sterk aan, vooral onder Turken, christen-Armeniërs en joden. Ik moet 
zeggen dat Bagdad mij in termen van bijgeloof leek te winnen van de andere steden in het 
Oosten; de onvolledige verklaring die volgt, zal de lezer een idee geven van deze 
goedgelovigheid en deze dwaling. 

Het is allereerst de theorie van gelukkige en ongelukkige dagen.  

Er zijn, in elke maand, zeven dagen die als fataal worden beschouwd en waarop men de naam 
kaouamels geeft; dit zijn de 3, 5, 13, 16, 21, 23 en 25. Op deze data mag men niet reizen, 
geen familie- of zakelijke aangelegenheden regelen, noch iets ondernemen, zoals bouwen, 
repareren, campagnewerkzaamheden. nieuwe kleren snijden. De overige data van de maand 
worden als gunstige dagen aangemerkt. 

Vrijdag is een heel slechte dag; u mag die dag uw vingernagels niet afknippen, anders worden 
er allerlei ziekten geboren. 

Als iemand op reis gaat, nemen we een beetje water in de palm van onze hand, dat we achter 
hem gooien; dat moet ervoor zorgen dat het veilig en wel op zijn bestemming aankomt. 

 

Terwijl hij wegloopt, spreekt zijn nabestaanden in zijn oor de volgende zin in het Arabisch 
uit, die hij drie keer herhaalt: Bism Malt el Rahman el Rahim sa ierjaak allah illa ahlak 
Soliman Inscha allah, waarvan de betekenis is: die Almachtige en Glorieuze God bescherm 
uw reis. 

Gedurende de twee maanden van Moharem en Seffer, waarvan wordt gezegd dat ze 
schadelijk zijn, trouwen we niet, ondernemen we niets nieuws, en degenen die absoluut 
zonder kunnen, doen geen handmatige bezigheden. Op de laatste woensdag van de tweede 
van deze maanden gaan we wandelen; eenmaal thuis, om de slechte invloed van deze 
gevreesde periode volledig te elimineren, breken we alle potten, schalen, aardewerken vazen 
in het huis en vervangen ze; daarna wassen we ons gezicht en onze handen om onszelf te 
zuiveren. 

We moeten de zieken niet bezoeken als de nacht nadert; het maakt hun ziekte erger. Een 
Arabisch spreekwoord zegt: “ Sabeh el Melouk ouala temassihom. - Zie koningen in de 
ochtend en niet in de avond. ”Van daaruit werd geconcludeerd dat we alleen 's ochtends 
zaken moesten doen. 

Om erachter te komen of een zieke in gevaar zal leven of sterven, moet je op vrijdag wat 
aangestoken houtskool voor je huis gooien, ga dan naar de hoofdweg en let op de woorden 



die worden gesproken door de eerste persoon die langskomt . Als het een goed woord is over 
iets of iemand, wordt de zieke genezen; als het daarentegen een kwaadaardig of ongepast 
woord is, zal de patiënt onvermijdelijk bezwijken in de loop van deze ziekte. 

Een man mag niet tussen twee vrouwen doorgaan.  

De reden is dat er altijd in het midden van vrouwen is  

 

verzamelde een demon die nooit de kans mist om het lichaam van een voorbijganger binnen 
te gaan om het te bezitten.  

Als daarentegen twee mannen zich dicht bij elkaar bevinden en een vrouw tussen hen in 
passeert, zal de vrouw van een van hen binnenkort overlijden.  

Wanneer een man trouwt, moet hij er goed op letten, wanneer hij de sluier van zijn vrouw 
oplicht, om eerst op haar voet te stappen; als het daarentegen zijn vrouw is die als eerste haar 
voet op de hare zet, is het een prognose dat zij gedurende haar hele leven samen de 
echtgenoot onder haar heerschappij zal hebben, in plaats van zich liefdevol aan hem te 
onderwerpen. 

Een bijzondere gewoonte, die nog steeds betrekking heeft op het huwelijk. Op verzoek van 
een jong meisje en terwijl de ouders de voorwaarden van het contract bespreken, bereiden de 
vrouwen van haar familie en haar intimiteit een paardenzadel voor, versieren ze het met 
linten en bloemen en laten ze het zadel monteren. hoofdstel in haar hand, til het op en houd 
het zo op hun armen gedragen tot het moment waarop, de twee families het erover eens zijn, 
er één komt om haar toestemming voor het huwelijk te nemen. 

De nacht van de 23e van de maand Ramazan, genaamd Lellet el Kader, is een nacht waarin 
de lucht grotendeels open is. God schenkt alles wat er dan van hem wordt gevraagd en de 
devoties die tussen zonsondergang en zonsopgang worden gedaan, zullen de rest van het jaar 
vrucht dragen. 

Men mag 's nachts geen brood, vuur of water aan zijn buren lenen. Als de buren echter arme 
mensen zijn, of als het gasten zijn die overdag thuis hebben gegeten, dan kunnen we ze 
voorzien van wat ze nodig hebben, maar met de nodige voorzorgsmaatregelen: 

 

breek een stuk van het brood af dat hun is gegeven en giet een beetje van het water dat hun is 
gegeven op de drempel van de deur.  

De nacht is ook niets waard om nieuwe kleren te knippen. Hiervoor zijn drie gunstige dagen, 
maandag, woensdag en vrijdag; de overige dagen van de week worden voor dit werk 
ongeschikt geacht. 

Als we iemands voet raken, moeten we onmiddellijk de handen ineen slaan en verzoend 
worden alsof we net ruzie hadden gemaakt, anders zal er een onvermijdelijke haat ontstaan in 
de harten van degenen die dat hebben gedaan.  

Als we te maken hebben met een zaak. als een van de assistenten een keer niest en het daar 
achterlaat, moet de kwestie ter discussie worden gesteld. Als, integendeel, dezelfde niest 
meerdere keren of als meerdere personen tegelijkertijd niezen, dan is het zeer geschikt om te 
concluderen; dit is een goed teken voor beide partijen. 

Tijdens de week na de bevalling moet de pasgeboren baby eruit worden gehaald wanneer een 
vrouw de bevalling komt bezoeken. Het wordt weggenomen voordat het binnenkomt, en het 
wordt pas teruggebracht naar zijn moeder als de bezoeker is vertrokken. Op de zevende dag 



zullen we het kind meenemen voor een wandeling over de brug, of naar de leerlooierij, of 
naar de kazerne; als we dat niet doen, zal het kind niet leven. 

Een laatste opmerking. Als iemand op woensdag sterft, waardoor zijn begrafenis wordt 
uitgesteld tot vrijdag, wat een slechte dag is, gooit men in de put, met zijn lichaam, een ei of 
een hete kolen: bij gebrek aan deze formaliteit draagt de overledene een ander met zich mee 
leden van zijn familie, die kort daarna zullen overlijden. 

 

Men ontmoet in Bagdad vele andere vooroordelen en ander bijgeloof, maar wat eraan 
voorafgaat, lijkt mij voldoende om een idee te geven van de buitensporige goedgelovigheid 
van deze bevolking.  

De Pachalik van Bagdad is de grootste van het Ottomaanse rijk; het strekt zich uit van Mardîn 
tot de Perzische Golf en van de Perzische grens tot voorbij de Eufraat, die een lengte heeft 
van bijna tweehonderd mijl en een breedte van zestig. Hieruit kunnen we opmaken dat 
Bagdad een geweldige positie heeft om een grote doorvoerhandel naar zich toe te trekken. 
Arabia stuurt hem koffie, parfums, kauwgom; Perzië Rechte zijde, wol, kersenhout voor 
pijpstengels, lamsvachten, sjaals en een groot aantal medicinale drugs. De boten die de Tigris 
bestijgen, brengen het uit India en de naburige eilanden rijke stoffen, suiker, koffie, kruiden, 
aloë, kamfer, enz. De schepen, die rechtstreeks vanuit Europa naar Basra komen, voorzien 
haar ook van goederen die bovendien met caravans uit Aleppo en Damascus aankomen. 

Ten slotte biedt de provincie Bagdad zelf een overvloed aan wol en dadels die de bekendste 
in Azië zijn. De plaatselijke industrie van allerlei soorten wol en weefsels vindt afzet in de 
belangrijkste steden van het Oosten en onder de Arabische stammen die in de omgeving zijn 
gevestigd; het dringt zelfs tot in Europa door. Helaas neemt de handel elke dag af omdat de 
overheid haar geen enkele zekerheid of bescherming biedt. Deze beweging werd 
uitgesproken vanaf het jaar 1865 en de twee daaropvolgende jaren markeerden het einde van 
een oude welvaart die voor altijd verloren lijkt. 

 

Verschillende oorzaken brachten dit resultaat teweeg, dat zich eerst manifesteerde door een 
aanzienlijke vermindering van alle goederen die in dit hoofdmagazijn van West-Azië een tot 
dan toe volledig gerechtvaardigd vertrouwen hadden opgestapeld. De enorme toename die 
van 1862 tot 1865 in alle takken van de handel in Europa had plaatsgevonden, werd ook in 
Bagdad gevoeld; grote operaties vonden voornamelijk plaats in katoen, met uitzonderlijke 
winsten. Gelokt door deze resultaten, begonnen de groothandels roekeloos te kopen totdat er 
een onvermijdelijke reactie optrad die al snel ontaardde in paniek. De verplichting voor hen 
om zich koste wat het kost te realiseren om hun verplichtingen na te komen, zorgde in 
Bagdad voor een enorme vermindering van de hoeveelheid contant geld die de verkopen 
tegen goede prijzen daarheen doen stromen. De speculanten, als resultaat van deze valse 
transacties, die weinig het verlangen en nog minder de middelen hadden om voorraden te 
verkrijgen, raakten eind 1865 beroofd van de dingen die het meest essentieel waren voor het 
leven, en in weinig van Af en toe werden de lage prijzen onvermijdelijk gevolgd door een 
verdere stijging en een tekort dat hun maximum had bereikt toen ik eind 1866 zelf in Bagdad 
aankwam. 

De situatie was verder versneld en verergerd door de zware belastingen die door de lokale 
overheid op de handel werden geheven, vooral op zout en tabak uit de Ottomaanse 
provincies, die bijna volledig stopten. Tegelijkertijd werden landeigenaren en boeren 
beschuldigd van onaanvaardbare belastingen, waardoor de landbouw werd verzwakt en zelfs 
boeren en landheren werden gedwongen de teelt op te geven. 



 

wat voldoende kan zijn voor de betaling van belasting. Het was ongeveer acht maanden 
geleden dat de stad zich in deze moeilijke situatie bevond, reikhalzend uit naar enige 
verbetering van de volgende oogst, toen plotseling een sprinkhanenplaag door het grootste 
deel van Irak trok. Slechts één hulpbron bleef over voor de inwoners van Bagdad, het was 
hun toevlucht nemen tot de invoer van granen uit de omgeving van Mosul en Kerkouk, die 
gespaard waren gebleven door de pest; maar deze weg werd voor hen gesloten door de 
regering zelf, die de Hedjaz moest bevoorraden, de formele opdracht aan haar Caimacams of 
agenten gaf om al het graan te kopen dat in Kerkouk en Mosul te vinden was, en zelfs 
gemaakt, om de omgeving van Bagdad van wat er nog over was van de vorige oogsten. 

Het is duidelijk dat geen enkele handelaar tegen deze concurrentie van de overheid zou 
kunnen vechten; iedereen besloot daarom de graanhandel te staken, vooral omdat alle 
transportmiddelen, over de Tigris of over land, ontbraken: kéleks, karren, vrachtdieren, 
werden vastgehouden door de regering die zijn expedities naar de Hejaz, de seizoen vordert 
wanneer de Perzische zee erg moeilijk te bevaren is. 

Het gemompel van de mensen kon door de regering niet worden genegeerd; hij probeerde hen 
te sussen door elke dag te beloven effectieve maatregelen te nemen om tarwe goedkoop te 
maken. Er werden verschillende concilies gehouden onder het voorzitterschap van de Pasja; 
maar het resultaat van al deze beraadslagingen, die de kooplieden bang maakten, was meestal 
slechts een stijging van de prijzen en zelfs het kortstondige verdwijnen van granen van de 
markt. De Quazné 

 

(kwintaal) tarwe, dat twee jaar eerder waard was van 22 naar 25 piasters, was gestegen tot de 
fantastische prijs van 120 piasters; van 15 piasters had gerst de 70 bereikt; hetzelfde geldt 
voor rijst, maïs, bonen en uien. Ik noem geen vlees of boter, aangezien deze laatste artikelen 
niet essentieel waren voor de mensen. Wanneer schapenvlees schaars of te duur is, wordt het 
bovendien vervangen door dat van buffels, kamelen en koeien, waarvan het vet eventueel ook 
boter vervangt. 

Aan deze buitensporige duurheid kwam de gesel van dieven die, gedreven door dezelfde 
behoeften, de stad waren binnengevallen. Ze regeerden daar meerdere nachten. 

Nadat een paar huizen waren geplunderd en verschillende moorden waren gepleegd, besloot 
de Pasja uiteindelijk energieke maatregelen te nemen, waardoor talloze troepen de hele nacht 
door de stad doorkruisten, wat de rust herstelde voor de inwoners, maar zonder hun 
verschrikkelijke ontberingen te verzachten. , die alleen hoop had op de naderende oogst die 
eind 1866 onder de meest troostende verschijningen werd aangekondigd. Omdat de 
herfstregens overvloedig waren geweest, hadden alle boeren, tegen een prijs van goud, en 
door uit hun noodzakelijke zaden van tarwe, gerst en verschillende groenteplanten te halen, 
zoals aubergines, uien, bonen enz., Voor compensatie gerekend. door een prachtige oogst die 
alles hoop gaf. Maar toen de lente aanbrak, toen alle velden bedekt begonnen te worden met 
het meest weelderige groen van al deze voedselplanten en toen de toch al prachtige gerst en 
tarwe slechts een paar dagen wachtten om te worden gemaaid, een 

 

een overstroming zoals we die in lange tijd niet hadden gezien, verzwolg deze hoop van een 
bevolking die al zo wreed op de proef was.  



Na dit voorlopige overzicht van de handel in Bagdad, ga ik in op zaken die te maken hebben 
met de navigatie van de Tigris, gewichten, valuta, invoer en uitvoer, wat me natuurlijk zal 
doen spreken over de karavanen.  

De navigatie van de Tigris werd gemaakt door vijf stoomboten, namelijk: Bagdad, Basra, 
Comet, Londen en Tigris; het was de laatste die me uit Basra had gehaald. De eerste twee zijn 
de schepen van de Ottomaanse regering; ze staan onder bevel van Turkse kapiteins en maken 
bijna elke maand een reis naar Basra. 

Vroeger namen ze goederen tegelijk met passagiers mee; bijna een jaar lang hadden ze de 
opdracht gekregen om alleen reizigers, brieven en groepen goud en zilver mee te nemen. 
Deze boten worden gebruikt om troepen en voor hen bestemd voedsel te vervoeren, evenals 
graan waarop de regering vaak speculeert. 

De komeet is de stoomboot van het consulaat-generaal van Engeland; het reist heel weinig en 
is soms vier of vijf maanden in Basra gestationeerd, en soms even lang in Bagdad: dit schip 
heeft geen nut voor het publiek, er zijn geen reizigers voor, tenzij de kapitein zelf niet eens 
wat wil doorgang van gunst. De laatste twee stoomboten, de London en de Tigris, zijn 
koopvaardijschepen die behoren tot de Engelse compagnie waarover ik heb gesproken en die 
wordt vertegenwoordigd door een heer Lynch. 

Ze maken, onder leiding van Engelse kapiteins, verschillende reizen per maand en worden, 
zoals ik al zei, belast met het transport van de stam van Indië, aangevoerd door  

 

de stoomboten van Bombay naar Basra; zij voeren in Bagdad alle artikelen in die hun zijn 
geleverd door India en Europa door Basra, en Perzië door BenderBouchir, en zij exporteren 
alles wat deze stad levert aan de Arabische stammen, gelegen aan de oevers van de Tigris, in 
de buurt van Basra. 

De Turkse regering had gedurende tien maanden een zekere Yahya-Effendi- Tahrizat-Baschi-
Catibi naar Parijs gestuurd , vergezeld van een Belgische timmerman om drie beoogde 
stoomboten te kopen, een voor de navigatie van de Eufraat van Beregik naar Basra, en de 
andere twee om die van de Tigris, de eerste stroomafwaarts, van Bagdad naar Basra, en de 
tweede die van Bagdad naar Mosul gaat. Namik-Pasha had ook ingenieurs uit België 
aangesteld om stroomopwaarts de rivier gemakkelijker en beter bevaarbaar te maken, en het 
werk was al aan de gang. 

Tot dusverre is de enige navigatie in het bovenste deel van de Tigris die gemaakt door de 
kéleks, een soort vlotten gevormd door de vereniging van verschillende huidvellen die in 
rijen aan riet zijn bevestigd en die worden onderhouden en versterkt door een paar grote 
houten palen; twee roeispanen worden gebruikt om de kélek op het water te manoeuvreren, 
dat wil zeggen om hem bij het afdalen de stroming te laten volgen. Zo worden de goederen 
van Mosul naar Bagdad vervoerd door caravans vanuit Aleppo. We zijn verbaasd over de 
lading die deze ogenschijnlijk kwetsbare boten kunnen dragen. 

De kéleks nemen ook reizigers mee voor wie op een soort vloer kleine tentjes, arsché 
genaamd, zijn opgezet. Het is niet mogelijk om via Elek de Tigris op te gaan. Aangekomen in 
Bagdad, de eigenaar, daarna 

 

nadat hij zijn vlot heeft uitgeladen, vernielt hij het; hij verkoopt het riet, de palen, de planken 
en laadt zijn huiden op de rug van een muilezel of kameel, die hij in Bagdad zelf huurt, en 
keert via Kerkouk terug naar Mosul. Deze volledig primitieve navigatie is onderhevig aan 
veel ongelukken. Als het water hoog staat, kan men elke avond bang zijn door de stroming 



gedragen te worden op plaatsen waar het niet zeker zou zijn om de nacht door te brengen, 
want ik hoef niet te zeggen dat de kéleks alleen overdag werken; hoewel ze geen zeilen 
hebben, worden ze overweldigd door een sterke wind, die zeer korte golven over hen heen 
werpt, waarvan de vele aanvallen eindigen met het opbreken van de golven. Soms worden de 
kéleks op een zandbank geduwd; ze kunnen er pas uit als ze hun lading volledig hebben 
geland. Maar het is vooral tijdens het warme weer dat kélek-navigatie ernstige nadelen biedt, 
de hitte van de zon uitdroogt en soms het aan de lucht blootgestelde deel van de huid doet 
barsten. De kelekschi (dat is de naam van de conducteurs) hebben een aantal reserve skins bij 
zich, maar vaak is dit aantal onvoldoende; om ongelukken te voorkomen, blijven ze drenken 
met een machine die met opzet deze geitenvellen heeft gemaakt die alle veiligheid van hun 
kwetsbare structuur maken. Ten slotte blijft er een laatste gevaar over, veroorzaakt door de 
aanvallen van de Arabieren die de nomadische stammen vormen, gelegen in de Djézirèh en 
de woestijn van Chamièh; zij volgen de oevers van de Tigris en slagen er niet in de kéleks in 
verlegenheid te plunderen. 

Maar dankzij de inspanningen van Namik-Pasha zijn deze woeste aanvallen sterk afgenomen.  

Om uit te putten wat de Tiger betreft, wil ik een paar woorden zeggen over de producten van 
deze rivier, dat wil zeggen  

 

op de vis die het het hele jaar door aan de bevolking van Bagdad levert.  

Vroeger mocht iedereen in de Tigris vissen, hetzij met haken, hetzij met verschillende in de 
stad gemaakte netten; maar in de afgelopen jaren heeft de regering van vissen een voorrecht 
gemaakt, mokataâ. Vandaag aas, wat betekent dat we de mokataâ van vis kweken voor de 
hoogste bieder. De keukenmachine betaalt een bepaald bedrag aan de overheid en geeft op dit 
bedrag, vermeerderd met meer of minder winst, terug door op elke vissoort een heffing te 
innen. 

Om hun waarneming te vereenvoudigen en zichzelf te beschermen tegen smokkelwaar, die 
zeer moeilijk te verijdelen is, sloten de baiters op hun beurt een regeling met de vissers door 
middel waarvan deze hen betalen voor elke boot die ze op de Tiger gebruiken, een royalty 
die, volgens een besluit van de autoriteit, niet meer mag bedragen dan vijfentwintig procent 
van de gemiddelde waarde van de in de maand gevangen vis. Aldus vrij om hun industrie uit 
te oefenen, varen de bevoorrechte schippers dag en nacht over de rivier in hun kleine boten 
genaamd sarnakie, en als ze klaar zijn met vissen, vervoeren ze het product naar de stad, 
waarbij ze hun vis aanbieden, altijd erg vers. huis. 

Er zijn twee soorten vis, één eetbaar en soms erg lekker; de andere van inferieure kwaliteit en 
meestal oneetbaar. Onder de goede soorten geven de Baghdadeans de voorkeur aan de Azan, 
die ze de sultan van de vis noemen, aan de Bez, die vaak een grote omvang bereikt, aan de 
Cartimé, altijd zeer zeldzaam, en aan de Nabasche: de Rak, de Djerri en de Rafesch zijn dat 
niet 

 

alleen gekocht door de lagere klassen van de mensen. Ik citeer alleen voor de goede orde een 
zeer merkwaardige soort die niet kan worden gegeten; de mensen van het land geven het de 
naam Cossagé: het is een vis die zwemmers aanvalt als hij niets te eten kan vinden. In de 
winter, vooral tijdens de vastentijd, is er veel vraag naar de vis en de prijzen zijn redelijk 
hoog; tijdens de andere seizoenen, hoewel het onbetwistbaar superieur van smaak is, is het 
oneindig veel goedkoper. In Bagdad komen ook rivierkreeften en kikkers voor, waarvan de 
inwoners erg gesteld zijn. 



Er zijn verschillende gewichten in Bagdad. Degene die alle andere regelt is de Ouazné-bakalli 
of gewicht-bakalli, waarmee we in de bazaar vlees, vis, granen, groenten, fruit, enz. Wegen. 
Een ouazné-bakalli bestaat uit vier Mens-bakalli, een men-bakalli uit zes Oques-bakalli, en 
tenslotte bestaat de oque-bakalli uit vier Oquiés-bakalli. Hier is de vergelijking van deze 
verschillende gewichten met de Engelse gewichten en wat het gewicht van Constantinopel 
wordt genoemd: één ouazne-bakalli is gelijk aan 100 Britse pond en 14.136 Turkse 
drachmen, één man met 25 pond of 3.534 drachmen, één oké tot 4 pond of 589 drachmen, ten 
slotte is een oquié-bakalli een Engels pond of 147 drachmen waard. Vervolgens komt de 
Ouaznebakalli van Khan-el-Mewa, zo genoemd omdat het zijn oorsprong heeft in de khan of 
karavanserai met die naam. 

Het bestaat uit vijf mannen en vertegenwoordigt daarom 125 Engelse ponden en 17.670 
Constantinopel-drachmen. Er zijn ook twee andere soorten gewichten, genaamd Attari-
Gewicht, verdeeld op dezelfde manier als het Bakalli-gewicht, maar lager dan het. Een, meer 
aangewezen 

 

met name onder de naam Ouazné de la BalanceAttan en gelijk aan 84 Engelse ponden of 
2900 Turkse drachmen, valt, net als de ouazné-bakalli, uiteen in vier mannen, elke men-attari 
in zes oques-attari en elk oque-attari in vier oquies -attari. De andere, Ouazné du Caban-el-
Khan genaamd, bevat, naast de eerste, tien oquiés per man, wat het vijfentwintig oques geeft 
in plaats van vierentwintig. Granen worden ook op gewicht verkocht; ze worden gewogen 
door tagars: de tagar bestaat uit twintig ouaznés uit Khan-el-Mewa. 

De mannen die gebruikt werden om de wol te wegen, zijn de mannen-bakalli, waaraan, 
volgens een gewoonte die wet is geworden, anderhalve bakalli worden toegevoegd, wat deze 
mannen op zeven en een half brengt in plaats van zes.  

In Bagdad is er een grote verscheidenheid aan valuta, zowel lokaal als buitenlands. Engelse, 
Franse en Russische gouden munten worden daar gebruikt, evenals Duitse munten die bekend 
staan als dollars-Marie-Thérèse en de kolonaten van Spanje; hetzelfde geldt voor Perzische 
tomans en krans en Indiase roepies: Turkse valuta is daar natuurlijk zeer wijdverspreid, maar 
kleine aankopen worden bijna uitsluitend gedaan met kleine Arabische valuta, waarvan de 
scherchelli het meest in Bagdad zelf worden gemaakt. Valuta's hebben nooit een vaste en 
regelmatige prijs op de markt; de wisselkoers varieert van dag tot dag, afhankelijk van de 
overvloed of schaarste van verschillende soorten. Door een termijnverkoop te doen, weten de 
handelaars nooit welk werkelijk bedrag ze op de vervaldag zullen ontvangen, aangezien de 
valuta die in het contract is bepaald op dat moment in grote mate kan zijn gedaald. Een 
nadeel van hetzelfde 

 

Dit soort doet zich voor bij de koper die vaak, bij waardestijging van de overeengekomen 
contanten, weigert deze meerwaarde te betalen. Om zichzelf te beschermen tegen deze 
schommelingen in haar aankopen en belastinginning, heeft de Turkse regering een tarief 
vastgesteld dat het tarief bepaalt waartegen zij alle soorten valuta's in de Pashalik van Bagdad 
accepteert en geeft. 

Er is bijna altijd een verschil van vijf procent tussen dit tarief en de geldwaarde tijdens de 
handel. Maar wanneer goud schaars wordt, kent dit verschil geen grenzen: in 1867 had de ruil 
vanwege de betreurenswaardige stand van zaken de buitensporige prijs van twintig procent 
bereikt. Het postkantoor en de telegraafkantoren ontvangen, net als alle openbare 
accountants, alleen contant geld volgens het overheidstarief; de gebruiken zijn nog 



veeleisender, ze accepteren alleen gouden soorten tegen de officiële prijs, of zelfs Turkse 
medjidièhs. 

De huidige waarde van valuta's wordt bepaald door ze fictief terug te brengen tot piasters, een 
Turkse munteenheid die 20 centimes waard is en die verder is onderverdeeld in 40 
paragrafen. Hier is, volgens deze berekening, de waardering van de belangrijkste soorten 
goud, volgens het officiële tarief en volgens de prijs van de plaats, zoals de schatting mij op 
31 maart 1867 werd verstrekt: 

Overheidstarief. Verloop van de plaats. 

Turkse lira 100 piasters 121 piasters, 10 paras.  

Engels boek. 109 piasters, 20 par. 132 piasters. 

Russisch pond 89piastres, 10 paras. 107 piasters, 10 par. 

Frans boek (napoléon d'or). 86 piaster, 30 par. 104 piaster, 20 paras. 

Het zal gemakkelijk zijn om een idee te krijgen van de vergelijkende waarde.  

 

ratief van de andere minder belangrijke valuta die in Bagdad worden gebruikt, door de 
volgende omrekeningstabel, die slechts de voortzetting is van die waarin ik zojuist de 
officiële en commerciële waardering van de sterkste soort goud heb genomen:  

Toman of Persia 57 piasters.  

Kolonaat van Spanje 26 piasters, 30 paras.  

Dollar-Marie-Thérése 26 piasters, 10 par.  

Medjidieh 23 piastres, 22 par.  

Roepie 12 piasters, 20 paras.  

Perzische kran van Mohamed-Châh 5 piasters, 30 paras.  

Kran van Nasr-ed-Din-Châh 5 piasters, 5 par.  

Lokale valuta.  

Altilik 6 piasters.  

Beschelik 5 piasters.  

Fiorini 2 piasters, 30 paras.  

Zwanziger 4 piasters.  

Scherchelli 2 piasters, 10 par.  

Deze serie wordt gecompleteerd door de piastre en de munt van twintig para's, die de extra 
valuta vormen. Al deze lokale valuta zijn ook, afhankelijk van de marktsituatie, onderhevig 
aan een agio die zeventien procent bedraagt. De meest populaire zijn bescheliks, altiliks en 
scherchelli; de Arabieren van het Noorden willen geen anderen ontvangen om handel te 
drijven met de kooplieden van de stad. De goederen afkomstig uit Perzië, en in het bijzonder 
de zijde van Rescht en Mazendéran, worden verkocht in effectieve tomans, dat wil zeggen 
volgens een vooraf gemaakte schatting in piasters. 

Na deze inleidende opmerkingen benader ik de handelsstatistieken van Bagdad, want er gaat 
niets boven de cijfers in  

 



dergelijke kwestie. Dankzij de goede zorgen van de heer Weber en zijn klerk, de heer Habib, 
en ook dankzij de vriendelijkheid van enkele inheemse werknemers, was ik in staat om 
officiële documenten te verkrijgen over de beweging van de handel in de plaats ten tijde van 
de grootste welvaart, dat wil zeggen in de periode 1860-1862. Ik zal achtereenvolgens de 
details van de invoer en uitvoer bekendmaken zoals geregistreerd door de douane. 

Invoer van 1 september 1860 tot 30 augustus 1861.  

- (De douaneregisters classificeren de geïmporteerde producten op basis van hun oorsprong 
en tellen, volgens de aard van de goederen, door middel van ballen, rollen, zakken, vaten, 
enz., Zonder vermelding van het gewicht, of per dozijn, heren en oqués, wat preciezer is. Ik 
kan me uiteraard alleen concentreren op de hoofdartikelen; een volledige nomenclatuur zou 
de grenzen overschrijden waaraan ik me moet houden.)  

Invoer uit Perzië (over land). - Het is de tabak die de grootste bijdrage levert, vooral de 
rooktabak van Isfahan, van superieure kwaliteit, die goed is voor 14.000 balen. Dan komen 
de witte stoffen (5.000 bollen), de zijde van Rescht (600 rollen), en die van Mazendéran een 
ongeveer gelijk aantal. Perzië stuurde op dezelfde manier 840 tapijten, waaronder 300 
zogenaamde luxe tapijten, 300 ballen gekleurd canvas, 400 ballen Chouster-katoen, 260 
zwarte tenten, 700 ballen gemalen alizaris, 200 ballen aluin, 500 ballen walnoten., 200 balen 
rozijnen, 20 balen saffraan en 15 vaten witte nafta. 

Invoer uit Mosul. - Ik ben tevreden om op te halen, 

 

in dit hoofdstuk de volgende cijfers: tarwe, 7.500 zakken; gallen, 200 ballen; rozijnen, 400 
ballen; erwten en linzen, 400 ballen; 250 vaten sesamolie; zeep, 100 ballen en talk, hetzelfde 
aantal; geitenhaar ook 100 ballen; 20 balletjes snuiftabak en 20 balletjes tijm. 

Invoer uit Aleppo en Damascus. - Katoenen garens, 200 balen; geraffineerde suiker, 200 
ballen; koper, 850 gevallen; koraal, 150 gevallen; Aleppo-zeep, 300 ballen en Damascus-
zeep, 200; 300 kisten met geweerlopen; 25 dozen met ijzerwaren, 250 stalen staven, 500 
smeedijzer, 200 blikken; 80 bollen zijden koorden. Maar het meest omvangrijke en leerzame 
hoofdstuk voor ons, van de invoer uit Aleppo en Damascus naar Bagdad, gedurende het jaar 
1861, wordt samengevat in een totaal van 7500 balen Europese vervaardigde goederen, 
waarvan ik alleen de volgende artikelen zal noemen : 2.500 bollen Cham van verschillende 
kwaliteiten, 750 madapolan en 1.250 langib (dit zijn drie soorten , katoenen canvas, van 
verschillende fijnheid); 300 Indiase ballen, 350 jasmas (stoffen voor dameskapsel), 400 
lanca-anguina, speciale oosterse stof, 500 ballen van verschillende mousseline, 70 
verschillende vellen, 15 zijde, 170 gouden satijnen en 30 bollen petten of fez in vilt, stof of 
zijde. Dit zijn de items die het meest worden verkocht in de pachalik van Bagdad; Ik noteer 
ze ten behoeve van de Europese handel die daar, zoals in de details die eraan voorafgaan en 
in de details die volgen, nuttige aanwijzingen kunnen vinden voor de beste keuze van zijn 
zendingen op deze belangrijke markt. 

Invoer uit Souk en Ililtah (het oude Babylon):  

 

- 630 balen ruwe wol, 100 balen gesponnen wol, 500 balen geitenhaar, 5.000 buffelhuiden, 
8.000 koeienhuiden, 1.200 schapenvachten, 500 leerhuiden, 17.000 pijpen pijptabak, 500 
potten boter, 300 dozen kaas: we kunnen zien dat we het hebben over een land waar vee in 
overvloed is. Als de industrie van het land noteer ik 110 bollen jassen, abbas genaamd, en 
300 ballen zogenaamde Aleschehed-jassen. 

Invoer uit Kerkouk en Souleimanièh (Koerdistan).  



- 200 bollen gedroogd fruit, 50 bollen aluin, 45 anijs, evenveel kauwgom, 100 potjes honing, 
600 bollen noten, 300 erwten, 500 tijm, 2000 bollen rooktabak en 100 marokijnleer ballen.  

Invoer uit Basra. Dit hoofdstuk, het belangrijkste, omvat alle goederen van India, Perzië en 
Arabië, die via de haven van Basra de pachalik van Bagdad binnenkomen. De belangrijkste 
artikelen zijn: - Café des Indes, 3.000 balen; verschillende ruwe suikers, 2.450 ballen; suiker 
in brood, 915 ballen; peper, 200 ballen en kaneel, 300; chili, 1000 zakken; droge gemberjam, 
500 kisten; tinctuur van henna, 1000 zakjes; indigo, 415 gevallen; dadels, 20.000 manden; 
kokosnoot, 11.000 balen; Shiraz-tabak, 15.000 ballen; huiden (buffels, koeien en schapen), 
5500; wol van Beni-Laâms, 1.000 bollen; jassen, 800; Shiraz-wijn, 400 potten; cognac, 45 
gevallen; lood, 1.504 doosjes, tin, 250, tin, 250; ijzer in stukken, 5.000; koperen plaat, 100 
dozen; logwood, 7.000 rieten. 

De invoer, voor het jaar 1861-1862, van september tot augustus, was nog aanzienlijker dan 
die van het voorgaande jaar. Dus onder de producten van 

 

Perzië, vind ik, als nieuwe vermeldingen (ik kies, niet in staat alles te citeren): kauwgom, 220 
ballen; lijm, 400 ballen; klein lood, 240 tassen; marokko, 32 ballen; gesponnen geitenhaar, 
160 ballen; 40 doosjes porselein, 160 doosjes was en 4.000 jassen genaamd abbas de Bedra. 

Bepaalde artikelen, die al zijn genoemd, zorgen voor een waarneembare toename: voor 
Isfahan-tabak 16.600 balen in plaats van 14.000; 400 zwarte tenten in plaats van 260; 500 
balen katoen in plaats van 400; 240 bollen aluin in plaats van 200 en 1.250 matten in plaats 
van 840. 

Invoer uit Mosul bieden, als nieuwe zendingen: sesam, 250 ballen; noten, 500 ballen; kazen, 
350 kisten; teer, 600 ballen; marokko, 1.500 ballen; honing, 100 potten, en een verhoging van 
sommige producten zoals walnoten, zeep, rozijnen en tijm die alleen al met 20 balen op 400 
komt. 

Soùk en Hillah voorzagen Bagdad in 1862 van een overschot dat voornamelijk betrekking 
heeft op de huiden (kamelen, buffels, koeien, schapen en lammeren) en op de wol van hun 
talrijke kuddes. Dit laatste item steeg van 630 naar 1.420 balen, en het aantal huiden (14.200) 
steeg tot het vijfvoudige aantal van 70.000. 

De invoer van Kerkouk en Souleimanièh bleef min of meer stationair, behalve de bijdrage 
van pijptabak die van 2.000 bollen tot 3.000 kwam en enkele nieuwe voorwerpen, zoals leer 
voor zolen, 100 bollen; houten borden, 60 ballen en 40 dozen met manna waarvan gezegd 
wordt dat ze uit de lucht komen en die men op het blad van een struik verzamelt waar een 
insect het 's nachts neerzet. 

Aleppo en Damascus, die beide Bagdad voorzien van  

 

hun producten en die uit het Westen, verschijnen op de statistische tabellen van de douane 
voor een opmerkelijke toename die, alleen voor de in Europa vervaardigde artikelen, 
neerkomt op 1000 balen, wat het hierboven vermelde aantal op 7.500 kogels brengt, op dat 
van 8.500 . In dit totaal zijn enkele items opgenomen die nog niet zijn geciteerd die het 
raadzaam is om aan onze handelaren te rapporteren, zoals: papier (220 bollen wit papier en 
300 bollen gekleurd papier); boeken voor joden, 10 kogels; linnen, 500 balen; stenen voor 
aanstekers, 100 koffers en voor geweren, 60; kopersulfaat, 400 zakken; zwavel, 120 ballen; 
nagels van Europa, 40 kisten, draad, 50, vensters, 60, spiegels, 20, koffiekopjes, 40 en valse 
parels, 10. Voor andere goederen dan die van Europa vermeldt de officiële staat een zending 
nieuwe 360 houtblokken en de volgende stijgingen op enkele van de cijfers voor 1861: 1.250 



koperen doosjes in plaats van 850, 270 suikerballetjes in plaats van 200, 100 fez-balletjes 
(Turkse doppen) in plaats van 30, en 700 balletjes Aleppo en Damascuszeep, een item dat pas 
verscheen voor 500 ballen in de vorige staat. 

Het blijft aan mij om de stijgingen op te merken die de invoer door Basra, en voornamelijk 
uit India, voor het tweede jaar laat zien. Op de genoemde waren zie ik weinig verschil, 
behalve voor peper 400 in plaats van 200 ballen; voor ruwe suiker, in plaats van 2.450 ballen, 
3.620; 17.000 kokosbalen in plaats van 11.000; en 600 zakjes gember, in plaats van 500. 
Maar onder de nieuw geïmporteerde goederen haast ik me eerst te wijzen op een partij van 
2.500 zakjes koffie uit Batavia, en dan noteer ik: 800 bolletjes kandijsuiker, 

 

120 theeballetjes, 200 zakjes aluin en 60 wierook, 500 stukjes sandelhout, 40 dozen met 
ijzerwaren plus 10 dozen met alleen scharen; 700 speren; 200 bollen zwarte stof, 300 witte 
stof en 825 stukken stof geborduurd met goud; 150 porseleinen doosjes; 1230 rijen fijne 
parels en 20 doosjes of dozen met nepparels. Slechts twee artikelen zijn in verval, Shiraz-
tabak, 6.000 zakken in plaats van 15.000, en klompijzer, 3.000 stuks in plaats van 5.000. 

Maar om de levering aan Bagdad te beoordelen, moet gedurende de twee jaar waarop dit 
onderzoek betrekking heeft, ook rekening worden gehouden met de natuurlijke producten van 
zijn grondgebied en met die welke zijn industrie jaarlijks transformeert. Bij de eerste merk ik 
4.000 balen wol, 3.000 katoen, 200 geitenhaar en 5.000 balen sesam. Over dat laatste kan ik 
precieze en bepaalde details geven. Ik heb in dit verband in feite een verklaring van de 
fabrieken en fabrieken van Bagdad en omgeving, die alle garanties biedt, omdat die voor mij 
is opgesteld door een van de best geposeerde inheemse kooplieden van de stad. Fabriek en 
fabricage zijn woorden die, op de Europese manier opgevat, te grote ideeën zouden doen 
ontwaken; in het oosten kennen we alleen zeer primitieve werkplaatsen, achterkamers, 
eenvoudige kamers met een of meer weefgetouwen; soms wordt zelfs het weven en ander 
werk in de open lucht uitgevoerd, voor de deur van de huizen, in de tuinen en op de 
binnenplaatsen. 

Het is ten voordele van deze observatie dat de lezer in het document waarover ik heb 
gesproken het aantal en de aanduiding van de verschillende fabricage- en kledingateliers van 
de stad Bagdad zal vinden, evenals de figuur  

 

verschillende objecten vervaardigd gedurende een jaar.  

Ik reproduceer hier deze tabel zoals deze aan mij is verstrekt:  

Totaal aantal NAMEN VAN VERVAARDIGDE ITEMS. fabrieken of werkplaatsen. 
onderdelen geproduceerd. 

Keffie (cups) van zijde en katoen. 81 26.450 Zijde en zijden stoffen 15253 Fluweel. 3.540 
Zijden riemen 100 24.300 id. in katoen-hayassa 130 35.000 Zijden banden 30 18.200 Zijden 
linten 10 40.000 id. katoen 15 80.000 Katoenen stoffen 62 2.540 Witte perkal 33 50.360 
Geverfde katoenen stoffen 24 115.000 Gewone sjaals .. 15 10.800 Crêpe. 16 2.800 Dames 
sluiers, van zijde. 20240 id. katoen 42 1.000 Handdoeken 7 3.415 Abbas (jassen) van 
verschillende soorten 201 40.140 Arabische kleding .. 10 6.600 Jassen bekend als Bexhet 45 
24.000 Bont van huiden 20 7.200 Kussens. 3.450 Zwarte tenten 3.280 Schoenen in oosterse 
stijl 61 85.000 pr.es Babouches 81135.000 Pantoffels. 4 28.000 laarzen 7 5.000 Europese 
schoenen 35 25.200 "  

 



Totaal aantal NAMEN VAN VERVAARDIGDE ITEMS. fabrieken of werkplaatsen 
produceerden onderdelen. 

Zadelmakerij. 99 (het nummer van de facQ) ein ieiie. 22 ontbreekt). 

Wapens (zwaarden) 7 1.500 Harnassen, patroonbanden. 7 2500 kandelaars. 2.350 mortieren. 
2 98 Koperen koffiezetapparaten 7 2.510 Overige koperen gebruiksvoorwerpen 42 54.180 

We zien aan de hand van deze nomenclatuur dat de industrie in Bagdad allesbehalve 
onbelangrijk is.  

Bagdad verbruikt slechts het kleinste deel van de daar geïmporteerde of vervaardigde 
producten; door de rivier en de karavanen, verspreidden ze zich over een zeer grote straal en 
het is in Bagdad dat de populaties van de regio's die worden omringd door de Tigris en de 
Euprate en die van de naburige provincies van Perzië hun bevoorrading rechtstreeks krijgen. 
ook, via Basra en de Perzische Golf, meer verre expedities. Ik heb ook de douaneverklaring 
in mijn handen, die details geeft over de uitvoer van Bagdad tijdens de periode van welvaart 
die ik heb gekozen. In mijn wens om zoveel mogelijk in te korten, zal ik de indeling van 
officiële documenten, in hoofdstukken, volgens de plaatsen van bestemming, niet overnemen; 
Ik zal me beperken tot het totaal, voor de twee jaren van september 1860 tot september 1862, 
en rekening houdend met mijn cijfers in de deeloverzichten, de hoeveelheden van de 
belangrijkste exportproducten van dezelfde aard die de pakhuizen van Bagdad verlaten, 
zonder rekening te houden met de ontvangende landen. , welke 

 

zou me verplicht hebben gehad om voor elk land het nummer met betrekking tot de 
verschillende artikelen te herhalen.  

De volgende tabel geeft alle informatie weer die ik de lezer wil geven over de beweging van 
de export vanuit Bagdad gedurende de periode die overeenkomt met die waarvoor ik hem op 
de hoogte bracht van de beweging van de import, van verschillende oorsprong, bestemd voor 
deze stad. Hij zal voor bepaalde artikelen hogere cijfers opmerken dan die van dezelfde 
artikelen die bij invoer verschijnen, en zelfs van goederen die daar niet verschijnen; deze 
meerwaarde is ongetwijfeld afkomstig van eerdere leveringen: hoe dan ook, ik kan alleen de 
echtheid van de documenten die ik heb gebruikt, bevestigen. 

BAGHDAD EXPORT TABEL,  

van 1 september 1860 tot 31 augustus 1862.  

AANWIJZING VAN. UITGEVOERDE ARTIKELEN AANTALLEN EN 
HOEVEELHEDEN. 

Witte en geverfde shams (katoenen doeken) 13.945 stuks Indiennes 7.025 Il Madapolam 270 
ballen, plus een partij van 400 stuks Çham voor lijkwade 4.000 stuks Hennep en linnen 
doeken 1.500 ” Lanca (Bagdad katoen) 6.520 Europese katoenen stoffen 29.800» Aleppo 
katoenen stoffen 3.600 »Katoen gesponnen 100 balen Ruwe katoen 1.010 

 

AANWIJZING VAN UITGEVOERDE ARTIKELENNUMMERS EN HOEVEELHEDEN.  

Jasma's (banden voor kappers) 27.800 stuks Diverse zijde 315 bollen Sterke zijden stoffen 
200 II Zijden zakdoeken (sjaals) 2.350 stuks Katoenen zakdoeken 1.450 ”Katoenen en katoen 
en zijden riemen 6.315 (in aantal) Zijden banden 6.350” Koorden van zijde 400 balen Katoen 
id 920 »Linten 500 stuks Gedraaide zijde (om te weven) 8.660 balen Ongebleekte zijde (niet 
gedraaid) 1.445» Katoenen kousen 4.000 paar Zijden en wollen kousen (items gecombineerd 



tot één) 2.030 »Ruwe wol 2.350 ballen Keffies (Arabische petten) 8.910 (in aantal) Diverse 
kleding voor Arabieren 16.500 Abbas (jassen) 4.700 »Caramania-sjaals 571 ballen Tapijten 
3.240 Schoenen (schoenen, pantoffels en pantoffels) 5], 500 paar Laarzen 4.600 
Damesschoenen 15.000» Zwarte tenten 500 (in aantal) Koffie 1.160 ballen Ruwe suiker 320 
Broodsuiker 2.420 broden Kandijsuiker 1.490 bolletjes Thee 475 Peper 2.320 

 

AANWIJZING VAN UITGEVOERDE ARTIKELENNUMMERS EN HOEVEELHEDEN.  

Kaneel 40 bollen Rozijnen 750 Noten .. 700 zakjes Erwten 400 bollen Dozen blik 1.570 Tijm 
700 bollen Venkel 1.500 Drogisterijen 471 dozen Zeep 5.340 Was 150 »Zwavel 290 bollen 
Kopersulfaat 40 Gall noten. 100 »Kaarsen 3.300 doosjes Gom 550 ballen Indigo 380 doosjes 
Cochenille. 865 ballen Henna 290 Alum 100 Amber 300 zakjes Logwood., 12.000 heren (in 
gewicht) Komt overeen met 500 dozen Tabak. 30.430 kogels Pijpen bekend als Sébill 20.000 
(op nummer) Waterpijpkoppen 8.000 » Ruw koper 2.750 heren (in gewicht) Gesmeed koper 
8.019 stuks Hardware 93 koffers Stalen vijlen 150 Blik 820» Geweerlopen 1.000 (op 
nummer) Gemonteerde geweren 1.250 

 

AANWIJZING VAN UITGEVOERDE ARTIKELENNUMMERS EN HOEVEELHEDEN.  

Pistolen., 200 (in aantal) Vuurstenen 500 kogels Lansen van Bagdad 1.000 (in aantal) 
Spiegels.,. 3.000 " kammen 5.000 buffelhuiden 9.500 " koe-id 11.500 schapen-id 1.960 ., 
Huiden zonder aanduiding 1.000 krukjes 30 

De lezer denkt dat dit niet alle export is voor deze twee jaar: net als bij de import heb ik 
alleen rekening gehouden met de hoofdcijfers. Maar wat we zojuist hebben gelezen, moet 
voldoende zijn om een gunstig beeld te geven van een zakenbeweging die van Bagdad een 
van de belangrijkste handelsplaatsen in het Oosten maakt. Ik ben misschien de eerste reiziger 
die in staat is geweest om op zulke kleine details in te gaan; Ik ben met plezier bediend door 
de connecties die ik door een verblijf van enkele maanden heb kunnen smeden in dit 
commerciële centrum van West-Azië. Maar ik moet zeggen dat het vooral in het belang is 
van de Europese handel en dat van mijn land in het bijzonder, dat ik, ondanks de droogte van 
een dergelijk onderwerp, heb besloten om gebruik te maken van de documenten die ik had 
kunnen verkrijgen (ik). 

(i) Het is hetzelfde belang van onze handel in Europa dat mij hier de inhoud van een briefje 
laat reproduceren dat ik te danken heb aan de vriendelijkheid van de heer Weber,  

 

Om de handel in Bagdad af te ronden, moet ik nog enkele specifieke rechten bekendmaken 
die de goederen daar betalen, evenals bepaalde onkruiden of bonussen die genieten van het 
wegen en meten van verschillende producten. Wat betreft de douanerechten, bij binnenkomst 
en bij uitgang, zal ik er niet over spreken; de tarieven, in deze kwestie, voortvloeien uit de 
verschillende verdragen die zijn gesloten met de Ottomaanse poort, ik kan er alleen maar naar 
verwijzen. 

Er is eerst een vergoeding genaamd het recht van HamalBaschi (dit is de naam van de 
hoofdvrachtwagenchauffeur van de douane), die verantwoordelijk is voor het transport van de 
goederen naar de huizen van de handelaars of naar de door hen aangewezen khans: hij neemt 
hiervoor een piastre op elke bal, tas of koffer en geeft geen verantwoording voor pakketten in 
geval van verlies. Zijn ambt is niet verplicht en handelaars kunnen hun koopwaar met hun 
eigen harnassen of dragers laten meenemen; maar in dit geval betalen ze niettemin aan de 



Hamal-Baschi van de douane een vergoeding van 20 par. per pakket. Dan komt de 
verandering die een recht is dat de koper betaalt aan de eigenaar van de goederen, 

en waarin de belangrijkste van onze artikelen worden genoemd die de voorkeur krijgen op de 
markt van Bagdad. Ik noem ze in de volgorde waarin ze worden gedragen: - koperen 
kandelaars, messen met metalen handgrepen, zilveren of ruolz lepels en vorken, kommen en 
waterpotten voor tuilette, gelakte huiden, megisse kalfsleer, knopen, draagbare lampen, 
bakken om pijpen te dragen , zijden en katoenen paraplu's, scharen, inktpotten, borstels, 
wandelstokken en zwaardstokken, speelgoed, schoenen voor mannen en vrouwen, 
stropdassen, elastieken, brillen, eau de cologne, scheermessen, snuifdozen, kaarsen, 
speelkaarten, handschoenen, sjaals, portemonnees, namaakparels .  

Westerse wijnen, likeuren, cognac en bier kunnen ook met voordeel naar Bagdad gestuurd 
worden, net als onze rook- en snuiftabak en onze sigaren.  

 

die het thuis bewaart, of aan de eigenaren van de khan waarin het is gedeponeerd. Deze 
heffing bedraagt gewoonlijk de helft procent op vervaardigde artikelen en een kwart procent 
op andere artikelen. De harnassen of dragers van de khans ontvangen op hun beurt van de 
koper 1/4 procent van alle transportkosten. Dan komt de portier van de khan (rOda-Baschi) 
die ook zijn achtste procent op elke gemaakte verkoop heeft. 

Een heel bijzonder gebruik is dat van onkruid of bonussen ten gunste van bepaalde kopers. Ze 
hebben alleen betrekking op supermarkten en drogisterijen; andere goederen zijn vrijgesteld. 
Er zijn dus stoffen en producten die worden verkocht, elke twaalf maanden voor tien; dit zijn 
onder meer antimoon, rosacea, arseen, aluin, betel, wijnsteen, gember, etc. : thee, oosterse 
peper, kruidnagel, kwik, was, violette bloemen, plantenzaden profiteren van een tarra van één 
oquié per man; dezelfde gunst wordt verleend aan twee zware artikelen, wanneer ze worden 
verkocht op gewicht, ijzer en hout. Een bonus van een halve oque per man wordt toegekend 
aan zepen uit Damascus, Aleppo en Mosul, limoenen uit Basra, Europese peper en 
komkommerzaad. 

De suikers uit India hebben een tarra van vier oques per kogel; suiker in brood, afkomstig uit 
Europa, één oquié per man; de cafés van Jemen en Batavia een tarra van vijf oquiés per zak; 
de alizaris in tak en in poeder worden berekend, voor elke tien mannen, negen mannen. De 
laatste methode om de bonus vast te stellen waarop bepaalde goederen recht hebben, wordt 
gebruikt voor de volgende producten: chili, rode kleurstof, 

 

senna, rode suiker, wierook en anijs; elke twaalf mannenweging wordt slechts voor tien 
verkocht, dat wil zeggen met een korting, ten voordele van de koper, van 20 van de 120 
heren. De galnoten worden ook geleverd op de voet van 30 heren voor een weging van 31. 
Als equivalent van deze gunst betalen artikelen die onderhevig zijn aan tarra, in het geval van 
goederen die per gewicht worden verkocht, een hamallé-vergoeding van 10 paras per man, en 
een soortgelijk wisselgeld, en voor de anderen een betaling van 25 paras per kogel, zak of 
geval. Als laatste detail noem ik tot slot de gewoonte dat alle zakjes, ballen en kisten worden 
teruggestuurd naar de verkoper, zonder enige aftrek van het te betalen bedrag. 

Ik kom tot wat betreft caravans, dit vervoermiddel dat eigen is aan de Oriënt.  

Sommigen reizen dagelijks tussen Perzië en Mesopotamië. Deze zijn samengesteld uit 
sjiitische pelgrims die het hele jaar door Bagdad, Samara, waar Saheb-el-Zaman rust, ten 
noorden van de stad bezoeken, en vervolgens Kerbelah en Mesched - Aly voorbij de Eufraat, 



die heilige plaatsen voor hen zijn. De Perzen maken enorme kosten om deze reizen uit te 
voeren. 

Wanneer ze in Bagdad aankomen, is hun eerste zorg om naar de omgeving te gaan, de Imam-
Kadem of ImamMouça te begroeten, en dan vervolgen ze hun reis naar Samara, Kerbelah en 
Mesched. Deze karavanen zijn ook verantwoordelijk voor het transport van de producten van 
de plaatsen die ik zojuist heb aangewezen, naar Bagdad, en ze brengen alles terug wat nodig 
is voor de consumptie van de inwoners van deze streken en van de pelgrims. Maar dit zijn 
korte trips vergeleken met die naar Mosul, Damascus en Aleppo. 

 

De muilezel- en muilezelcaravans voor Kerkouk en Mosul vertrekken één keer per week. Ze 
zijn niet erg talrijk. Maar wanneer de moukres (muilezeldrijvers), die deze linie vasthouden, 
niet genoeg goederen vinden om te laden wanneer ze in Bagdad aankomen, neemt hun aantal 
in de stad toe en zijn hun terugkerende karavanen soms groter dan de grote kameelkaravanen. 
Deze maken de reis vanuit Mosul twee keer per jaar, in de lente en in de herfst, vanwege de 
weilanden. Ze bestaan uit 4.000 tot 4.500 dieren. De kampeerders reizen dus in grote troepen 
voor meer veiligheid, vooral wanneer ze de route van de woestijn volgen. 

Voor Aleppo en Damascus zijn er elk jaar zes caravans, drie kleine en drie grote. De kleine 
bestaan uit 1.000 tot 1.500 kamelen en de grote van 4.000 tot 5.000. In tijden van 
commerciële welvaart werd soms een karavaan met 7.000 kamelen op pad gezien. In het 
voorjaar van 1867 waren er 8000 in Bagdad, van wie meer dan de helft al had moeten 
vertrekken. 

Maar in de trieste situatie van de handel wachtten de kampeerders tevergeefs op een lading 
die de kooplieden niet konden leveren, ondanks de sterke korting die op de transportprijs 
werd geboden.  

Dit brengt me natuurlijk ertoe te spreken over de Arabische stammen die alle regio's bezetten 
die de commerciële karavanen moeten reizen van Bagdad naar Damascus, Aleppo en Mosul. 
Ik durf te geloven dat de details die ik ga geven geheel nieuw zijn; ze komen bij mij van 
handelaars die deze reizen meerdere keren hebben gemaakt, en die even goed op de hoogte 
zijn van de voorwaarden voor het vervoer van goederen als van de gewoonten van de 
Arabische bedoeïenen of 

 

nomaden en hun processen met betrekking tot de producten die hun territorium doorkruisen.  

Aan de poorten van Bagdad, deels in de buitenwijk van de rechteroever en deels op het 
omliggende platteland, wonen de Aghels. Aangezien deze stam niet langer nomadisch is, 
maar volledig onderhevig aan dezelfde levensomstandigheden als de inwoners van Bagdad, 
moet het niet worden verward met degenen die in tenten verblijven. De Aghels zijn over het 
algemeen allemaal kameelbestuurders; de rijken hebben zelf min of meer kamelen, de minder 
rijken en de armen staan in dienst van de kameelbezitters. De karavanen, die van Bagdad naar 
Damascus en Aleppo gaan, worden allemaal bestuurd en getraind door deze Aghels. 

Rond 1862 kochten de handelaars in Bagdad de prijsstijging van de transportprijzen en een 
onvoorziene daling van de prijs van lastdieren, die bovendien werd aangemoedigd door de 
veiligheid van de wegen, en kochten in gezelschap van de Aghels grote kamelen. Deze 
samenleving duurt nog steeds; de Aghels zorgen voor de kamelen, brengen ze naar Aleppo, 
Damascus en de steden rond Bagdad en delen de winst met de handelaars met wie ze 
verbonden zijn. 



Wanneer de grote karavanen op het punt staan te vertrekken, benoemen degenen die ze 
bedienen een sjeik- of karavaancommandant. Deze sjeik int een heffing op alle vervoerde 
goederen. Dit recht wordt chekié genoemd; Meestal is het een halfgas, dat wil zeggen 10 
parachutisten voor elke kogel. Aan de andere kant verbindt de sjeik zich jegens de kooplieden 
om hun koopwaar onderweg in de gaten te houden, om de gebruikelijke geschenken aan de 
nomadische stammen te geven die moeilijkheden zouden kunnen veroorzaken bij de opmars 
van de karavaan, om als een verplichte beleefdheid aan te bieden. 

 

voor de bedoeïenen die we ontmoeten, koffie, de enige drank die door deze nomaden wordt 
gebruikt. Er zijn er onder hen die de karavanen aanvallen; anderen eisen eenvoudigweg een 
doorgangsrecht. De Aghels zijn in dit opzicht geabonneerd, in het bijzonder bij de 
Schammars, een grote en machtige stam; ook, als ooit een van hun kamelen verdwaalt, 
hoeven ze zich alleen tot de sjeik van de Schammars te wenden, die het onvermijdelijk aan 
hen zal teruggeven als hij in zijn stam is. 

De Anezèhs in de omgeving van de Eufraat zijn van minder goede samenstelling; soms vallen 
ze de karavanen van de Aghels aan, maar de laatsten komen tegen hen op en geven hun 
aanvallen alleen op als ze niet meer bestaan, dus vallen de Anezèhs ze nauwelijks aan, 
behalve wanneer ze ze in kleine aantallen tegenkomen. 

Er zijn drie routes om van Bagdad naar Aleppo te komen, door de woestijn; één door Hith, de 
tweede door Deir, waar we de Eufraat oversteken, en de derde, genaamd Sultani, die de 
Eufraat oversteekt bij Bire. Dit is de langste en vereist een wandeling van vijfenveertig tot 
zestig dagen, terwijl de andere twee in een maand kunnen worden gedaan, maar er zijn 
minder putten en vooral minder gras voor de kamelen. Wat betreft de weg die de Tigris op 
gaat en die de karavanen volgen om naar Diarbekir te gaan, langs Kerkouk en Mosul, deze 
biedt meer faciliteiten en middelen en brengt ook minder gevaren met zich mee. 

Om vrije doorgang te verkrijgen langs de weg die, door de woestijn, van Bagdad naar 
Damascus en Aleppo leidt, moesten de kameelbestuurders van Aghels, zei ik, zich 
onderwerpen aan de betaling van bepaalde vooraf overeengekomen bijdragen ten voordele 
van de stammen wier grondgebied dat ze doorkruisen. Dus elke lading betaalt 8 paras aan de 
Sheik van de Schammars, 

 

3 paras op de tweede leider van deze stam, en 2 paras op elk van de twee sheiks van de stam 
van de Anezèhs; 15 par. In totaal: een vergelijkbare perceptie wordt gemaakt door de andere 
stammen die op dezelfde weg zijn. Door deze vergoeding te betalen, wat een soort 
verzekeringspremie is, kunnen caravans nu veilig over uitgestrekte gebieden reizen waar ooit 
het risico bestond om bij elke reis gearresteerd en geplunderd te worden. Wat het meest 
bijzonder is, is dat met de medeweten of liever de tolerantie van de Turkse regering, de 
verschillende sjeiks van de stammen in Bagdad zelfs een geaccrediteerde agent in stand 
houden die in hun naam, vóór het vertrek van de karavaan, dit recht op overpad ophaalt. hun 
land. Hij geeft de kameelbestuurders een bonnetje dat dient als paspoort en beveiliging op de 
weg. Geïsoleerde mensen reizen met minder veiligheid, zelfs als ze uit voorzorg vergezeld 
gaan van een Anezèh-gids of een Aghel; we zijn als het ware afgeschermd van elke 
onderneming van de kant van de grote Anezèh-stammen en anderen, maar we zijn niet 
immuun voor aanvallen van Gazou, of dieven die op hun grondgebied rondsnuffelen en 
voorbijgangers plunderen, ook al behoren ze tot naburige stammen. stammen. Er is alleen het 
Engelse postkantoor (route van de woestijn) dat elke tien dagen een regelmatige reis maakt 
van Bagdad naar Damascus en vice versa: de angst die Engeland oproept en misschien 



nuttige offers waarvan 'ze wist hoe ze moest instemmen, haar postdienst, belast met de 
Europese correspondentie, respect voor de bedoeïenen-nomaden verspreid over de twee 
steden. 

Ik ga een nomenclatuur geven die naar mijn mening nieuw is voor de verschillende stammen 
die Bagdad omringen; de kennis van het huidige Babylonië zou anders niet voldoende zijn 

 

voldoende compleet. Ik kan zeker niet op alle details over deze stammen ingaan. Ik wilde 
alleen, in een soort van beredeneerde statistieken, hun woonplaats, hun afdelingen, hun 
namen, het aantal van hun tenten, het aantal mannelijke bevolking opgesplitst in ruiters en 
lakeien, hun situatie bepalen vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid , de sekte waartoe ze 
behoren, hun industrie en de belangrijkste kenmerken van hun zeden en gewoonten; deze 
opsomming, waarvan de elementen mij zijn verstrekt door christenen die verschillende keren 
de aangegeven regio's hebben doorkruist, is gemaakt door te beginnen met de stammen die 
zich ten noorden van Bagdad bevinden, aan de twee oevers van de Tigris, vanaf de twee 
zijrivieren van deze rivier heet de Grand-Zab en de Petit-Zab. 

Stammen van Schwnmars- Djerba, gelegen in Djezirèh. Deze stammen wonen in 
Mesopotamië in de ruimte tussen de Tigris en de Eufraat. In de zomer naderen ze de stad en 
komen er zelfs om hun voorraad in te slaan: deze Arabieren worstelen nog steeds met de 
Anezèhs en andere nomadische bedoeïenen. Ze zijn volledig onafhankelijk van de Turkse 
regering en betalen er geen cent aan belasting voor. Ze hebben veel kuddes schapen, kamelen 
en mooie raszuivere paarden. De Schammars-Djerba zijn onderverdeeld in vijftien families of 
takken, die 2.200 tenten vertegenwoordigen en een personeelsbestand bieden van 3.460 
ruiters en 2.560 lakeien. Ze zijn van de soennitische sekte en gehoorzamen sjeik Farham-ebn-
Sfouk, die het recht Choué verzamelt van alle volkeren in de omgeving en van de karavanen 
die door de Aghels worden geleid. Al deze stammen hebben een strijdkreet die als 
verzamelpunt dient; die van Schammars-Djerba is Sobian Yobâh-ia-Aly. 

 

Stammen gelegen tussen de twee Zabs (rivieren die uit Koerdistan komen). - Ze bestaan uit 
elf gezinnen, bezitten 1.690 tenten en vormen een bevolking van 3.000 voetgangers en 1.300 
ruiters. Deze Arabieren zijn bijna allemaal min of meer sedentaire kwekers; ze brengen grote 
kudden schapen groot en bezitten veel kamelen; zij betalen jaarlijks belasting aan de 
overheid. Hun sjeik woont in Tay, waar hij een doorgangsrecht op de grote Zab bemerkt; 
deze vergoeding is 20 paras per reiziger, 2 1/2 paras voor elk geladen dier en 1 paras per 
gelost dier. 

Hieronder bevinden zich een groot aantal stammen verspreid over beide oevers van de Tigris, 
van Zab tot Carades, evenals in de woestijn van Diala.  

De belangrijkste zijn de Djebours, de Azèhs, de Obéïds, de Beyaths, de Beni-Zeds en de El-
Karouyèhs.  

Hier zijn de details van deze zes grote stammen: de Djebours. - Dit zijn het talrijkst, die van 
Zab, in het noorden, tot Carades, nabij Bagdad, wonen, ze tellen tweeëndertig families, 5.370 
tenten of hutten, 10.810 voetvolk en 1525 ruiters. 

Al deze takken zijn Semitische Arabieren die zich bezighouden met landbouw en hun velden 
bevloeien met water uit de Tigris door middel van bepaalde machines die schard worden 
genoemd en die een wiel bedient dat bakara wordt genoemd. Ze betalen de overheid een 
jaarlijkse vergoeding van 200 paras voor elke gietende bakara. Ze houden ook talloze kuddes 
schapen en geiten.De Djébours zijn allemaal soennieten en leiden een semi-nomadisch leven. 



Degenen die in de buurt van Takrith en Dour wonen, gelegen aan de twee oevers van de 
Tigris, leveren 

 

ze voorzien Bagdad van brandhout en Djo's die ze laden op kéleks die ze bezitten. De 
grootste groep (met 600 tenten) woont rond Samara, dat tegenwoordig niet meer is dan een 
eenvoudig dorp, na de tweede hoofdstad van de Kalifes te zijn geweest. Deze familie draagt 
zijn naam. Een van de minder talrijke takken (slechts 70 tenten) draagt ook de naam van het 
dorp El-IIouesche, dat het bewoont als het Bagdad nadert. Veel rijke Turken in de stad 
hebben mooie tuinen in dit dorp. Bij El-Meschahdéh beginnen de Carades of mensen van 
Kard; het zijn allemaal dorpelingen en boeren die op het land zijn gevestigd, die leven van 
Meschahdéh tot aan de tuinen die Bagdad omringen. 

De stammen van de Azèhs zijn verspreid tussen Bagdad en Kerkouk, van het Hemrine-
gebergte tot de rand van de Tigris en, aan de andere kant van de berg, tot Chalès.  

Ze omvatten echter slechts veertien gezinnen, die 1.920 tenten bezitten, wat 3.210 niet-
gemonteerde mannen en 1.060 ruiters oplevert. Hun hoofdverblijven zijn Bou-Gazeb, Dali-
Abbas en Djezani. Hoewel ze nomaden zijn, vallen de Azèhs nooit iemand aan; ze hebben 
nog steeds een oorlogskreet: El-OJnar. Slechts een deel betaalt de belasting. Het land dat ze 
zaaien, wordt alleen bewaterd door de regen. De Azèhs, die allemaal soennieten zijn, 
bezoeken regelmatig de stad Bagdad. 

De Obedi'ds zijn krachtiger. Hun negenentwintig gezinnen hebben een staf van 3.940 tenten 
die voor 6.050 voetgangers en 2.715 ruiters zorgen. Ze zijn dapper, gedurfd, zelfs te gedurfd, 
omdat de overgrote meerderheid voor de industrie de jacht heeft op de karavanen die ze 
beroven. 

 

genadeloos met hun strijdkreet El-Abed.  

Ze minachten landbouw, maar hebben veel kuddes en een groot aantal kamelen. Ze worden 
vaak gezien in Schahrazoul, Kerkouk en omgeving. De Obéïds waren lang vrijgesteld van 
alle belastingen en waren rond 1860 onderworpen aan een royalty van 3.000 schapen ten 
voordele van de Pasja-gouverneur van Bagdad; zij betaalden deze belasting de eerste drie jaar 
regelmatig, maar sindsdien is er geweld gebruikt om hen te dwingen hun verplichtingen na te 
komen. De meeste van deze nomadische stammen zijn afkomstig uit de sekte van Aly 
(chiytes); de rest volgt de soennitische wet. Een bijzonderheid die de Obeyes onderscheidt, is 
hun afkeer van de baard; hun sjeiks verachten het vooral en verbieden het buitensporig. 

De Beyaths: - 14 gezinnen, 1.060 tenten, 1.850 voetgangers, 1.035 ruiters; inwoner van Kara-
Tchay naar Rouze-Kormath. De Beyaths zijn onderverdeeld in twee klassen, de Beg-Zadèh 
(edelen) en de andere leden van de stam die niet nobel zijn. Er zijn zeven adellijke families; 
hun namen zijn: El-Bou-Ismaël-Beg, El-BouHassan-Beg, El-Delalouèh, El-Bou-Oualli, El-
Rouëzat, El-Bir-Ahmed, El-Bou-Hassan. Deze zeven takken verschillen van. anderen omdat 
ze geen belasting betalen. Hun strijdkreet is Akouat-Schatra. De andere divisies, die bijna 
uitsluitend uit boeren bestaan, houden grote kuddes schapen en muilezels. De cultiverende 
Beyaths komen regelmatig voor in Rouze, Kufri en Bagdad. 

Het zijn allemaal chiytes, van de sekte van Aly.  

Beni-Zeds. - Het is de kleinste van de zes stammen; het heeft slechts 510 tenten, 1.320 
voetgangers en 210 ruiters. De 

 



Beni-Zeds zijn allemaal soennieten en hebben dezelfde strijdkreet als de Azes, El-Omar! Ze 
zijn wijdverspreid in de woestijn aan de rand van de Tigris, rond Aski-Kufri, Djengabath en 
Kadem. Ze bezitten grote kuddes schapen en geiten. Een van hun families, de El-Codâ-
rechters, wordt beschouwd als de meest geleerde van de stam; zij zijn het die de wetten 
maken die allemaal gehoorzamen en vandaar de naam van de rechters die hen onderscheidt. 

Ten slotte komen de Karouyèhs die ook in de woestijn leven, van Diala tot Kara-Tapa, en van 
dit punt naar Narïn, die veertien families vormen, die 930 tenten, 1.550 niet-gemonteerde 
mannen en 540 ruiters vertegenwoordigen.  

Vier takken van de Karouyèhs dragen ook de i iter van adel Beg-Zadèh; dat zijn de El-Bou-
Frèdj, de El-Bou-Gazi, de El-Messalièh en de El-Toualat. Deze vier families, die vooral rijk 
zijn aan kuddes schapen en kamelen, zijn vrijgesteld van alle belastingen. De anderen zijn 
eraan gebonden en de betaling wordt gedaan bij schapen waarvan ze een zeer grote kudde 
hebben. Alle Karouyèhs zijn van de soennitische sekte, behalve twee families, de Israelliéh 
en de Tatazals die ten zuiden van Kara-Tapa bij Narïn wonen en tot de Perzische sekte van 
Aly behoren. 

Er zijn, aan dezelfde kant van de Tigris, andere stammen die niet onder een 
gemeenschappelijke denominatie zijn gegroepeerd, zoals die welke voorafgaan. Ik zal ze 
opsommen door ze aan te duiden door de berijdingen van het gebied dat ze bezetten. 

Allereerst zijn er de stammen die leven van Choreissan tot aan de Diala-brug, genaamd El-
Saffa, waarvan er vijftien families zijn die 1.310 tenten vormen, die  

 

2.780 voetgangers en 1.150 ruiters. Bijna alle Arabieren die ze samenstellen zijn soennieten 
en wonen in de dorpen van Choreissan; het zijn boeren en onderhouden grote tuinen vol 
palmbomen en fruitbomen. Ze hebben ook veel schapen en kinderen. Ze zijn onderworpen 
aan de overheid, waaraan ze regelmatig belasting betalen. We zien ze elke dag op de markten 
van Bagdad, waar ze zowel hun graan als de producten van hun tuinen brengen. 

Dan komen de stammen van Mahrouth naar de woestijn (9 gezinnen, 660 tenten, 1235 
voetgangers en 390 ruiters), allemaal boeren, eigenaren van kuddes, gevestigd in dorpen 
zoals de hierboven genoemde, en betalen de belasting nauwkeurig. De enige inwoners van 
het dorp Berganièh zijn Chiytes, alle anderen zijn soennieten. 

Vervolgens tellen we de stammen, die vierentwintig families tellen, die zich uitstrekken van 
de omgeving van Rouze tot aan de woestijn. Ze bieden in totaal 2.380 tenten, goed voor 
6.390 voetgangers en 2.290 ruiters. Net als bij de vorige stammen, is de overgrote 
meerderheid soennitisch. 

Deze bewerken allemaal het land, fokken veel kamelen, weinig paarden en een groot aantal 
schapen. Ze zijn volledig onderworpen aan de regering en staan onder controle van de 
Caimacam van Choreissan die in Bakouba woont. Drie van de belangrijkste plaatsen die door 
de Arabieren in kwestie worden bewoond, vragen om enkele details; het zijn Mendeli, Bedra 
en Djessan. 

Mendeli is een grote stad met ongeveer 1.500 inwoners, van wie een deel eigenaar is van de 
prachtige tuinen eromheen, en die redelijk goed leven.  

De rest van de bevolking bestaat uit arbeiders die zich bezighouden met  

 

van het maken van de zogenaamde lzar-sluiers, waarmee de vrouwen van Bagdad hun gezicht 
bedekken, en van die van andere weefsels en tegelijkertijd van de cultuur van het platteland, 



dat slechts een boomgaard is met de beste data van Irak en fruit superieur aan die van de 
andere omgeving van Bagdad. De Turkse regering liet een citadel bouwen in Mendeli en 
vestigde daar een Caimacam met troepen; ook de Arabieren van een bepaalde straal betalen 
de belasting niet alleen exact, maar onderwerpen zich aan militaire rekrutering, die tevergeefs 
is geprobeerd op te leggen aan de andere stammen. De omgeving van Mendeli levert nog 
steeds nafta, bitumen en zout. Bedra en Djessan zijn veel minder belangrijk dan Mendeli. 
Hun inwoners leven ook van hun werk en betalen regelmatig belasting. De mensen van Bedra 
blinken uit in het vervaardigen van abbas die ook, maar met minder smaak, die van Djessan 
maken. Het grondgebied van deze twee dorpen produceert redelijk goede dadels die op de 
markt van Bagdad de tweede plaats innemen na die van Mendeli. 

In de omgeving is er een stam van Souznwnièhs, afkomstig uit Koerdistan, die een absoluut 
zwervend leven leidt; ze zijn een soort zigeuners die het land niet bewerken en voor alle 
dieren slechts een paar ezels hebben waarop ze, hier en daar, hun huishouden en hun tenten 
vervoeren. Bovenal zwerven ze door het territorium van Mendeli, Bedra en Djessan, als 
jongleurs, de mannen zingend en bespeelend verschillende instrumenten, terwijl de kinderen 
van beide geslachten dansen op het geluid van muziek die niet harmonieus is. De 
Souzmanièhs hebben hun eigen gebruiken. Hun leiders oefenen dit recht uit 

 

heer die we op een misschien minder zekere manier toeschrijven aan onze adel in de 
middeleeuwen. Elk meisje dat trouwt, brengt haar eerste nacht door in de tent van de sjeik of 
Khan, waar haar man haar de volgende ochtend komt ophalen om haar naar de zijne te 
brengen. 

De Arabische stammen, gelegen in Choreissan, van Schahrabân in de woestijn, van Mahrouth 
ook in de woestijn, - van Choreissan tot de Diala-brug, en, in het zuiden, van Diala tot Koùt-
el-Amra aan de Tigris, zijn zeer talrijk maar over het algemeen niet erg belangrijk, behalve 
zes die een bijzondere vermelding verdienen: de Schammars-Toga, de Amara, de Muyamâa, 
de Daffaffâa, de Karchièhs en de Méghassis.  

Schammars-Togas. - Deze stam, die zich uitstrekt van de Diala tot Koùt-el-Amra, draagt deze 
bijnaam van Toga omdat hij afhangt van die van de Schammars-Dj erba; toga, tog betekent 
inderdaad kraag, en deze naam werd haar gegeven om aan te geven dat ze in een soort 
slavernij leeft. De Schammars-Toga zijn verdeeld in twaalf takken die 1.240 tenten, 2.300 
lakeien en 1.010 ruiters opleveren. Ze hebben allemaal een kudde schapen waaraan ze een 
groot aantal kamelen toevoegen; zeer onderworpen aan de Turkse regering en regelmatig de 
belasting betalen. 

De Amara leven, aan de oevers van de Tigris, in een gebied dat varieert van Choreissan tot 
Diala en van Diala tot Koùt-el-Amra, waaraan ze hun naam ontlenen. Ze zijn onderverdeeld 
in twee hoofdgroepen. Een ervan, bestaande uit vijftien gezinnen, woont meer in het 
bijzonder in Choreissan; het heeft 1.380 tenten die plaats bieden aan 570 ruiters en 3.850 
niet-gemonteerde mannen. Deze, gemengd met enkele volgelingen van Aly, betalen de 
belasting; ze zijn allemaal 

 

boeren, eigenaars van schapen en kamelen en fokken een mooi paardenras, maar eerder te 
koop dan te gebruiken, zo blijkt uit het aantal van hun cavalerie. Deze laatste waarneming 
geldt ook voor de tweede groep, verspreid van Mehdièh tot Koùt-elAmra, en waarvan de 
populatie ongeveer evenveel is. Maar deze zijn niet onderworpen aan belasting; zij leven 
onder de afhankelijkheid van een door hen aangestelde emir, hoewel hij van de Porte een 
maandsalaris ontvangt. Ze hebben een oorlogskreet, Achouet-Saâdi, hoewel bijna alle 



cultivatiebeoefenaars; ze wijden zich ook aan het grootbrengen van talloze kuddes schapen, 
geiten, kamelen en buffels. 

De Muyamâa, verdeeld in zesentwintig families die 2.310 tenten, 3.920 voetgangers en 2.240 
ruiters maken, wonen voor een deel in Choreissan en de rest van deze regio naar de Diala-
brug genaamd El-Saffa. Dit laatste deel volgt de leer van Aly; de bovenste Muyamâa zijn 
soennieten. Beiden betalen belasting aan de overheid en onderwerpen zich zelfs min of meer 
aan de dienstplicht. Ze staan onder controle van de caimacam, de Turkse gouverneur van 
Choreissan, die, zei ik, zijn verblijfplaats in Bakouba maakt met een groep troepen; rijk aan 
mooie paarden, brengen deze Arabieren ook aanzienlijke kuddes schapen groot. 

De Daffaffâa vormen een kleine stam die slechts uit negen families bestaat, maar nog steeds 
1.410 tenten, 2.650 lakeien en 390 ruiters vertegenwoordigt. Deze Arabieren, boeren en 
pastoors, bewonen het gebied tussen Schahrabân en de woestijn. Onder hen domineren de 
chiytes, vooral in Schahrabân zelf en in de alen- 

 

bochten. De Daouaya, een van hun families, handelen allemaal in brandhout dat ze in de 
woestijn verzamelen en voor de verkoop naar Bagdad komen. 

De Karchièhs (tien gezinnen) hebben 720 tenten, 3.170 voetgangers en 998 ruiters. Ze hebben 
ook een chef uit hun midden, die hen regeert onder de naam Emir, maar nog steeds belasting 
betaalt aan de Turkse regering. De Karchièhs staan in hoog aanzien, zelfs onder andere 
Arabische stammen in verering. Zeven van hun gezinnen wonen in Mahrouth; de drie andere, 
waarvan de meest talrijke van de 2000 hoofden, wonen in de buurt van hun emir, in de buurt 
van Koùt-el-Amra die op de Tigris de helft van de afstand tussen Bagdad en Basra markeert. 

We classificeren ook, onder een bepaalde groep, hoewel ze geen gemeenschappelijke naam 
hebben, zes kleine stammen of families die in de buurt van dezelfde stad zijn verspreid en die 
slechts een groep van 1.060 individuen zonder ruiters voorstellen. Ze wijden zich uitsluitend 
aan het fokken van schapen en geiten, waarvan ze veel kudden bezitten. Ze staan onder 
controle van de Ottomaanse Mudir van Koùt-el-Amra; dat wil zeggen, ze zijn exact in het 
betalen van hun belastingen. 

Eindelijk komt de Meghassis, waartoe de Sera y zijn samengevoegd, die zich aan beide zijden 
van de Tigris uitstrekken, van Koùt-elAmra tot het grondgebied van de grote confederatie van 
Beni-Laâms, waarvan ik slechts een woord zei toen ik de rivier terugkeerde om naar Bagdad 
te komen, maar dat zal ik binnenkort beter bekend maken. De Meghassis en de Séray zijn 
klein in aantal (510 tenten, 1.130 voetgangers en 490 ruiters); ze zijn moedig en strijdlustig, 
en hoewel ze geen belasting betalen aan de regering, en dat zijn ze allemaal 

 

sekte van Aly die de Turken verafschuwt, ze beantwoorden zijn oproep wanneer hij hun 
diensten nodig heeft. Hun strijdkreet is Kwlad-El-Hocèin. Ze zijn rijk aan kuddes schapen en 
fokken een groot aantal paarden van fijne fokkerij. 

Ik beëindig deze geografische statistiek van de stammen, waarvoor Bagdad een 
gemeenschappelijk centrum is, door de confederatie van Beni-Laâms die op de linkeroever 
van de Tigris een immens gebied bezetten, van de omgeving van Koùt-el-Amra tot nabij 
Kornah, waar ze de Abou-Mohammed ontmoeten, en van de rivier naar het Hemrine-
gebergte.  

De Beni-Laâms vinden hun oorsprong in de Fédouls die in Arabië bij Mekka woonden. Hun 
naam Beni-Laâm komt van hun oorspronkelijke sjeik, die Frédji-Laânz heette, die zeven 
kinderen naliet, van wie de oudste Abd-el-Châh was die hem opvolgde. De afstammelingen 



van Abd-el-Châh namen de naam Beni-Laâm aan, wat betekent: " zoon van Laâm ", en 
vestigden zich aan de oevers van de Tigris. De afgelopen twintig jaar hebben de Beni-Laâms 
een groot verlies geleden in de persoon van hun opperste sjeik, Mazcour-ebn-Djendil, die hen 
ongeveer dertig jaar verstandig had geregeerd. Mazcour had acht zoons nagelaten, namelijk 
Schefallah, Hattab, Mouzban, Sakr, Hâcoul, Mouça, Hamady en Benïan. Elk van deze 
kinderen werd leider van een deel van de grote stam die hun vader blindelings had 
gehoorzaamd. Maar Mousbân, de meest bekwame van allemaal, die wist hoe hij de 
vriendschap en achting van het grootste aantal kon verwerven, slaagde erin voor zichzelf een 
overheersende positie te scheppen die zijn andere broers moesten aanvaarden of verdragen. 

 

De onderstammen van de Beni-Laâms, acht in getal, dragen de volgende namen: El-
Belassem, El-Abdel-Khan, El-Rahama, El-Taân, el Daker, El-Maâlla, El-Ilouelfed en El- 
Abdel-Châh. Deze acht onderstammen zijn nog steeds onderverdeeld in 81 takken of 
families, die 19.170 tenten, 50.640 voetvolk en 11.665 ruiters vertegenwoordigen. De 
BeniLaâms zijn tegelijkertijd krijgers, boeren en pastoors; ze verbouwen tarwe, gerst en zelfs 
rijst in het moerassige deel van hun territorium. Oit schat hun kudde op 350.000 schapen, 
20.000 ossen of koeien, 35.000 kamelen en 46.000 buffels. Zij zijn degenen die Bagdad 
vooral voorzien van slagersvlees en boter, waarvan de productie wordt geschat op 200.000 
oques. Ze exporteren ook een deel van hun wol naar deze stad; de rest wordt thuis gesponnen 
en geweven om er hun kleding van te maken. 

De Beni-Laâms stonden nooit onder de heerschappij van de Turkse regering, noch onder die 
van Perzië, toen het in de zeventiende eeuw hun uitgestrekte grondgebied bezat. Sinds het 
begin van deze eeuw zijn de banden van hun confederatie, ooit formidabel door de vereniging 
ervan, meer dan eens losgeraakt. Chiefs onderdrukt en zelfs verdreven door machtiger sjeiks 
kwamen om zich te onderwerpen aan de Pasja van Bagdad, die hen land schonk en hen zelfs 
van salarissen voorzag. 

Maar, door hun sjeiks nauwelijks herinnerd uit dit soort ballingschap, haastten ze zich om 
naar hen terug te keren, niet zonder eerst de plaatsen te hebben geplunderd die hun door de 
regering waren toevertrouwd. Soms zijn het de tribale mannen die de bescherming van de 
Turkse gouverneur claimen. Deze had weilanden gehuurd, op 

 

de rand van de Tigris, aan bepaalde leiders die hen cul-  

tiveren en exploiteren door de Arabieren van hun clan. Begin 1866 verklaarden sommigen 
van hen, geïrriteerd door de strengheid van de belastingen die de sjeiks hadden opgelegd op 
de verkoop van hun kuddes, dat ze onder het directe gezag van de gouverneur van Irak 
wilden leven. Toen ze daar een kans zag om de Beni-Laâms te verzwakken, willigde Namik-
Pasha hun verzoek in en trok zich van de sjeiks de concessie terug die hun was gedaan van 
deze uitgestrekte weiden waarvan ze dachten dat ze voor altijd de eigenaar waren. Dit was het 
signaal voor vijandelijkheden en verscheidene maanden gingen voorbij in een staat die echter 
geen oorlog of vrede was. De Beni-Laâms maakten excursies naar de poorten van Koùt-el-
Amra waar de Turkse troepen die de leiding hebben over de bewaking van het land zijn 
gelegerd. Het was moeilijk om ze te bereiken, want als ze achtervolgd werden, trokken ze 
zich terug in de ondoordringbare moerassen die aan de Tigris grenzen. 

Kort voor mijn aankomst in Bagdad, in oktober 1866, besloot de Pasja echter een einde te 
maken aan deze gevaarlijke agitatie, vooral omdat de ruzie van de onteigende sjeiks die was 
geworden van de hele stam, inclusief de confederatie, onder het unaniem erkende gezag. van 
het grote opperhoofd Mousbân was weer opgebouwd zoals in de oude dagen.  



Schoubli-Pasha, oorspronkelijk uit Syrië, ontving daarom het bevel om met drieduizend man 
het volledige grondgebied van de Beni-Laâms binnen te gaan. Na een mars van twaalf dagen 
kwam hij onverwachts aan in Karcha, aan de Perzische grens, waar Musbân met het grootste 
deel van de stam was. De Turkse generaal viel hen onmiddellijk aan. De Beni-Laâms 
weigerden de strijd en wonnen met alle snelheid van hun 

 

paarden het Perzische grondgebied, begonnen ze onder de Sakouandèhs alles te plunderen 
wat ze konden vinden om te vervangen wat ze in hun tenten hadden achtergelaten ter 
beschikking van de Turkse troepen. Schoubli-Pasha zette gedurende vijf of zes dagen, over 
een straal van enkele mijlen, dit plunderingswerk voort dat de oosterse milities zo dierbaar 
was. 

Maar uit angst dat de vijand, bekomen van zijn verbazing, hem op zijn beurt met al zijn 
kracht zou komen aanvallen, oordeelde hij dat hij genoeg had gedaan en haastte hij zich om 
naar Bagdad terug te keren. Onderweg kwam hij grote kuddes tegen die tot de Beni-Laâms 
behoorden; hij greep ze vanzelfsprekend en verkocht ze aan kooplieden die ongetwijfeld het 
expeditieleger volgden om goede kansen te benutten. De generaal beweerde dat hij deze coup 
de commerce alleen had gedaan om zijn regering te compenseren voor de enorme uitgaven 
die de expeditie zou kosten. Maar het was niet alles, voor de kopers, om dit vee goedkoop te 
verwerven, het was nodig om het naar Koùt-el-Amra te rijden om het door te verkopen. Ze 
vroegen, misschien met indiscreet aandringen, aan Schoubli-Pasha om uit de weg te gaan of 
hen een escorte te geven om hen tot dan toe te beschermen. In haast om terug te keren naar 
Bagdad, antwoordde de laatste hen een beetje te veel in het Turks en de ongelukkige 
kooplieden werden, nadat ze in elkaar geslagen waren, achtergelaten in de woestijn waar ze 
het grootste deel van hun schapen verloren, wat hij is. had slechts een deel van de prijs 
betaald. 

De Beni-Laâms, buren van Perzië, waar de cultus van Aly domineert, zijn allemaal Chiytes. 
Hun karakter onderscheidt hen van de Arabieren van andere stammen. Ze zijn vooral krijgers 
en mannen van plezier. Ze houden van maaltijden, liba- 

 

tions, zijn opgewekte, genereuze, gastvrije gasten, maar met een sterke minachting voor de 
mensen met wie ze zaken doen, om al hun medeleven over te dragen aan de oorlogsmensen, 
die zich veilig op hun grondgebied kunnen wagen. Ten slotte zijn de Beni-Laâms erg 
toegewijd aan vrouwen. Velen hebben er zeven of acht: hun sjeik, Mazcour, had er twaalf en 
nog een van hun leiders, Fessoul, tot vijfenzestig. 

Er is nog een grote en machtige stam aan de westelijke oever van de Eufraat, de Montefiks, 
waarvan het belang bijna gelijk is aan dat van de Beni-Laâms. Maar deze onderhouden niet 
zulke frequente betrekkingen met Bagdad als de stammen waarvan ik zojuist de naamgeving 
heb gegeven. 

Ik ben verplicht om mijzelf te beperken, daarom zal ik niets zeggen. Ik geef er de voorkeur 
aan dit hoofdstuk af te sluiten met een paar overwegingen over een sekte in plaats van een 
zeer merkwaardige stam, gevonden aan de oevers van de Tigris in de buurt van Koùt-el-
Amra, en wiens volgelingen zelfs in groten getale verblijven. . Ik bedoel de Souba's, die ook 
christenen van Sint-Jan worden genoemd, omdat ze beweren afkomstig te zijn van de 
voormalige discipelen van Johannes de Doper. Ze geloven, zeggen ze, in God en in zijn 
profeet Jahia; het is de naam die ze geven aan de voorloper van Jezus Christus. De Souba's 
denken dat de bevelen van de Almachtige, om de aarde te bereiken, door tussenkomst van 
twee aartsengelen van verschillende rangorde gaan; de grootste in waardigheid, die ze 



rechtstreeks van de Allerhoogste ontvangt, deelt ze mee aan zijn ondergeschikte en deze deelt 
ze met de aarde. Ze geloven in onsterfelijkheid, maar ook in de transmigratie van zielen. 

De Souba's hebben priesters die onder hen een grote invloed hebben. Ongetwijfeld door een 
conformiteit van 

 

taal met de moslimstammen die hen omringen, gaven ze hen de naam Mullah. De mullahs 
moeten getrouwd zijn. Ze zijn echter verplicht om hun eigen brood te maken, te koken en al 
het huishoudelijk werk te doen; hun vrouwen kunnen hun bezittingen, hun voedsel of zelfs 
hun gebruiksvoorwerpen niet aanraken; voor hen kunnen ze hun vrouw alleen in bed 
aanraken. De gewone gewoonte van een mullah bestaat uit: 1 ° een witte tuniek en een 
katoenen boxershort; 2 ° in een wollen riem; 3 ° in een stuk canvas dat van de nek tot de borst 
komt; 4 ° tenslotte in een kap waarvan hij de randen tijdens het bidden oprolt. 

De riem, aan de rechterkant vastgebonden, is een stof die door de mullah zelf moet worden 
gemaakt. Bij religieuze ceremonies plaatst de priester souba een kapsel in de vorm van een 
mijter op zijn hoofd, hij doet aan de ringvinger van de rechterhand een grote ring zoals onze 
bisschoppen en leunt op een lange stok van olijfhout, een voor de hand liggende herinnering. 
van de bisschoppelijke staf. 

Naast hun religieuze attributies, hebben de mullahs de leiding over een openbaar ambt 
waarvan de singulariteit alleen bestaat onder de Souba's en herinnert aan de voormalige 
joodse en heidense priesters. Alleen zij hebben de bevoegdheid om voor consumptie 
bestemde schapen, lammeren of gevogelte te slachten. Wanneer een mullah een lam of een 
schaap doodt, reciteert hij een gebed over de grote dolk die hij gaat gebruiken, terwijl hij het 
doopt door onderdompeling in water, dan doodt hij het beest door een ander gebed op te 
zeggen; als hij klaar is, doopt hij zijn dolk weer en legt hem terug in zijn schede. Het is 
verboden 's nachts de keel af te slachten, behalve in dat wat voorafgaat aan het festival 
genaamd Pangeah. 

De Souba's passen niet de gebruikelijke besnijdenis toe  

 

onder joden en moslims; het wordt vervangen door de doop door onderdompeling, zoals 
beoefend door Johannes de Doper. Elke pasgeborene wordt op de veertigste dag na de 
geboorte gedoopt; maar het is toegestaan de doop zo vaak te ontvangen als men wenst. Alle 
Souba's zijn zelfs verplicht om gedoopt te worden in de dagen voorafgaand aan de komst van 
Pangeah, wat hun belangrijkste feest is, en vooral aan de vooravond van dit feest, om 
algemene vergeving voor hun fouten te verkrijgen. Deze dagen van aflaten worden Canschi-
Jahli genoemd. Elke keer dat we ons laten dopen, moeten we worden bijgestaan door een 
peetvader die slechts een van de mullahs-moordenaars kan zijn. De gedoopte persoon draagt 
een kroon van mirte op zijn hoofd, en een ring van mirtehout wordt op zijn pink van de 
rechterhand geplaatst. Als een vrouw bevalt, komt er veertig dagen lang niemand op haar af, 
en ze kan geen enkel voorwerp aanraken zonder het onrein te maken. De veertig dagen zijn 
verstreken, de vrouw wordt gedoopt met alle voorwerpen in haar dienst en de kleren voor 
haar gebruik. We moeten een bad nemen voordat we naar huis gaan, als we een bezoek 
hebben gebracht aan het huis waar diezelfde dag een vrouw is bevallen. 

De vrouwen van de Souba's zijn meestal erg blank; ze kleden zich als de vrouwen van de 
Arabieren van de landen die ze bewonen, maar nooit in zwart of blauw: de kleur zwart is 
vooral antipathisch voor hen; zowel in vreugde als in rouw maken ze er geen gebruik van. De 
mannen zijn gekleed als de andere Arabieren van Irak-Arabi. 



Alle Souba's, mannen en vrouwen, moeten regelmatig bidden. Ze vieren de zondag en hebben 
drie feesten in het jaar: de eerste, de Dehoua, die heeft 

 

vinden plaats op 1 januari; de tweede, de Pangeah, die duurt van 1 mei tot 5 mei en wordt het 
Grote Festival genoemd; de derde die maar één dag heeft en op 1 september valt. 

Elke zondag bidt de mullah op brood, dat hij zelf ongezuurd maakt, en waarop hij sesam 
besprenkelt bij het beëindigen van zijn gebed. Hij is de eerste die dit heilige brood eet en de 
rest uitdeelt aan degenen die die dag gedoopt zijn. De Souba's, terwijl ze bidden, draaien naar 
de zijkant van de poolster. Voor hen, net als voor moslims, is de wassing essentieel voordat 
er wordt gebeden; ze hebben ook bepaalde gebeden die ze reciteren terwijl ze zichzelf 
zuiveren. 

Alles wat het huis van een Souba binnenkomt, of het nu huishoudelijk of keukengerei is, of 
vlees, vis, groenten of fruit, moet worden gedoopt (gezuiverd) in stromend water en niet in 
een bak voor dit gebruik, zoals onder de sjiitische moslims. De Souba's hebben geen hout of 
aardewerk zoals de stammen bij wie ze wonen; alles wat ze gebruiken zijn van koper of 
porselein. Hun religie bevat een paar recepten voor voedsel waarvan niemand denkt dat ze 
het breken. De Souba's, in feite huisdieren, eten absoluut alleen mannelijk lam en schaap; ze 
mogen geen geit eten, aangezien dit dier bekend staat als smerig omdat het, zo zeggen ze, 
geen schaamte heeft om het deel te laten zien dat het met zijn staart zou moeten verbergen. 
Ze eten de os, de buffel en de kameel ook niet, want de reden die ik geef zoals ze het zelf 
geven, is dat ze haar op hun staart hebben. 

Gevogelte en vis zijn toegestaan, maar vlees is verboden als het wordt gegeten met gestremde 
melk.  

De Souba's oefenen verschillende industrieën uit. Ze zijn, 

 

voor het grootste deel goudsmeden; de meest bekwame onder hen werken in Soùk-el-
Schioùk, vlakbij de Montéfiks, en in Koùt-el-Amra, een stad gelegen aan de rand van de 
Tigris in de buurt van de Beni-Laâms en de Abou-Mohammed; dit zijn de twee centra van 
hun woonplaats. De Souba's maken ook mooie stijgbeugels naar het model van Haoueza 
stijgbeugels, hoofdstellen en diverse huishoudelijke artikelen met prachtig vakmanschap in 
koper en ijzer. 

Elke Souba is verplicht om zo snel mogelijk te trouwen; wie zijn huwelijk uitstelt, zonder een 
ernstige en legitieme reden, verkeert in een staat van zonde. Het huwelijk kan op elk moment 
en met naaste familieleden plaatsvinden, zoals neef en neef, oom en tante, enz. Het is de 
mullah die de verbintenis viert van de twee echtgenoten, die gedurende de hele duur van de 
ceremonie in het water staan en voor de gelegenheid een jurk dragen die Rasthé wordt 
genoemd. De mullah, gekleed in zijn priesterlijke kleren, ring aan zijn vinger en met zijn 
olijfstok in zijn hand, reciteert de gevraagde gebeden; hij dompelt dan de jonge bruid 
driemaal in het water en laat haar op het einde tussen de benen van haar verloofde passeren: 
pas dan wordt de verbintenis volledig en onverbrekelijk verklaard, zonder dat de priester 
hoeft te zoeken hun toestemming van de vrouw of de echtgenoot. De dag na de bruiloft zijn 
de twee echtgenoten en allen die in hetzelfde huis sliepen, verplicht, groot en klein, mannen 
en vrouwen, om te gaan baden; hetzelfde gebeurt wanneer een Souba zijn vrouw benadert. 
Bij moslims geldt deze verplichting alleen voor twee echtgenoten; maar onder de Souba's is 
het al het personeel van het huis en vooral degenen die de man of de vrouw hebben 
aangeraakt, die door het bad gezuiverd moeten worden. 



 

Het is uitdrukkelijk verboden om de doden aan te raken; we wassen ze niet, we begraven ze 
niet. Om respect voor de wet te verzoenen met de noodzaak van begrafenis, zijn we gekomen 
tot de afschuwelijke gewoonte die volgt. Als we bedenken dat een stervende man zijn einde 
nadert, kleden we hem uit, wassen we hem en nadat we hem zijn beste kleren hebben 
aangetrokken, wikkelen we hem in zijn laatste lijkwade, dan leggen we hem neer in de kuil 
die we hem hebben voorbereid, en daar wordt hij achtergelaten om in vrede te sterven terwijl 
zijn familie en vrienden om hem heen bidden en klagen tot hij zijn laatste adem uitblaast. 
Dan sluiten we de put en, na een laatste gebed, gaat iedereen met pensioen. 

Volgens het geloof van de Souba's kost het de ziel een reis van veertig dagen om voor God te 
kunnen verschijnen om daar geoordeeld te worden. Gedurende al die tijd, 's ochtends en' s 
avonds, vindt er een maaltijd plaats in het uitvaartcentrum van de overledene, waaraan de 
meest intieme vrienden deelnemen, samen met de ouders. Deze ceremonie wordt de Loffani 
genoemd en dit is waar ze uit bestaat. Lam of vis worden op tafel gelegd, samen met dadels, 
citroenen en uien; de mullah zegent alles en reciteert een gebed waarop de vergadering 
antwoordt: dan neemt hij of de oudste van de samenkomst de laatste drie etenswaren, snijdt 
en mengt ze samen, en deelt ze uit aan de assistenten die ze eten met vis of vlees en reciteer 
mentaal gebeden voor de gelukkige aankomst van de overledene voor de Almachtige. 

Wanneer u een condoleancebezoek gaat brengen aan de familie van een overledene, is het 
een zeer strikte verplichting om een cadeau mee te nemen, hetzij een kledingstuk, hetzij geld, 
of een schaap, een kip, eieren.  

 

of iets dat de familie met grote voldoening ontvangt, als een teken van herinnering voor de 
overledene en van vriendschap voor hen. Zowel onder de armen als onder de rijken zijn deze 
geschenken soms van grote waarde. 

De Souba's proberen de kennis van hun gebruiken en hun overtuigingen zoveel mogelijk te 
verbergen. Enkele jaren geleden echter begon een van hun belangrijkste mullahs, Sheik-lahya 
genaamd, die naar Bombay was gegaan en daar Engels had geleerd, bij zijn terugkeer in dit 
verband in contact te treden met predikanten van de Anglicaanse religie en later met 
Katholieke priesters die het project hadden gevormd om de Soubas te verenigen met de 
Romeinse religie. De andere mullahs, gewaarschuwd voor de samenzweringen van Sheik-
Iahya, kwamen gewelddadig tegen hem in opstand; maar het had veel aanhangers en de 
Souba-kerk viel al snel in tweeën. De ene partij volgde Cheik-Iahya, de andere koos de kant 
van zijn twee belangrijkste antagonisten, Cheik-Damouk en Cheik-Daoud. Om het aantal van 
zijn volgelingen te vergroten, verlaagde Sheik-Iahya aanzienlijk het tarief van de 
emolumenten die worden verzameld voor doopfeesten, bruiloften en andere religieuze 
ceremonies. Dus, om maar één artikel te noemen: hij vroeg maar 30 schanis of 75 krans voor 
een huwelijk dat zijn concurrenten 100 schanis of 250 krans in rekening brachten. Daar zijn, 
net als bij andere sekten, geldkwesties het meest irritant en vragen die de meeste haat en 
concurrentie oproepen. De mullahs, die ik orthodox zal noemen, verenigden al hun 
inspanningen om te proberen een innovator te verliezen of op zijn minst te verwijderen die de 
neiging had niets minder te doen dan hen te ruïneren. Ze vonden een manier om Amra's 
caimacam gunstig te maken, 

 



Murad-Effendi, en ze kregen tegen Cheik-Iahya een bevel tot ballingschap in Soùk-el-
Schioùk, vlakbij de Montéfiks, waar het grootste aantal van hun aanhangers woont en waar 
hun concurrent nauwelijks iemand voor hem heeft.  

Deze zeer recente gebeurtenissen vonden plaats in de eerste maanden van 1867, toen ik nog 
in Bagdad was. Op het moment van mijn vertrek had Namik-Pasha zojuist een verzoek 
ontvangen van het groeiende aantal volgers van de hervormer. Sindsdien heb ik door een 
brief van een goed geïnformeerd persoon vernomen dat de Pasja van Bagdad, bewogen door 
de geest van gerechtigheid die hem wordt erkend, toestemming had gegeven aan Sheik-Iahya 
om te verblijven waar hij was. . Maar haar leden, die nu de sterkste zijn geworden, willen 
beter, in het voordeel van degene die ze erkennen als leider, dan een simpele herinnering uit 
ballingschap, en Cheik-Iahya zelf streeft naar niets minder dan de heerschappij over de hele 
Soubas-gemeenschap. Hij wachtte tot zijn terugkeer werd verzocht, zo niet unaniem, althans 
door het grootste deel van deze gemeenschap, en er werden in Bagdad protest aangetekend 
bij de gouverneur-generaal, zodat de hoge positie die hij ambieerde aan hem te geven. Dat 
was de stand van zaken op 20 december 1867, de datum van de brief waarover ik heb 
gesproken en die mij eind januari in Aleppo bereikte. Ik weet niet wat er vanaf die datum is 
gebeurd. 

Er wordt gezegd dat er in Haoueza, aan de Perzische grens, ook Souba's zijn, onderworpen 
aan de Perzische regering en die: dezelfde dogma's volgen als die ik zojuist heb 
bekendgemaakt. Ten slotte bestaat er in Nejd een sekte die, hoewel ze beweert souba te zijn, 
een soort islamisme belijdt vermengd met judaïsme; ze hebben geen doop en beoefenen de 
besnijdenis niet. 

 

De taal die de Suba's gewoonlijk gebruiken is Arabisch, maar in hun gebeden, hun boeken en 
hun liturgie gebruiken ze een taal die Stanguelli benadert en herinnert aan het oude 
Chaldeeuwse, het primitieve idioom van het land waarin ze wonen. (1).  

(1) De oude reizigers spraken ook over deze bijzondere sekte.  

Onder andere Tavernier geeft in dit verband een gedetailleerd bericht dat op veel punten 
overeenstemt met wat we zojuist hebben gelezen. Ik neem nota van de volgende passage, die 
de informatie completeert die ik heb van verschillende inwoners van Bagdad die dagelijks 
contact hebben met de moderne Souba's: “ De christenen van Sint-Jan zijn in groten getale in 
Basra en in de omliggende steden; dit is wat ik tijdens mijn verblijf in Basra over hun 
oorsprong heb kunnen ontdekken. De christenen van Saint-Jean woonden vroeger langs de 
Jordaan, waar Saint-Jean doopte en waaraan ze hun naam ontleenden. Vanaf het moment dat 
de mohammedanen Palestina veroverden (hoewel Mahomet vooraf van zijn hand aan deze 
christenen gunstige brieven had gegeven waarmee hij beval dat ze niet mochten worden 
misbruikt, anders bleef er nauwelijks één over), niettemin, na de dood van deze christenen. 
valse profeet, degenen die hem opvolgden, besloten om deze natie af te schaffen en, met dit 
doel, hun kerken te gronde te richten, hun boeken in brand te steken en de laatste wreedheden 
op hen uit te oefenen. Dit is wat hen dwong zich terug te trekken naar Mesopotamië en 
Chaldea, en ze waren enige tijd onderworpen aan de patriarch van Babylon, van wie ze 
ongeveer zeventig jaar afscheid namen. Ze kwamen om te wennen aan Perzië en Arabië, aan 
de steden rond Basra. Ze wonen noch in de stad noch in het dorp, tenzij er een rivier is, en 
verscheidene van hun bisschoppen hebben mij verzekerd dat de christenen van al deze 
plaatsen bijna vijfentwintigduizend huizen vormen. 

Er zijn enkele kooplieden onder hen; maar de meesten zijn handelaars, zoals goudsmeden, 
slotenmakers en timmerlieden. Wat hun geloof betreft, het is gevuld met veel fabels en grove 



fouten. De Perzen en de Arabieren noemen ze Sabi, dat wil zeggen mensen die hun religie (de 
joodse religie) hebben verlaten om een nieuwe te nemen. In hun taal worden ze Mendaï-Jahia 
genoemd, dat wil zeggen Disciples of Saint John, van wie ze verzekeren dat ze het geloof, 
hun boeken en hun gebruiken hebben ontvangen.  

 

HOOFDSTUK V.  

Mijn leven in Bagdad. —Installatie op het platteland. 

- Uitstapjes in de omgeving. - Reis naar I-lillab (Babylon), Coniltilx, Mesched-Aly en 
Korbelali  

Het leven dat ik in Bagdad leidde, was, kortom, nogal eentonig. Van de Europeanen zijn er 
alleen de priesters over wie ik heb gesproken, het personeel van de consulaten, een paar 
medewerkers van de Engelse telegraaflijn die Syrië en Mesopotamië doorkruist om Teheran 
te bereiken, een tiental kooplieden en tussendoor een paar avonturiers geen enkele van de 
voorwaarden missen die een vreemdeling op afstand houden. Onder de Turkse, Arabische of 
Perzische bevolking ontmoet men mannen, in een vrij groot aantal, die, als men hun taal 
voldoende kende, voor een buitenlander van een samenleving zouden zijn die minstens zo 
aangenaam zou zijn als die van heel wat mensen. 'Europeanen uit Europa, en zeker te 
verkiezen boven de betrekkingen die we soms hebben met die Aziatische Europeanen, wier 
plichten of een gefrustreerd verlangen naar fortuin, tot hun grote spijt, behouden blijven in 
deze verre landen; verveelde en dus saaie mensen, die tonen van ballingen en uiterlijk 
beïnvloeden 

 

zoveel pijnlijke zielen tellen hun jaren in het vagevuur, wachtend op een denkbeeldig paradijs 
en waar ze door hun middelmatigheid vaak geen recht op hebben. Dat had ik in Teheran niet 
gevonden, de Engelse en Franse ministers, M. Alison en M. le Comte de Massignac, die 
modellen van vriendelijkheid en internationale hoffelijkheid die zo goed wisten hoe ze de 
respectvolle genegenheid konden inspireren van allen die ze kenden. naderden. In het begin 
waren we slechts hun diplomatieke klant; het was als een vriend dat we ze achterlieten. 

Een dergelijk geluk kwam mij niet in Bagdad; dus, na enige tijd samen te hebben 
doorgebracht, vroeg afgekoeld, zag ik af van een bezoek aan de consulaten van Frankrijk en 
Engeland, waar ik even weinig aantrekkingskracht als hartelijkheid ontmoette. Waarschijnlijk 
was de indruk wederzijds; des te meer reden om een einde te maken aan een schaamte die 
niet meer in mijn karakter ligt op te leggen dan te lijden. 

Maar om een groot aantal redenen die de lezer zal begrijpen, had ik bescherming nodig, hetzij 
in Bagdad zelf, hetzij tijdens de excursies die ik wilde ondernemen, of, ten slotte, voor de rest 
van mijn reis op Turkse landen. reiziger die door de Oriënt reist.  

Het scheen mij toe dat niemand mij meer van dienst kon zijn, en bovenal werd het mij 
natuurlijker aangegeven dan die van de gouverneur, van de onderkoning van het land, die 
absoluut gezag uitoefende in het hele gebied van zijn enorme pachalik. Ik heb daarom 
besloten SE te verzoeken om te worden gehoord 

Namik-Pasha, die zich haastte om het mij te schenken.  

Op de hoogte gebracht van mijn plan, bood de Franse consul me een warmte aan die hij tot 
dan toe niet had betoond, om me alle aanbevelingen te geven die ik maar kon wensen, en toen 
hij ervan overtuigd was dat ik het wilde zien  

 



ikzelf de Pasja, bood hij aan om mezelf aan hem voor te stellen, of op zijn minst om me het 
publiek te geven dat ik wilde. Ik dacht dat ik met hem enige angst had ontrafeld dat ik zou 
klagen over de nogal koude ontvangst, dat hij na de eerste demonstraties van de aankomst op 
aanbeveling van zijn regering, waarvan ik de drager was van alle Franse agenten uit Perzië en 
Turkije. Ik antwoordde dat ik nergens over klaagde, dat ik hem bedankte, dat ik alleen mijn 
zaken wilde doen, en dat ik me voorstelde spoedig een grote excursie te maken over de 
Eufraat, naar de ruïnes van Babylon en naar de heilige steden van de sjiitische moslims, wilde 
ik rechtstreeks de steun van de gouverneur zoeken. Omdat hij meer dan alleen redeneerde 
over de moeilijkheid, zei hij zelfs dat het onmogelijk was om zonder zijn tussenkomst te 
worden gehoord, ik was verplicht hem te vertellen dat ik mijn verzoek had ingediend, dat het 
was goedgekeurd en dat ik de volgende dag zou worden ontvangen. . Daar zijn we, denken 
we, geen warmere vrienden voor geworden. 

De volgende dag presenteerde ik me daarom op de Serai op de tijd die mij was toegewezen. 
Na een paar minuten wachten werd ik de kamer binnengeleid waar Zijne Excellentie was. 

De Pasja begroette me op Europese wijze, stak openlijk zijn hand naar me uit en nodigde me 
uit om te gaan zitten. Ik legde hem het doel van mijn bezoek uit. Hij leek me gevleid en zei 
dat hij me dankbaar was dat ik me heel eenvoudig tot hem had gericht; dat Europeanen zoals 
ik, die reizen voor hun plezier (ook hier persoonlijke complimenten voor mij om te 
reproduceren, hoewel gemaakt in de stijl van het protocol) recht hadden op al zijn 
bescherming en dat daar geen tussenkomst voor nodig was. Hij vroeg me wat details 

 

op mijn vorige reizen en op mijn volgende projecten.  

Nadat ik hem op het eerste punt tevreden had gesteld, heb ik hem op de hoogte gebracht van 
mijn voornemen om eerst, begin maart (we waren eind februari), aan de oevers van de Tigris, 
Samara, de voormalige residentie van de Kalifes, te bezoeken. , evenals de ruïnes van 
Seleucia en Ctesiphon, en om vervolgens langs de Eufraat te gaan om te zien wat er overblijft 
van Babylon en om een bezoek te brengen aan de heilige plaatsen van de Chiytes, Kufa, 
Mesched-Aly en Kerbelah; waarna ik van plan was via lager Koerdistan naar Perzië terug te 
keren en later door het noordelijke deel van deze provincie, Syrië en Palestina, vanwaar ik via 
Constantinopel naar Europa zou terugkeren; dat ik voor mijn excursies mezelf in alle 
veiligheid zou geloven temidden van de Arabische stammen van de hele pachalik, als ik maar 
één woord uit zijn hand kon krijgen. Ik was van plan hem een welverdiende lof toe te spreken 
over de bekwame energie van zijn administratie, die wist hoe hij deze rusteloze bevolking 
iets moest opleggen, hij hield me tegen met een gebaar en vertelde me dat hij me niet alleen 
een bourjourouldj (paspoort) zou sturen. ) die voor mij gedurende de gehele omvang van zijn 
regering als een bescherming zou dienen, maar dat hij mij op het moment van mijn laatste 
vertrek brieven zou geven die, naar hij hoopte, voor mij niet nutteloos zouden zijn in de 
andere provincies van het Turkse rijk . Ik bedankte de Pasja zoals ik had moeten doen en hij 
stuurde me weg met een laatste handdruk en voegde er met een vriendelijke gratie aan toe die 
bijdroeg aan zijn hoffelijkheid, dat ik welkom zou zijn wanneer ik hem maar wilde zien. 

Namik-Pasha leek een man van een jaar of vijftig te zijn, lang, mager, met een intelligent 
gezicht,  

 

levendige ogen, nuchter en waardig gebaar. Hij was gekleed in de Europese stijl, dat wil 
zeggen een broek en japon van zwarte stof van volledige eenvoud, zonder versieringen of 
borduursels. 



Namik-Pasha drukte zich zeer correct uit in het Frans, sprak langzaam en accentueerde met 
een fijne glimlach bepaalde reflecties waar hij graag wat onheil op wierp, over het onderwerp 
van de manie vanwege het belang dat bepaalde consuls eigen zijn.  

Hij is, zoals we weten, een van de belangrijke figuren van het Turkse rijk, en is bij 
verschillende gelegenheden minister geweest.  

Wat betreft de Europeanen die zich in Bagdad vestigden, mijn nauwste betrekkingen hadden 
noodzakelijkerwijs plaats met die uitstekende Zwitserse kooplieden die mij bij mijn aankomst 
zo perfect hadden ontvangen en wier delicate aandacht geen moment aarzelde. MM. Weber, 
Jaeger en Wartman genoten welverdiende aandacht bij alle handel in Bagdad, en leefden met 
een eenvoud en bescheidenheid die in het Oosten een kredietgarantie vormen voor degenen 
die zaken deden. Ik vond bij hen, naast de prettig doorgebrachte uren, alle informatie die ik 
nodig had over de dingen, behoeften en gebruiken van het land dat ze goed kenden. In 
februari verliet dhr. Weber, het hoofd van het huis, Bagdad om een reis naar Europa te maken 
die een van de partners elk jaar maakt in het belang van hun huis; Ik merkte alleen zijn 
vertrek na een verdubbeling van goede ambten van de kant van degenen die achterbleven. Ik 
had ook veel te prijzen van de eerste griffier van het Weber-huis, M. Habib, eigenaar van het 
huis dat ik bewoonde. Hij was een van die christelijke Arabieren zoals men die in Bagdad 
ontmoet, die door hun omgang met Europeanen iets meenamen 

 

van onze manieren en gebruiken. Zijn ouders hadden hem een fortuin nagelaten, dat jaarlijks 
toenam door de belangstelling die hij had voor het bankwezen en de handelszaken van zijn 
werkgevers. Uitstekende man, met al het onderwijs dat men in de stad kan krijgen, helaas! 
goed gedegenereerd van de Kalifes, het ontbrak hem niet aan natuurlijke geest; met dat zeer 
behulpzaam, zou ik kunnen zeggen, geheel op mijn bevel, en vooral eerlijk en discreet. Hij 
kwam vaak bij me op bezoek; zijn gesprek was voor mij noodzakelijk geworden, want het 
was een echt boek voor mij om alles te leren wat ik wilde weten over de manieren en 
gewoonten van Bagdad en de omliggende plaatsen, en het is van hem dat ik ook een groot 
deel van mijn informatie met betrekking tot aan handel, industrie en Arabische stammen, 
waarvan ik dacht dat ik die in dit rapport moest opnemen. 

Ik moet nog een paar woorden zeggen over de twee katholieke paters, mijn buren, die me 
vanaf het begin zo goed hadden verwelkomd. Ik hoefde maar twee stappen te nemen om bij 
hun thuis te komen en ik was er vrij vaak. Het is onmogelijk om meer eenvoud, goedheid, 
deugdzaamheid en toewijding te vinden dan in deze twee karmelietenpriesters. Hun associatie 
werd gemaakt om mijn neiging te vergroten om terug te keren naar het katholieke geloof, dat 
ze beoefenden als apostelen, door zelfs beter het voorbeeld te prediken dan door het woord, 
ware goede mannen die dienen en sterven op een duistere manier ver weg, meer bezorgd over 
de verdienste die van de reputatie van hun werken. Pater Marie-Joseph was een van die 
vurige Marseillais, vol initiatief en verve, die in niets onmogelijks geloven en die, hoewel ze 
tekortschieten in hun verplichtingen, toch tamelijk grote resultaten behalen, 

 

vooral in vergelijking met de geringe omvang van hun middelen. Zo voltooide pater Marie-
Joseph de bouw van een zeer mooie kerk bijna zonder geld; het was voor mij magie, omdat ik 
de schaarste aan middelen kende. 

Het bouwwerk kwam echter omhoog; het gewelf was klaar, de toren werd begonnen, en 
dankzij zijn zorg moet de katholieke sekte op dit moment in Bagdad een tempel hebben die 
dat waardig is. Quests, donaties van geld aangeboden of soms uitgelokt door de meest 
bijzondere middelen, gebruik van materialen tegen lage kosten of gratis verstrekt (ze kregen 



zelfs, via de Tigris, van de verwoeste kerk die de karmelieten in Basra bezaten), vaak arbeid 
voor niets door de ijver van de inheemse christenen die deelnamen aan de 
bouwwerkzaamheden, dit alles had pater Marie-Joseph in staat gesteld om in minder dan drie 
jaar zijn bouwwerk zijn einde te zien naderen. 

De goede vaders hadden ook de architectenkosten kunnen besparen, dankzij de talenten van 
pater Damiaan, die, terwijl hij de tradities van de oude karmelieten in het hele Oosten 
voortzette, tegelijkertijd wiskundige, astronoom en arts was, zeker niet grondig. maar genoeg 
om zichzelf erg nuttig te maken, wat hem in grote achting plaatste bij alle klassen van de 
inheemse bevolking, zonder onderscheid van religie.  

Bovendien hadden de karmelieten van Bagdad in hun huis deze jongensschool opgericht, 
waarover ik een woord heb genoemd, en die al erg populair was. De school was pater 
Damien; in zijn eentje vormde hij een hele academie, waarbij hij tegelijkertijd Frans, Latijn, 
religie, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde doceerde. Ik hoef er niet aan toe te voegen 
dat beide vaders Arabisch spreken 

 

hun moedertaal; al deze missionarissen bereiden zich voor op hun apostolaat door de 
voorafgaande studie van de idiomen die eigen zijn aan de streken waar ze voornemens zijn de 
fakkel van het christelijk geloof te dragen. De zorg voor de eredienst betrof meer in het 
bijzonder pater Marie-Joseph; hij was de predikant zoals pater Damien de leraar was. 
Begiftigd met oprechte welsprekendheid, had zijn warme, kleurrijke, poëtische toespraak een 
grote impact op zijn toehoorders, en zijn preken werden gretig gevolgd door alles wat Bagdad 
had van katholieke christenen, wat ook de nieuwsgierigheid van dissidenten en zelfs van 
enkele moslims wekte. mooie taal. 

Een ander fundament waaraan pater Marie-Joseph het meeste belang hechtte, was dat van het 
klooster van inheemse nonnen dat hij in een aparte kamer had geïnstalleerd. Ze waren nog 
maar zes, maar het doel van hun oprichting was niet zozeer om een gemeenschap van 
contemplatieve orde te vormen als wel om leraren te vinden voor de opvoeding van de jonge 
christelijke meisjes van Bagdad; dit aantal was ongeveer voldoende om deze hierboven 
genoemde school te runnen. en waar we al een vijftigtal kinderen zagen. Degenen uit rijke 
gezinnen betaalden een kleine vergoeding, de kinderen van de armen kregen gratis onderwijs; 
instructie echter van de meest elementaire, want de minnaressen zelf waren hard nodig om te 
leren en pater Damiaan vond nog steeds middelen om er twee of drie uur per dag aan te 
besteden. Het instituut van deze zusters was dat van de nonnen van Sint-Jozef die een 
hoofdgebouw in Beiroet hebben. Het jaar ervoor had pater Marie-Joseph het idee om twee 
van zijn novicen daarheen te sturen om hun handwerk te perfectioneren, 

 

naaien en borduren, die ze hun studenten moesten leren bij hun terugkeer, een echte dienst 
bewezen aan de vrouwelijke bevolking van Bagdad die zich overgaf aan die luiheid die in het 
hele Oosten het bestaan van vrouwen verslindt.  

Maar de onophoudelijk actieve geest, zelfs te inventief van pater Marie-Joseph, slaagde niet 
altijd zo goed in al zijn ondernemingen, getuige zijn verhaal van de Maagd van de Toren van 
Babel, wat ik in een paar woorden bedoel. Verleid door de grandioze religieuze emblemen 
die op zeer grote hoogte zijn geplaatst, zoals de beelden van de Maagd die te zien zijn op de 
rots van Puy, op de top van de Notre-Dame de la Garde in Marseille en de Notre-Dame de 
Fourvières in Lyon , had hij het project gevormd van een soortgelijke bekroning voor de hoop 
ruïnes die aan de Eufraat het symbolische monument van de ijdelheid en de waanzin van de 
mannen vertegenwoordigt. Terwijl hij in Lyon zelf was, tijdens een reis die hij in Frankrijk 



maakte, hield hij verschillende preken over dit onderwerp, gevolgd door speurtochten die 
onvoldoende geld opleverden om een kunstwerk in marmer, brons of steen te kopen, zoals hij 
het had gedroomd; hij dook weer op op een van die beelden van de Heilige Maagd, in zink, 
geschilderd in natuurlijke kleuren, die men voor een relatief matige prijs aantreft. Hier is hij 
terug in Bagdad met zijn standbeeld. Op zondag, na zijn terugkeer, maakte hij op de kansel 
zijn plan bekend om de volgende zondag te gaan om op de plaats die hij hem had toegewezen 
dit beeld van de Moeder Gods in te wijden, dat in de kerk werd getoond in de ogen van de 
gelovigen wekten daar naïeve bewondering. Hij eindigde met een hartelijke toespraak en 
maakte een afspraak om hen te ontmoeten bij de Toren van Babel voor deze plechtigheid die, 
zo voegde hij eraan toe, niets minder zou zijn dan het nemen. 

 

bezit van al het land, bakermat van de mensheid, door de moeder van hem die, na de wereld 
te hebben geschapen, haar had verlost.  

Vroeg in de ochtend bevond pater Marie-Joseph, die naar voren was gegaan, zich aan de voet 
van de stenen berg die doet denken aan de toren van Babel. Zijn woorden, zo welsprekend als 
ze waren, hadden slechts een heel klein aantal fanatici kunnen verzamelen, die achter hem 
kwamen en het standbeeld brachten dat moest worden ingehuldigd. Het is waar dat het een 
kwestie was van niets minder dan een reis van zesendertig uur, door de woestijn, met alle 
mogelijke kansen om bezorgd te worden en misschien lastig gevallen te worden door de 
Arabieren, niet erg gunstig ingericht voor de scheepvaart. Aangekomen bij het doel, 
vergezeld door de enige koster van zijn kerk, wachtte de vader daar vergeefs enkele uren op 
de rest van zijn volk, en hij had alle reden om te vrezen dat hem een of ander ongelukkig 
incident was overkomen. De dragers van het standbeeld, natuurlijk vertraagd door de 
verplichting om bepaalde stammen te vermijden, verschenen eindelijk. Ze zorgden er 
onmiddellijk voor dat de Maagd op haar gigantische voetstuk werd gehesen: de Birs-
Nimroud, waarvan wordt aangenomen dat het Babel is, heeft niet minder dan honderdvijftig 
voet hoogte, over een breedte van bijna vijfhonderd. De beklimming verliep niet zonder 
problemen, vooral van de kant van pater Marie-Joseph, die het beeld van de Maagd in zijn 
armen hield en het pas wilde verlaten nadat hij het op de rand van het platform had geplaatst 
op een plaats die het is mogelijk om het van ver te ontdekken. Toen dit klaar was, zongen de 
christenen van Bagdad een Salre Regina die de Babylonische echo's niet zonder verbazing 
konden herhalen. 

Vader Marie-Joseph zegevierde; het was ongetwijfeld de gelukkigste dag van zijn leven, en, 
in zijn enthousiasme, hij 

 

rondom hem een ware Urbi et Orbi zegen verspreidde, in de overtuiging dat hij in zijn 
apostelgeloof en zijn zuidelijke verbeelding werkelijk zojuist bezit had genomen, in naam 
van de Onbevlekte Maagd, van de oude rijken van Babylonië en van Assyrië.  

Hij keerde terug naar Bagdad in alle bedwelming van deze heilige trots. Helaas! zijn triomf 
was kort. Een paar dagen later hoorde hij dat zijn standbeeld uit zijn historische basis was 
verdwenen. We hebben onderzoek gedaan, we hebben informatie verzameld; enige tijd 
verstreek zonder dat iemand wist wat er van haar was geworden. Eindelijk kwamen we 
erachter dat het in de macht was van een woestijnstam waarnaar onmiddellijk een afgezant 
werd gestuurd om het op te eisen. Deze Arabieren beweerden dat ze het hadden opgepikt aan 
de voet van Birs-Nimroud, waar het volgens hen door een harde wind was gegooid. In hun 
onwetendheid beschouwden ze het blijkbaar als een of ander oud werk, van werken die elke 
dag bij de Europeanen uitlokken van de opgravingen waarvan ze getuigen zijn, zonder het 



belang te begrijpen dat de antiquaren hechten aan vondsten die geen van beide zijn. goud 
noch zilver. Maar toen ze de aandrang zagen die door de christenen van Bagdad waren 
ingebracht bij de claim van dit beeld, dachten ze dat het een object van grote waarde was, en 
vroegen ze om een groot bedrag om het af te staan. 

Pater Marie-Joseph antwoordde dat hij, om een beslissing te kunnen nemen, voor zichzelf 
moest zorgen dat het echt het beeld was waar hij om vroeg. Na enige aarzeling besloten de 
Arabieren het naar Bagdad te brengen. 

Als ze het zelf hadden verwijderd, wat waarschijnlijk is, in de hoop het door te verkopen aan 
de paters Karmelieten, werd hun berekening verijdeld, want zodra het werd vastgehouden, 
werd het hun verklaard  

 

dat wie zijn eigendom terugneemt niets te betalen heeft, en dat ze met een kleine vergoeding 
werden ontslagen voor de moeite die ze hadden gehad om deze Maagd terug te brengen die in 
de Karmelietenkerk was geplaatst waar ze wordt geëerd onder de pompeuze titel van Onze-
Lieve-Vrouw van Babylon . Pater Marie-Joseph was er niettemin in geslaagd een gemeente 
op te richten met deze naam, een van zijn meest gekoesterde dromen. 

Voordat ik het karmelietenhuis verliet, kan ik het niet nalaten een paar woorden te zeggen 
over het meest eigenaardige personage dat ik in Bagdad heb gekend, pater Michel (deze naam 
duidt op geen enkele manier op een religieus), dragoman van het klooster, functies die 'hij 
combineerde met het beroep van antiek- en curiositeitenhandelaar die hem in contact bracht 
met alle Europeanen. Geboren uit een Italiaanse vader en een Armeense moeder, had pater 
Michel geen reden om dankbaar te zijn voor de lichaamsbouw die ze hem hadden gegeven, 
om eerlijk te zijn moet ik zeggen dat hij bedroefd was. Stel je een groot gezicht voor, een 
enorme mond met kleine ronde ogen, schouders van een lengte en een zeer ongelijke 
uitsteeksel, allemaal neergestreken op een paar benen die onvriendelijk zijn voor de rechte 
lijn, ten slotte een hoofd van Quasimodo op het lichaam van Triboulet. Aldus gebouwd, had 
Michel niettemin een manier gevonden om te trouwen met een heel mooie Armeense die hem 
de vader had gemaakt van vier kinderen die hij volgens de beste principes had opgevoed. Zijn 
principes, op het gebied van opvoeding, bestonden vooral uit het van 's morgens tot' s avonds 
afranselen, niet dat Michel hardvochtig was en dat hij niet van zijn nageslacht hield, maar 
daarnaast is deze methode algemeen in Bagdad, waar het 'zelfs stelt, volgens de echtgenoten, 
met evenveel succes ten opzichte van vrouwen in dienst, Michel, die zeer vroom was, riep in 
zijn voordeel de tekst aan die aanbeveelt 

 

straffen als teken van vaderlijke tederheid.  

Vader Michel was de factotum van het karmelietenklooster; buiten deed hij alles; binnen 
zorgde hij voor de kerk, diende de mis, luidde de klokken, tegelijkertijd tolk, rentmeester, 
boodschapper en koster. Hij was zelfs gezien in de dagen van Monseigneur Cupri, die, een 
zeldzaamheid voor een missionaris, nooit in staat was geweest Arabisch te leren, voor het 
altaar met de prelaat had kunnen staan en zin voor zin de preken had kunnen interpreteren die 
hij predikte in het Frans tot zijn toehoorders. Michel zocht buitenlanders op en stelde zich tot 
hun beschikking, buitengewoon behulpzaam en gevleid door de meest pijnlijke opdrachten 
die hij kreeg. 

Voor zijn bedrijf kocht hij met alle handen de objecten die hij als nieuwsgierig beschouwde, 
maar ondanks zijn aanspraak op het tegendeel was zijn archeologische en artistieke kennis 
kort en werd hij vaak bedrogen, omdat de Arabieren meesters waren in de kunst van het 



simuleren van antiek. en om valse stenen of vervalste medailles voor goed te laten aanzien; 
het vereist grote voorzichtigheid en uitgeoefende tact. Het was soms een kwaadaardig 
genoegen om pater Michel aan enkele legendarische verhalen te herinneren, waarin de 
sluwheid van de Arabieren onwaardig zijn goede trouw had bespeeld. Of wreedheid zo ver 
geduwd dat hij hem zelf de vertelling vroeg. Het was lang doof, maar geleidelijk aan het 
geheugen van de schade gecompenseerd de scrupules van zijn hoogmoed, en het was in de > 
taal van de meest komische ergernis begon hij de mystificatie waarvan hij het slachtoffer was 
geweest vertellen. 

Zijn bemiddeling was niettemin erg nuttig bij het verkrijgen van een groot aantal 
merkwaardige dingen die hem werden gewezen.  

 Tijdens verschillende 

 

dagen was er van niets sprake; hij zou boos worden, zelfs als hij aan een bepaalde opdracht 
werd herinnerd, en dan, op een mooie ochtend, kwam hij bij u thuis met het object waar hij 
om gevraagd was, waarbij hij met twintig keer bewezen eerlijkheid de aankoopprijs aangaf en 
tevreden was met, want zijn pijn en zorg, de vergelding die we hem wilden bieden. Ik ben 
hem enkele merkwaardige stukken uit mijn verzameling verschuldigd. 

Een personage dat ik niet wil weglaten is de Syrische aartsbisschop aan wie ik een bezoek 
bracht nadat ik, zoals ik al zei, zijn mis op de dag van het tweede kerstfeest had bijgewoond, 
en die een volmaakt soort dank is voor het teruggeven aan mij de volgende dag. Deze prelaat, 
zonder twijfel het hoofd van het christendom in Bagdad, is een man van de meest 
vooraanstaande. Ontdaan van zijn prachtige kerkversiering, verloor hij niets in de stad van 
die waardigheid, van die majesteit die me had getroffen toen ik hem als officier zag. Hij 
droeg een paarse zijden soutane, vastgemaakt met een kasjmieren riem, en over een lange 
zwarte jas; haar hoofd was bedekt met een al even zwarte pet; op zijn borst hing een groot 
gouden kruis en zijn pastorale ring was verrijkt met een schitterende glans van schoonheid. 
Hij had een Chaldeeuwse priester meegebracht, die Italiaans kende, die de dag ervoor al als 
onze tolk had gediend, en hij was zo vriendelijk mij een halfuur van een zeer interessant 
gesprek te gunnen dat tegelijkertijd over de situatie ging. van Bagdad en van de verschillende 
kerken verspreid over dit westelijke deel van Azië. Later zal ik een betere gelegenheid 
hebben om de verschillen in dogma's of riten die tussen hen bestaan bekend te maken en ik 
zal de kostbare informatie die ik in deze omstandigheid te danken had aan de vriendelijkheid 
van de eerbiedwaardige niet vergeten. 

 

Aartsbisschop van de Syrische christenen van Mesopotamië.  

Hoewel het klimaat in Bagdad niet als ongezond wordt beschouwd, leed ik rond half februari 
aan een zenuwziekte die op een werkelijk verontrustende manier begon. De eerste aanvallen 
waren zo gewelddadig, met duizeligheid en flauwvallen, gevolgd door een volledige 
uitputting van kracht, dat ik dacht dat ik in gevaar was. Pater Damien kwam onmiddellijk 
naar me toe en verzekerde me dat mijn algemene toestand goed was en dat de symptomen die 
me verontrustten voortkwamen uit een verkoudheid veroorzaakt door de plotselinge 
temperatuurdaling. We hadden inderdaad een paar regenachtige dagen gehad, heel 
uitzonderlijk voor het seizoen, die ons een terugkeer naar de winter hadden opgeleverd 
waartegen ik mezelf niet voldoende had beschermd. Een paar energetische remedies en een 
week van absolute rust hebben me uit deze crisis gehaald, waarin de twee katholieke vaders 
me met zorg overdroegen die ik niet voldoende kan herkennen. Pater Damien, die dacht dat 
als ik eenmaal hersteld was, de buitenlucht beter voor me zou zijn, drong er bij mij sterk op 



aan, hoewel zijn vriendschap, zo voegde hij er gedienstig aan toe, moet hebben geleden, om 
mij in de buurt van Bagdad te gaan vestigen. Precies, mijn stadseigenaar, meneer Habib, 
bezat een huis op een halfuur van de buitenwijk, omgeven door een tuin, die hij mij haastig 
ter beschikking stelde. Ik ging haar bezoeken; we konden het gemakkelijk met elkaar vinden 
en vanaf de eerste dagen van maart ging ik met iedereen zitten. Het was een oude woning die 
toebehoorde aan een rijke moslim, maar verlaten en bijna vervallen, de muren waren 
nauwelijks teruggewonnen en erg witgekalkt. We waren daar echter comfortabel. Het bestond 
uit twee hoofdgebouwen, gescheiden door een binnenplaats; Ik vestig mezelf 

 

in de achterkamer, voorheen de harem, en voorin logeerden mijn bedienden. Ik had ook een 
grote stal voor de paarden die ik van plan was te kopen voor de grote reis die, nadat ik 
Teheran weer had gezien, me door Koerdistan zou voeren, naar de verschillende regio's van 
Syrië. Het huis, zei ik, was midden in een grote tuin met zeer mooie bomen geplaatst, waar 
ik, nadat het seizoen zijn gebruikelijke zachtheid had hervat en volledig hersteld was van 
mijn ongesteldheid, hele dagen Arabisch studeerde. de Perzische taal, terwijl ik van tijd tot 
tijd terugkeerde naar het panorama van Bagdad dat zich geheel voor mij ontvouwde. 
Ongeveer twintig meter achter het huis kwamen we een soort boerderij tegen of liever een 
gehucht dat werd bewoond door vijf of zes families van Arabische boeren, waardoor 
ongeveer dertig mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, nog steeds aan het werk 
waren en van een discretie, een beleefdheid die men zou niet in dezelfde mate vinden onder 
onze boeren in Europa. 

Dat was dit tamelijk aanzienlijke bezit, dat men op het platteland van Bagdad aanduidde 
onder de naam Habib Garden.  

Het is tijd om te praten over mijn excursies in de kleine en grote omgeving van Bagdad, waar 
ik ruimschoots de tijd voor had tijdens mijn vijf maanden durende verblijf in deze stad.  

Bagdad, met zijn uitgestrekte landschap, lijkt een oase midden in de woestijn. Als je 
stroomopwaarts en stroomafwaarts van de Tigris loopt, kom je bij elke stap enkele 
overblijfselen van het eerste belang of een monument tegen vanwege de religieuze 
overtuigingen van de inwoners. 

 

Het meest merkwaardige gebouw vanwege zijn ouderdom is het graf van Zobéideh, de 
favoriete echtgenote van Haroun-elRaschid, dat te zien is aan de kant van de buitenwijk van 
de rechteroever, buiten een van de deuren die bijna volledig zijn verwoest. We steken een 
begraafplaats over, die niets merkwaardigs te bieden heeft, en we komen aan bij Imam-
Mahrouf (kleine moskee zonder karakter) en direct achter deze Imam-Zadeh is het graf van 
Zobéideh. Het is erg makkelijk. Het is een kleine bakstenen piramide die rust op een 
vierkante sokkel die ook van bakstenen is gemaakt. Je kunt het betreden door op het voetstuk 
te klimmen; van daaruit daal je door een opening af in een soort heiligdom waar absoluut 
niets te zien is. 

Als u de stad de rug toekeert en de richting van de Tigris volgt, ontdekt u, tien minuten 
verderop, aan de rechterkant een vierkant gebouw, witgekalkt met witgekalkt, met een kleine 
koepel. Er wordt gezegd dat het het graf is van de profeet Jozua. Het is geplaatst op een 
binnenplaats in de schaduw van een paar palmbomen, en ingesloten in een kamer waarvan de 
vloer volledig bedekt is met matten; het bestaat alleen uit een grote plaat bedekt met 
inscripties. 



Aan de muur worden als ex-voto's, armbanden, rozenkransen, rozenkransen enz. Zonder 
waarde gehangen. Ernaast is een zeer kleine Imam-Zadeh die twee andere graven bevat die 
op dezelfde manier zijn gerangschikt. Ik garandeer zeker niet de authenticiteit van deze 
bijbelse begrafenissen, die men in deze streken tegenkomt, hoe geïllustreerd ook door de 
verslagen van de Schrift; maar wat ik kan zeggen is dat zij, van de kant van de 
mohammedanen, die de meeste van onze profeten hebben geadopteerd, zoals van de kant van 
de joden, het voorwerp zijn van een traditionele verering in 

 

waarvan het moeilijk zou zijn om een originele datum toe te kennen.  

Er zijn veel puur islamitische gebouwen in Bagdad. Een halve competitie van de stad, op de 
linkeroever, is de Imam-Kadem-moskee, gebouwd onder Perzische heerschappij. Het is aan 
dezelfde kant, op enige afstand, dat is het graf van de beroemde Azem-Abou-Hanifah, 
waarover ik de lezer vertelde over de grote moskee van Meïdân. Terwijl ze Bagdad bezaten, 
hadden de Perzen deze begrafenis aan grote minachting onderworpen zonder het echter 
volledig te vernietigen. Een van de eerste zorgen van sultan Soliman, die de meester van 
Bagdad was geworden, was het herstellen van het graf van Hanifah; op zijn bevel was het 
bedekt met een elegante koepel, en meteen werd dit monument het voorwerp van een zeer 
frequente pelgrimstocht door alle soennieten van Azië, die nooit hebben opgehouden hun 
eerbetoon en offeranden daar te brengen. 

Een interessantere excursie was die die ik maakte naar Kazomène, een klein stadje dat door 
de toewijding van de Chiytes rond de moskee van Imam-Mouça, een liga uit de stad, werd 
opgewekt. Om Kazomène te bereiken, gaan we omhoog en verlaten we enkele minuten via de 
Grand Bazaar, de rechteroever van de Tigris, naar een bocht gevormd door de rivier, vanwaar 
we een heel mooi uitzicht op Bagdad hebben. Nadat je een half uur langs de rivier hebt 
gelopen, kom je bij een heel charmant klein bos met palmbomen. Op elk moment kruisen we 
paden met Arabieren, Perzen, Hindoes, wat de weg een geweldige animatie geeft. 

De meesten van hen rijden op ezels, die worden gehuurd in de buurt van het paleis van de 
broer van de koning van Perzië, waar ze in groten getale gestationeerd zijn.  

Het is een zeer fijn ras van ezels die uit Arabië komen, en  

 

op alle punten superieur aan degene die we in Europa zien. Ze zijn allemaal wit en lopen als 
paarden. Als je het bosje verlaat dat ik noemde, keer je de Tijger de rug toe en zie je in de 
verte de twee gouden koepels van de magnifieke Imam-Mouça-moskee; in een half uur 
bereikten we de eerste huizen van Kazomène. 

Kazomene is een zeer goed gebouwd stadje, bijna uitsluitend bewoond door Perzen; er is een 
perfect gevulde bazaar. De Perzen zijn hier erg fanatiek en ik moest een reeks beledigingen 
doorstaan omdat ik alleen de poorten van de omheining had benaderd die de enorme 
binnenplaats omringt waarin de immense moskee van imam Mouça oprijst. De poorten van 
de compound zijn geblokkeerd met kettingen, die ware gelovigen respectvol kussen bij het 
binnenkomen en verlaten. Voor zover ik een glimp mocht opvangen, bestaat dit zo vereerde 
monument uit de moskee zelf, die in elk van de vier hoeken is versierd met een mooie 
minaret, en vervolgens uit enorme bijgebouwen, verblijven, scholen, studiekamers voor de 
mullahs en de studenten die ze onderwijzen. Het interieur van de moskee zou erg mooi zijn, 
maar je zou er zeker van zijn dat je ter plekke gedood zou worden als je zou proberen erin te 
komen. Hoewel ik op enige afstand werd tegengehouden, begon een man van het volk, die 
mijn station te lang naar zijn zin vond, me zo te beledigen en te bedreigen dat ik het 



verstandig vond om me terug te trekken. Ik keerde terug van deze excursie via hetzelfde pad 
dat ik onderweg had gevolgd. 

Na mijn terugkeer uit Babylon maakte ik een charmante wandeling naar Imam-Amzaâm. 
Ramazan, het grote jaarlijkse vasten, was net afgelopen en het was in de week dat moslims, 
aan het einde van deze maand van onthouding, 

 

wijden aan feesten en openbaar amusement. Op de vierde dag gaan de soennieten massaal 
naar ImamAmzaâm, wat een eenvoudige maar zeer knappe Imam-Zadéh is, waar de Sheik 
Amzaâm rust, het voorwerp van hun grote verering. Ik liep langs de linkeroever van de rivier 
die wordt beschermd door een zeer mooie dijk die met zorg wordt onderhouden, het behoud 
van Bagdad hangt grotendeels af van de kracht van dit werk. Deze kant van de Tigris is 
bezaaid met kleine huisjes die sierlijk zijn omgeven door palmbomen. We verlaten dan de 
rivier door rechts af te slaan en volgen een zeer brede weg die naar het dorp leidt met in het 
midden, in een ommuring, de Imam-Zadéh: de toegang is minder strikt verboden, ik mocht 
naar binnen en ik kon op mijn gemak de grote zaal zien met daarboven een vergulde koepel 
waar religieuze ceremonies plaatsvinden. Het plein, geheel bekleed met matten, is bovendien 
bekleed met de mooiste tapijten; grote Venetiaanse kroonluchters, heel oud, hangen aan het 
gewelf. Rondom dit heiligdom zijn verschillende kamers waar ik niet in kon komen. Op de 
terugweg nam ik de hoofdweg die door een woud van palmbomen loopt. Ze was bedekt met 
mensen van alle leeftijden en alle geslachten, gekleed in hun feestelijke kleren. Daar 
ontmoette ik HE Namik-Pasha met zijn gevolg, die als een waardige volgeling van het 
orthodoxe islamisme, als de meest nederige toegewijde, zijn pelgrimstocht ging maken naar 
het graf van de vereerde heilige van de soennieten. De Pasja beantwoordde mijn groet op de 
meest minzame manier. 

Een interessante excursie was degene die ik maakte, ten westen van Bagdad, om een oude 
ruïne te bezoeken die bekend staat als Akapkouf of AgaJgout. Ik vertrok te paard met 

 

twee bedienden en nam eerst de weg naar Kazomène.  

Als we dit dorp voorbij zijn, gaan we links trekkend door de woestijn, waarvan een deel, dat 
van Kazomène, wordt verbouwd met gerst dat wordt gesneden en als een schoof wordt 
gegeven, paarden en muildieren; op sommige plaatsen worden ze achtergelaten om direct in 
de velden te grazen en hun voeten met touwen vast te binden zodat ze niet kunnen 
wegrennen. Na een wandeling van drie uur zag ik een grote massa tevoorschijn komen, de 
ruïne van Akarkouf die, van een afstand, van grote hoogte lijkt te zijn. Door een recente 
regenbui was de hele grond eromheen alleen maar een moeras bezaaid met veel gaten waar 
mijn paard de hele tijd struikelde. Ik zag grote kuddes kamelen en paarden grazen in dit 
moeras; de Arabieren die hen bewaakten begroetten me op een zeer beleefde manier en 
spraken de toegewijde woorden Afa-es-Salaâm (met vrede) uit. Zo arriveerde ik, over de 
velden, bij de ruïne van Akarkouf, die van dichtbij veel minder aanzienlijk lijkt en niet zo oud 
kan zijn als sommige archeologen beweren, van wie sommigen het zien als de overblijfselen 
van een Sassanidisch monument., De anderen hebben een nog oudere herinnering met 
betrekking tot het Babylonische tijdperk. 

Het is een nu vormeloze toren op een heuvel; het is gebouwd van bakstenen gebakken in de 
zon met lagen stro afgewisseld met tussenpozen tussen de rijen bakstenen. Dit rietje is zo 
goed bewaard gebleven dat ik een argument trek dat het gebouw nog lang niet zo oud is als 
het zou moeten zijn. Men kan de toren niet betreden, de bodem biedt geen opening; maar als 
we de moeite zouden nemen, zouden we het misschien kunnen bereiken, omdat we zien 



 

bovenaan een soort raam dat voor de middelen zou zorgen. Ik denk niet dat we het nog 
hebben aangedurfd om daar binnen te komen; Ik had er spijt van dat ik in dit opzicht geen 
voorzorgsmaatregelen had genomen, want, net als bij de graven van Persepolis en de grot van 
Châhpour, zou ik het avontuur graag hebben geprobeerd. Hoewel de toren niet is gebouwd 
met stenen die in het vuur zijn afgevuurd, kom je ze allemaal tegen in de buurt van 
verschillende tumuli die dit soort stenen bevatten, evenals puin van oud aardewerk. Ik heb 
daar niets gevonden dat de moeite waard was om mee te nemen, maar ik geloof dat als we 
serieuze opgravingen zouden doen, we veel dingen zouden vinden. 

Ik zag de sporen van een eerdere poging; het onderzoek bleek echter niet veel eerder te zijn 
uitgevoerd. Wat mij betreft, als ik mijn gevoelens mocht uiten, zou ik geneigd zijn te geloven 
dat deze toren het restant is van een fort uit de tijd van de Kalifes, waarrond een aantal 
woningen gegroepeerd waren. Dit fort had Bagdad kunnen dienen als een buitenpost tegen de 
invasies van de Arabieren vanuit de woestijn. 

Toen ik via dezelfde weg terugkeerde, zag ik een groot aantal watervogels die in de 
moerassen rond Akarkouf waren gevallen. Mijn knecht Jussouf haalde een waterhoen 
tevoorschijn; omdat we haar alleen maar verwond hadden, konden we haar meenemen. Deze 
vogel zag eruit als een grote watersnip en leefde nog een aantal dagen thuis. Van de vele 
vogels die in de omgeving van Bagdad zijn gevonden, zijn er enkele onbekend in Europa. Ik 
zag er onder andere een bij het meest ongewone Franse consulaat, de trompetkip genaamd; 
zijn verenkleed is blauw met een rode snavel: dit soort waterhoen, buitengewoon hoog op 
zijn poten, ziet er bijna uit 

 

gestaag het geluid van een trompet die oorverdovend is.  

Ik stelde voor om eindelijk op weg te gaan naar de grote excursies die ik had toegewezen aan 
de terugkeer van de lente, wat het gunstigste seizoen is voor dit soort expedities; maar dat 
werd mij verhinderd door die grote overstroming van de Tigris waarover ik heb gesproken, 
de meest aanzienlijke die we hebben gezien sinds die van het begin van deze eeuw, die een 
deel van de stad wegspoelde. 

De grote regens van 1867 kwamen rond het midden van maart en vielen een aantal dagen met 
een werkelijk stortvloed van overvloed aan, voornamelijk in de streken die aan de bovenloop 
van de rivier grenzen. Stroomopwaarts van Bagdad wordt zijn bedding aan weerszijden 
begrensd door een dijk die verhindert dat het zich uitbreidt naar het platteland, waarvan het 
niveau erg laag is, en de stad binnenvalt, nog steeds beschermd, aan de kant van de rivier. een 
halfronde dijk die de sloot volgt en domineert. Op de achtste dag hoorden we van de breuk 
van de Seffièh-dijk, drie uur boven Bagdad, en voor het einde van de dag bedekten de 
wateren het hele platteland ten noorden, oosten en zuiden van de stad die bekend staat als La 
Left Bank. Om een idee te geven aan degenen die Bagdad kennen, zou ik zeggen dat het 
water, dat met woede naar buiten kwam door de doorgang die het door de zeewering van 
Seffièh had gemaakt, Fregeat binnenviel (de oude en beroemde tuin van Selim-Effendi-
Soussa), het land dat aan deze tuin grenst en langs de Tromba loopt, kwam tot stilstand bij 
Bâb-el-Muazem (deur van de Meïdân); aan de andere kant verslindt het alle velden, weiden 
en boomgaarden tot aan de Muschirièh en de El-Ouastani-poort; na een moment van pauze 
ging ze weer door deze deur, volledig ondergedompeld in de Nachib, 

 



alle tuinen, van Gazara tot Bâb-el-Scherki (of Basra-poort), verwoestten de Engelse 
begraafplaats en wierpen zich in de Tigris door een tweede bres die hij gelukkig maakte in de 
stroomafwaartse dijk, nabij Bostân en Gumroukchi, in in de buurt van dezelfde poort. Aldus 
omringd door dit immense laken, zag de stad eruit als een eiland in het midden van de zee. 

Het water dreigde de dijken te breken die de sloten en de omheining omringen en 
beschermen, wat het verlies van Bagdad zou zijn geweest, de Pasha nam energieke 
maatregelen om deze bedreigende gebeurtenis het hoofd te bieden. Hij beval zowel de 
troepen als alle inwoners daarheen te gaan om het werk uit te voeren dat als noodzakelijk 
erkend zou worden. Turken, christenen en joden gaven gehoor aan deze oproep en we gingen 
direct aan de slag. De Turken beloofden de dijk te versterken, van de Muazem-poort tot Bâb-
el-Ouastani; de joden hadden de leiding over het gedeelte tussen Bâb-el-Ouastani en Bâb-el-
Scherki; tenslotte werden de christenen, te weinig in aantal, aan de troepen toegevoegd om de 
dijk in de buurt van Bâb-el-Scherki te versterken. Elk district van de stad, voorafgegaan door 
zijn belangrijkste bewoners, drummer in gedachten, ging elke dag naar de punten die het 
waren aangegeven door degenen die optraden als ingenieurs. We werkten met buitengewoon 
enthousiasme, zongen, dansten en legen snel de manden gevuld met brood en dadels die 
Namik-Pasha en de eerste karakters van Bagdad meerdere keren per dag naar deze menigte 
stuurden. De gouverneur ging vaak naar de werken, moedigde de geïmproviseerde gravers 
aan met vriendelijke woorden, en op elk station in de buurt (iets dat hen en 

 

geanimeerd) met elke hand een handvol aarde die hij naar de dijk droeg. Secundaire 
ambtenaren, zoals de Nachib-Effendi, zijn zoon Soliman-Effendi, voorzitter van de criminele 
raad, Mehemed-Effendi-Djémil-Zada, Néffous-Emin, de Defterdar, Iazar-Effendi, voorzitter 
van de grote raad, en nog anderen volgde het voorbeeld van de Pasha; zij lieten hun tenten 
zelf op de dijken opslaan, hielden dag en nacht de wacht en voorzagen in de behoeften van de 
massa arbeiders. De taak hiervan bestond uit het transporteren van aarde, meegenomen in 
greppels, op de steiger, waarin we, om het te versterken en om de aarde vast te houden, in 
houten palen reden die waren bekleed met matten; Om deze palen te ondersteunen, werd 
ervoor gezorgd dat ze stevig aan elkaar werden vastgemaakt met touwen van palmvezels die 
extreem sterke schakels vormen. De overheid haalde de nodige fondsen uit de staatskas en de 
staatswinkels zorgden ook voor alle benodigde materialen, zoals hout, matten, touwen, enz. 
De Engelse consul nam, in navolging van NamikPacha, tijdens een bezoek aan de arbeiders 
ook twee handenvol aarde van de zoom van zijn geklede jas en kwam ze op de dijk gooien; 
hij stuurde op dezelfde manier broodarbeiders en deelde geld aan hen uit. Maar de Franse 
consul beperkte zich tot het sturen van een paar manden met dadels en wat brood. Dankzij al 
deze inspanningen kon de steiger, die de stad omringt, weerstand bieden tot het moment dat 
wachtte te midden van trances die men zich kan voorstellen, toen het water van de rivier 
eindelijk begon te dalen. Gedurende deze tijd waren de inwoners van de naburige dorpen 
verantwoordelijk voor de uit te voeren versterkingswerken, stroomopwaarts, 

 

aan de twee zijdijken van de Tigris. De Kehya of de luitenant van de pacha had de supervisie 
over dit deel van het werk, en mede dankzij zijn intelligentie en zijn gretige zorg had een 
nieuwe breuk kunnen worden voorkomen die het werk dat onder de muren van de stad werd 
uitgevoerd misschien nutteloos zou hebben gemaakt. . Deze luitenant van Namik-Pasha was 
Mahomed-EmirEffendi, de voormalige muffti van Bagdad, een vooraanstaande schrijver die 
doorgaat voor de beste moslimhistoricus van deze eeuw. 



De schade veroorzaakt door de overstroming was enorm; ze zijn geschat op 
tweehonderdduizend portemonnees (1). Er was grote angst voor een nieuwe hoge graanprijs. 
Maar ze vreesden bovendien dat het langdurige verblijf van de wateren rond de stad daar 
geen ziekten zou veroorzaken, vooral de verderfelijke koorts die zoveel slachtoffers maakte 
tijdens de grote overstroming van het begin van de eeuw; Gelukkig is deze laatste angst niet 
uitgekomen. 

Ik had al die tijd in het midden van het water doorgebracht dat op dezelfde manier de vlakte 
van de rechteroever was binnengevallen, hoewel de dijk aan deze kant, opgelucht door de 
breuk van die van de linkeroever, de inspanningen tot het einde had weerstaan. de fieuve. 
Maar de wateren hadden een uitlaat gevonden in de Mashoudi, een van de kanalen afgeleid 
van de Tigris, en liepen uit in de woestijn, over een lange afstand het pad bedekt dat naar 
Hillah en Babylon leidt. De relatief hoge plaats die door mijn landhuis werd ingenomen, 
vormde een echt eiland, zonder zichtbare verhoogde weg die communicatie over land met de 
stad mogelijk maakte. Ik wachtte op de 

(1) De aandelenmarkt is een rekeningvaluta die 150 tot 165 frank waard is; 200.000 beurzen 
zijn dus 30 tot 33 miljoen. 

 

De druppel zou voldoende zijn geworden om de weg naar Hillah waar ik heen wilde gaan, 
bruikbaar te maken. Maar ik kon niet vertrekken zonder de beloofde aanbeveling van de 
Pasja, die me de officiële bescherming van alle Turkse agenten in Mesopotamië zou 
opleveren. Ik besloot om in een kluis naar Bagdad te gaan en mijn kleine expeditie verliep 
zonder ongelukken. De lezer kent deze ronde boten, gemaakt van vlechtwerk dat zwaar is 
bedekt met bitumen. Men plaatst zichzelf daarin, staand of zittend, en de schippers geven de 
boot met een zeer bekwaam stel roeispanen een constante voorwaartse rotatiebeweging. 
Terwijl ik over het water walste, bevond ik me na een overtocht van een half uur voor de deur 
van het gouverneurspaleis, waar ik kon afstappen. Namik-Pasha ontving me na enkele 
ogenblikken; hij prees ten zeerste wat hij mijn moed noemde en haastte zich om mij de 
bouyourouldi te laten bezorgen waar ik om was gekomen; hij gaf me bovendien een van zijn 
Kawa's, of gewapende bewakers, om gedurende de hele duur van mijn excursie onder mijn 
bevel te staan. Ik kende het voortreffelijke gedrag van de Pasja temidden van de ramp die 
Bagdad teisterde, en ik kon hem zonder vleierij mijn gedachten vertellen, wat werd bevestigd 
door de aanblik van het werk aan de dijken dat ik wilde bezoeken bij het verlaten van het 
paleis; ook is het geheel visueel dat ik de details gaf die we hierboven lazen. 

Toen ik met hetzelfde gemak naar huis terugkeerde, wachtte ik nog een paar dagen voordat ik 
besloot te vertrekken. Maar op maandag 8 april, een nieuwe tijgervloed die werd gemeld door 
mensen die beweerden zeker te zijn van hun feiten, wilde ik niet langer wachten, en 's 
middags verliet ik mijn huis, met twee meegenomen. Bedienden plus de Kawas en in het 
gezelschap van de heer Habib die 

 

had vriendelijk aangeboden om met mij mee te gaan, iets wat ik gretig had aanvaard, omdat 
hij deze weg perfect kende, evenals de plaatsen die ik zou gaan afleggen, en bovendien bijna 
even goed Frans sprak als het Arabisch, zijn natuurlijke taal . In de situatie die door de 
overstroming in het land was ontstaan, was ik genoodzaakt geweest mijn oorspronkelijke 
plan, dat erin bestond eerst de beroemde plaatsen rond de Tigris te bezoeken, te wijzigen. Ik 
stelde me voor dat ik meer faciliteiten zou vinden toen ik aan mijn grote tocht naar de landen 
bij de Eufraat begon; maar ook daar merkte ik dat ik worstelde met een uitbarsting die mijn 
reis buitengewoon bemoeilijkte. 



Omdat het hele deel van de vlakte rechts van de Tigris slechts één groot meer vormde, waren 
we verplicht om koffie te zetten tot aan de brug genaamd El-Schor waar het land weer 
opdook. Daar bestegen we onze paarden, die ook in de schatkist waren gevolgd, en 
vervolgden onze reis naar Khan-el-Kehya, wat slechts een ruïne is. Hier vonden we de 
wateren van de Tigris en we moesten nog steeds onze toevlucht nemen tot twee kleine koffers 
om dit nieuwe laken over te steken waar de paarden met hun hoofd boven het water konden 
bewegen. De vloed was niet verder geweest en we waren in staat om voor het einde van de 
dag in Khan-Assad aan te komen, gesticht in de vorige eeuw door Assad-Bey, een van de 
kehya's of luitenants van de voormalige pasja's van Bagdad; geruïneerd sinds, deze khan, een 
paar jaar geleden, werd herbouwd door Abdulassif-Agha, kleinzoon van de oprichter. Er zijn 
permanent verschillende Arabieren die leven van het product van hun culturen en de winst 
die wordt gemaakt met bepaalde artikelen die ze verkopen aan pelgrims en voorbijgangers, 
zoals brood, kippen, boter, melk, enz. 

 

De volgende dag, dinsdag 9, verlieten we Khan-Assad en passeerden we Khan-el-Schor, de 
bouw van HadjiMohamed-Saleh-Cubbé, een van de rijkste kooplieden in Bagdad. 'S Avonds 
bereikten we Khan-elMehaouïl, gebouwd op dezelfde manier om te dienen als een 
toevluchtsoord voor de Chiyte-pelgrims die dagelijks deze route afleggen. Deze twee khans 
worden op dezelfde manier bezet door een paar Arabieren die hetzelfde soort leven leiden als 
die van de eerste khan. 

Ik liet Mehaouïl achter met een zeer heftige kiespijn waardoor ik niets op de weg opmerkte, 
bovendien behoorlijk eentonig. We hadden maar vier mijlen te reizen om Hillah te bereiken, 
waar de caimacam, Soliman-Effendi, de voormalige moefti van Kerkouk, me de meest 
eervolle ontvangst gaf. Ik had hem de kawa's gestuurd die Namik-Pasha mij had gegeven, om 
hem de brief van Zijne Excellentie te communiceren. Om Hillah te naderen, moesten we een 
vrij grote omweg maken, aangezien dit deel van de Mesopotamische vlakte ondergedompeld 
was door een recente overstroming van de Eufraat, veroorzaakt door dezelfde oorzaken, en 
dat, op sommige plaatsen zelfs lager, samenging met de vloed van de Tijger. 

Dit circuit voerde me door de omgeving van de eminentie waar ooit de Hangende Tuinen van 
Babylon stonden.  

De vertraging die het veroorzaakte, gaf tijd voor een escorte, naar mij gestuurd door de 
caimacam, om me te komen ontmoeten tot aan het met bomen omzoomde plein voor Hillah. 
Dit escorte bestond uit zes zaptiés (bewakers te paard) onder bevel van de korpschef. 

Na de eerste complimenten volgde ik ze en ze brachten me naar het huis van Mahmoud-
Agha-Scha-  

 

dergi, die Soliman-Effendi mij had toegewezen voor mijn onderkomen. Ik rustte daar een 
moment en vond daar, bij toeval of door medeweten van de kawa's, een Arabische tandarts 
die zich haastte om zijn diensten aan een nieuwkomer aan te bieden, ik gaf hem om mijn 
zieke tand te trekken, wat hij echter voldeed. , met meer brutaliteit dan vaardigheid. 

Ik ging toen naar de caimacam om hem te begroeten en hem te bedanken voor zijn vleiende 
ontvangst.  

Zijn welkom was zeer genadig. Soliman-Effendi, een man van volledige beleefdheid, heeft 
echte kennis van aardrijkskunde en politiek, en dat laat hij graag zien. Het huis of liever het 
paleis waarin hij woont, staat op de meest gelukkige plek, aan de oever van de rivier, precies 
tegenover de grote brug van boten die de twee oevers verenigt. Nadat hij hem het verlangen 



had getoond om de stad vanaf dezelfde dag te bezoeken, gaf hij me twee van zijn Mirza's 
(secretarissen) die me er in alle richtingen doorheen leidden. Hillah, dat ongeveer 
vijftienduizend inwoners telt, is een zeer aangenaam verblijf. Gebouwd op een zeer mooie 
locatie, aan weerszijden van de Eufraat, zijn de bazaars charmant en vol animatie, en de 
bevolking toont een zeldzame beleefdheid. Tijdens deze wandeling bracht ik een bezoek aan 
de commandant van de artillerie, kolonel Hadji-Mustapha-Bey, die in het kwartier van de 
troepen logeerde, die vanwege het strategische belang van Hillah een vrij grote strijdmacht 
vormen. De kolonel ontving me heel hartelijk, zoals de caimacam had gedaan, in een kamer 
waar alle officieren van het garnizoen vergaderden, die opstonden en mijn groet op de meest 
hoffelijke manier beantwoordden. Op een tafel stond een kooi met daarin een kleine kanarie 
die zichzelf wegcijfert.  

 

kriskras door elkaar om het lawaai van het gesprek te overwinnen. Ik keek hem aan met een 
nieuwsgierigheid die hem enigszins verbaasde; Hadji-Mustapha vertelde me het verhaal van 
zijn kleine lieveling, zoals hij hem noemde. Dit soort vogels komen we niet tegen in Bagdad, 
waar de hitte ze doodt, en waar we niet het nodige hebben om ze te voeren. De kolonel had 
deze meegebracht uit Constantinopel en zorgde ervoor dat hij voor zichzelf zorgde van het 
zaad van de granen dat uitsluitend kanaries eten; hij zaaide dat zaad toen hij bij Hillah 
aankwam en het werkte wonderwel. Ik sloot mijn reis af met een bezoek aan het Turkse 
telegraafkantoor waar ik de directeur administratie, Nouri-Effendi, ontmoette, die me ook 
zeer vriendelijk onthaalde. Ik heb de verandering van deze aanval van vriendelijkheid en 
hoffelijkheid van de kant van de ondergeschikten van Namik-Pasha zeker niet aanvaard: zijn 
krachtige aanbeveling was voldoende om het uit te leggen, en ik voelde me voor hem 
absoluut dankbaar, omdat ik was reizen in geheel nieuwe omstandigheden voor mij. Ik moet 
echter zeggen dat, als mannen, de drie karakters over wie ik zojuist heb gesproken niets te 
wensen overlieten op het gebied van beleefdheid en manieren. 

Toen ik thuiskwam, trof ik een christen aan die Aïsa heette, een vervoerder van antiek, die op 
me wachtte, en hem werd ongetwijfeld gewezen op mijn aanwezigheid als toerist-amateur. Ik 
kocht verschillende voorwerpen voor hem, waarvan sommige vrij zeldzaam, terwijl ik mijn 
avondeten aan het verzenden was, en hield me toen bezig met het onderbreken van mijn 
reisschema en het maken van mijn voorbereidingen voor de volgende dag, omdat ik 
onmiddellijk wilde beginnen met mijn verkenning van de ruïnes van Babylon, deze 
overgrootmoeder van het menselijk ras. Ik liep erdoorheen 

 

van de heer Habib, met vier Arabische fellahs (boeren) die onder leiding van een van hen, 
genaamd Assouad, zeer deskundig in opgravingskwesties, voor mij zouden gaan werken in 
Omrân, de oude Babylonische begraafplaats; ze vertrokken dezelfde avond om hun 
opruimwerkzaamheden dienovereenkomstig voort te zetten. De caimacam had me voorzien 
van twee tenten en donderdagochtend vroeg vertrokken we te paard. 

Ik had twee muilezels gehuurd, een om de tenten te dragen en de ander de proviand; Ik beval 
de conducteurs en Jussoùf om in Babel op ons te wachten en daar de lunch te bereiden, en ik 
wilde beginnen met Omrân, waar ik, volgens de rapporten van mijn voorgangers, de hoop 
had een gelukkige vondst te doen. 

We volgden ongeveer twee uur lang hetzelfde pad dat we de dag ervoor hadden genomen, 
langs de overstroomde landen en door verschillende kanalen, de overblijfselen van een oud 
irrigatiesysteem dat dateert uit de oudheid. Deze kanalen worden met grote verwaarlozing in 
stand gehouden; onder de regering van NamikPacha zijn er echter verbeteringen aangebracht 



die erom vragen om tot het uiterste te worden gedreven. De Babylonische ruïnes op de 
linkeroever van de Eufraat zijn verdeeld in drie groepen: Omrtin, die ik het eerst naderde en 
die bestaat uit heuvels op korte afstand van de rivier; Babel of Kasr, wat niet de toren van 
Babel is (die op de rechteroever stond), en het oude fort genaamd UmdJelibeh. Omrân is een 
immense begraafplaats met graven uit verschillende tijdperken, die op verschillende diepten 
te vinden zijn zoals zoveel over elkaar geplaatste historische tijdperken. Mijn arbeiders 
hadden al een Babylonische tombe blootgelegd, maar zagen dat ze nog tijd nodig hadden 

 

voordat ik het helemaal had opgeruimd, besloot ik naar Babel-le-Kasr te gaan, waar de lunch 
op ons wachtte.  

We liepen langs de Eufraat, trokken naar links en gingen weg van Hillah, we passeerden de 
Kasr, aan de rechterkant, en kwamen aan bij een bocht in de rivier, ik zag mijn tenten opgezet 
onder een groep palmbomen een paar treden weg de kust. Ik at lunch in voortdurende 
afleiding, de lezer zal het begrijpen. Ik was daar aan de rand van de rivier van ballingschap, 
tussen het hoge gras en de hoge wilgen waarover de psalmist spreekt. Ik bracht het uur dat 
volgde op mijn maaltijd door met het lezen van de bijbelse tekst die voor ons de herinnering 
aan het verdriet van de lange gevangenschap van het volk Israël heeft bewaard, en 
meegesleept door de bewonderenswaardige poëzie van Psalm 137, begon ik deze strofen te 
declameren die koning David in de mond van Jeremia legde om de pijnen van de kinderen 
van Sion uit te leggen: We zitten aan de oevers van de rivieren van Babylon (1) en daar 
weenden we terwijl we aan Sion herinnerden. 

We hebben onze harpen opgehangen aan de wilgen die midden in dit land staan.  

En degenen die ons gevangen hadden genomen, vroegen ons om onze liederen te hervatten, 
en degenen die ons uit ons vaderland hadden gehaald, zeiden tegen ons: Zing enkele liederen 
van Zion voor ons.  

Maar we antwoordden hun: Hoe zullen we een lied van de Heer zingen in een vreemd land?  

Als ik je zou kunnen vergeten, Jeruzalem, moge mijn rechterhand dan worden vergeten.  

Moge mijn tong gehecht blijven aan mijn gehemelte als ik ooit uw geheugen verlies.  

(1) Babylon is voor Babylonië; deze rivieren zijn de Eufraat, de Tigris en de Euleius. 

 

Als ik Jeruzalem niet het exclusieve object van mijn vreugde maak.  

Herinner u, Heer, het gedrag van de zonen van Edom in de dagen van de val van Jeruzalem.  

Toen ze tegen de Babyloniërs zeiden: Vernietig de inwoners van deze stad en breng haar op 
haar grondvesten.  

Wee u, dochter van Babylon! Gelukkig wie zal u terugbetalen voor al het kwaad dat u ons 
heeft laten lijden. 

Gezegend is hij die uw kleine kinderen zal nemen en ze tegen een steen zal breken.  

Mijn geest is nog steeds behoorlijk vervuld van deze indruk die ik onmiddellijk vertaalde 
door een brief aan mijn vader en die dateerde van die onsterfelijke oevers van de Eufraat.  

Voordat ik terugkeerde naar Omrân, besloot ik Umdjelibeh en de Kasr te bezoeken. De ruïnes 
die we met deze voornaam aanduiden, nemen de vorm aan van een immens fort, gebouwd in 
prachtige bakstenen, zonder tussenkomst van deze lagen riet of stro die ik in Akarkouf had 
opgemerkt. Daar werden grootschalige opruimingswerken uitgevoerd, waarbij enorme delen 



van de muren zichtbaar werden. Behalve het centrale deel, dat duidelijk een citadel of een 
versterkt kasteel was, met een indrukwekkend uiterlijk, te oordelen naar de hoogte van wat er 
van over is, ziet men de ruïnes van de wal die diende als ommuring en waarvan de hoeken 
gekweld werden, die we nog steeds kunnen volgen, vergezeld van een afstand, de bochtigheid 
van het hoofdgebouw. Terwijl ik over deze grandioze ruïne nadacht, ontsnapte een jakhals 
eraan en rende het platteland in; vandaag zijn zij de enige gastheren van deze ruïnes die zulke 
majestueuze paleizen waren. 

Maar gedurende deze tijd, en om me er nog beter aan te herinneren  

 

de huidige realiteit zag ik aan de andere kant van de rivier, voor Umdjelibeh, in een prachtige 
weide, een kudde van deze mooie koeien die een bult op de rug hebben en eigen zijn aan dit 
land; ze waren onder de hoede van een paar Arabieren die daar in hutten, onder palmbomen 
wonen, gelukkig en zorgeloos met de herinneringen en de grote ruïnes die hen omringen. 

Toen ik de rivier naderde, nadat ik er een tijdje langs was geweest, kwam ik bij de groep die 
Babel en Kasr wordt genoemd. Het is een lange heuvel die zich parallel aan de Eufraat 
ontwikkelt. Er waren ooit de hangende tuinen die bekend stonden als Jardins de Sémiramis. 
De Arabieren, die zich meer dan één de onbewuste traditie van de oude staat van het land 
voorstellen, noemen deze plaats nog steeds el-Bostdn, de Tuin. Daar werden ook vrij 
uitgebreide opgravingen uitgevoerd en we zijn hun de ontdekking verschuldigd van enkele 
van de kostbaarste voorwerpen die het British-Museum in Londen verrijkten, waaronder de 
grote conische cilinders, bedekt met spijkerschriftinscripties, die tot dusverre unieke stukken 
voor de wetenschap zijn. . Het werk heeft de fundamenten onthuld van verschillende op 
elkaar geplaatste terrassen die deze bewonderenswaardige tuinen vormden waarvan het water 
van de rivier zachtjes de basis baadde. Op de bodem is, half begraven in het zand, een grote 
leeuw, misschien een olifant (want de kop ontbreekt); de voorpoten storten zich tot aan de 
knie in de grond: volgens de Arabieren vertrappelt of scheurt het dier het lichaam van een 
vrouw, waarvan het lijkt alsof we enkele vormen kunnen onderscheiden. 

Ik miste de tijd en de middelen om overal een zoektocht uit te voeren waar mijn 
nieuwsgierigheid om vroeg. Op deze plek wachtte me echter veel geluk 

 

en ik kon daar van een Arabier, die ze mij kwam aanbieden, drie kleine gegraveerde cilinders 
van het meest authentieke en beste werk verwerven, evenals een heerlijke kleine kom of kom, 
in terracotta, op de bodem waarvan in de rij afgebeeld van een liggende vrouw en waar men 
bovendien een vrij lange inscriptie in spijkerschrift kan lezen. Ik heb het prachtig in mijn 
verzameling gestopt, als een van mijn beste fortuinen. Naast mij plaatste ik verschillende 
takken die door mij waren losgemaakt van een kleine steel van tamarix, de enige struik die 
bestaat op deze hangende tuinen die ooit bedekt waren met zoveel gigantische bomen en die 
daarom de boom van Semiramis wordt genoemd. 

Ten slotte keerden we met onze arbeiders terug naar Omrân. Ze hadden twee op grote diepte 
begraven graven volledig blootgelegd, wat in hun voordeel een duidelijke indicatie was van 
een zeer hoge ouderdom. Ik had ze aangeraden ze niet te openen voordat ik terugkwam. Ze 
waren dus nog steeds gesloten en terwijl ze de oogleden optilden, voelde ik deze emotie die 
de koorts van de antiquair wordt genoemd en die aanslaat op het moment dat een van deze 
geheimen aan hem wordt onthuld. zijn boezem. Precies op dat moment ontving ik via Hillah, 
aan de overkant van de woestijn, een telegrafisch bericht van pater Damien die me de 
vriendelijke verrassing bezorgde om me om mijn nieuws te vragen, het zijne, en eindigde met 
de volgende woorden: " Veel succes voor de onderzoeker!  



 

schat, ze vielen in verschillende stukken. Ik gebruikte de envelop van pater Damiens 
verzending om ze strakker te maken; uniek verband tussen deze herinneringen aan zo'n oude 
tijd en dit teken van onze meest recente beschaving. De kist bevatte ook een klein beeldje en 
een graflamp, beide van prachtig bewerkte terracotta, en twee tranen in aarde, die ik, denk je, 
met gretigheid verzamelde. 

De tweede tombe, die op enige afstand was geplaatst, bevatte soortgelijke overblijfselen. 
Maar ongetwijfeld had degene die daar zo vele eeuwen op dezelfde manier had gelegen, 
tijdens zijn leven een positie ingenomen die veel lager was dan de rang van de persoon die in 
het eerste graf was begraven. Zijn schedel was weduwe met een sieraad van zilver of goud en 
we vonden naast hem alleen een lamp zonder vorm te geven en een heel klein traangas. Ook 
deze objecten waren welkom. Ik heb de twee doodskisten laten demonteren, de ene en de 
andere gemaakt van gegraveerde stenen, maar bedekt, de ene, de eerste en de rijkste, met 
bitumen, en de tweede, gewoon in djos, deze substantie die zich op verschillende plaatsen 
verzamelt, zoals bitumen in Mesopotamië en die ik al aan de lezer heb medegedeeld. Dit alles 
vormde de lading van twee ezels die ik had laten ophalen uit het naburige dorp Djoun-
Djoumé. De ezeldrijvers hadden twee kleine Arabieren meegebracht die me wat kleine 
antiquiteiten brachten om te kopen: ze waren van geen grote waarde, terracotta zonder 
figuren en zonder inscripties; Ik maakte mijn keuze en, gevolgd door mijn kleine vracht, 
haastte ik me terug naar Hillah, want de nacht naderde. Ik kwam daar veilig aan, erg blij met 
het gebruik van mijn dag die, kortom, behoorlijk vruchtbaar was geweest. 

 

Assouad, de chef van mijn arbeiders, was met ons teruggekeerd, omdat hij zelf toezicht wilde 
houden op het transport van mijn antiek. Hij was een zeer interessante man. Hij was ongeveer 
vijftig jaar oud en werkte al dertig jaar om bakstenen op te graven in Omrân, om ze te komen 
verkopen in Hillah, waar ze werden gebruikt bij de bouw van nieuwe huizen. Het is 
begrijpelijk dat Assouad, door op deze manier voortdurend zo'n gunstige bodem te zoeken, 
vele ontdekkingen moet hebben gedaan waarmee hij echter niet verrijkt was, want niets is 
gelijk aan zijn discretie, zijn gematigdheid ten opzichte van buitenlanders die er wel eens 
misbruik van hebben gemaakt. Zijn eerlijkheid is spreekwoordelijk en hij zou nooit, zoals 
andere Arabieren vaak doen, bedriegen over de realiteit van zijn vondsten en de authenticiteit 
van de objecten die hij te koop aanbiedt, altijd blij met de prijs die hij krijgt en wat 'hij zelf 
niet doet'. Deze kwaliteiten, de kennis van Babylonische bodem die hij te danken had aan de 
gewoonte van opgravingen, een zekere flair voor de schatten die in dit land verborgen waren, 
een waar ondergronds museum, hadden hem het vertrouwen gegeven van Engelse, Franse en 
Duitse geleerden die dertig jaar lang , zijn bij verschillende gelegenheden gekomen om de 
oevers van de Eufraat te verkennen. Kolonel Rawlinson en meneer Fresnel, ik beperk me tot 
deze twee namen, namen een beroep op Assouad om hun opgravingen in ondergeschikte 
volgorde uit te voeren en zelfs te leiden, en deze kon gedurende een heel leven niet op deze 
manier in de aanwezigheid van een enorme massa oude voorwerpen of puin, zonder in deze 
materie een soort praktische wetenschap te verwerven die men graag raadpleegt. Ik bracht 
een deel van de avond door met het ondervragen van hem over het onderwerp dat hij het 
beste scheen te kennen, dat wil zeggen over de Babylonische begrafenissen, te midden 
waarvan, in Omrân en Ghe- 

 

rerièh, was bezig met het uitvoeren van zijn dagelijkse werk van een graafmachine van 
bakstenen. Ik was verbaasd over de verscheidenheid en precisie van zijn informatie, waarvan 



de vaardige interpretatie door M. Habib mij in staat stelde om onmiddellijk een korte 
samenvatting te schrijven die ik voor de ogen van de lezer leg. 

We zien drie soorten graven: de graven bedekt met bitumen genaamd Zift, de graven bedekt 
met Djos, in de vorm van Djamalli, dat wil zeggen met het ronde deksel, en die ook bedekt 
met djos, maar waarvan het deksel plat is. En Verenigde.  

Wanneer we een tombe van de eerste categorie uitgraven, komen we eerst een laag aarde 
tegen, dan een laag djos, dan de laag bitumen, en tenslotte daaronder de bakstenen afdekking 
die de bovenkant van de tombe vormt.  

Als het gaat om de andere twee soorten begrafenissen, komt onmiddellijk na de laag aarde de 
laag djos die alleen de bakstenen afdekking van de sarcofaag beschermt, die, zoals hierboven 
vermeld, soms de vorm Djamalli aantast. En soms die van een afdekking plat gelegd. Alle 
graven die we bij Omrân ontdekken, zijn van baksteen gebouwd, en de meeste zijn voorzien 
van inscripties in spijkerschrift; sommige bieden drie van deze geschreven stenen, andere vier 
of vijf, en tenslotte zijn andere volledig gemaakt van dezelfde stenen met inscripties die altijd 
heel duidelijk zijn gegraveerd. 

Graven zijn gewoonlijk 1,8 meter lang en gemiddeld 60 cm breed, omdat ze aan de zijkant 
van het hoofd veel breder zijn dan aan de zijkant van de voeten. De graven van de kleine 
kinderen zijn uit één stuk en gemaakt met een soort klei of stucwerk dat na verloop van tijd 
lijkt op marmer in gepolijst en afgewerkt. 

 

hardheid. We hadden er een open en leeg gezien in Omran en ik bracht een vrij groot 
fragment mee naar Hillah, omdat ik het graf niet in zijn geheel kon verwijderen. Alleen de 
schedel en een paar botten zijn overgebleven van de doden. De graven bedekt met zift zijn 
het best bewaard gebleven; ze behoorden toe aan mensen met grote aanzien. Er zijn juwelen, 
zoals oorbellen, gouden banden, zeer zelden kettingen of ringen. Deze objecten worden altijd 
om het hoofd geplaatst; wat betreft de cilinders en de beelden of beeldjes, ze worden meestal 
op de kist geplaatst, maar aan de zijkant van de voeten werden de tranen, urnen, lampen en 
andere funeraire voorwerpen geplaatst, allemaal dingen die ook in de graven worden 
gevonden bedekt met djos: hierin vindt men noch juwelen, noch cilinders, noch beeldjes, 
omdat men daar alleen de doden van gemiddelde toestand begraven heeft. Een laatste 
observatie verzameld in de uitleg van Assouad, is dat men in Omrân geen enkele christelijke 
begrafenis tegenkomt, vanwaar de conclusie dat alles wat men daar ontdekt, ouder is dan 
onze jaartelling. Er is ook geen Joods graf. 

Op vrijdag 12 april verliet ik Hillah 's ochtends, niet zonder de kaaimacam, Soliman-Effendi, 
te hebben bedankt voor zijn hoffelijkheid, waaraan hij opnieuw toevoegde door me een brief 
te geven voor de sjeik van Kiffel, waar ik heen wilde gaan om te zien het graf, toegeschreven 
aan Ezechiël, maar niettemin, na een bezoek aan de grootste nieuwsgierigheid van het oude 
Babylon, de Birs-Nimroud of Toren van Babel, gelegen op de rechteroever van de Eufraat. Ik 
moest ook, zoals we weten, naar de heilige plaatsen van de sjiitische moslims gaan, en 
daarom merkte ik dat ik grote haast had om 

 

het vouwen van mijn programma dat ik volgde in volle vloed van de Eufraat, met de 
voortdurende angst om het verder te zien uitbreiden. Niettemin verliet ik Hillah, dat wil 
zeggen Babylon, met grote spijt. 

Dezelfde escorte die me bij aankomst had ontvangen, kwam me ophalen om me op weg te 
helpen in de Arabische vlakte die zich oneindig uitstrekt tot aan de rechterkant van de rivier. 



Ik stuurde een deel van mijn wereld naar Kiffel, dat zes mijlen naar het zuiden ligt, en ik nam 
met M. Habib de richting van Birs-Nimroud, waarvan de massa ons leek op een voorgebergte 
temidden van overstromend water. 

Om daar te komen moesten we een hele lange omweg maken door de woestijn, waar we bijna 
vier uur over deden. Onze weg, zo denken we, was erg eentonig. Zover het uitzicht reikt, ziet 
men slechts een paar dunne plukjes gras met een paar zeldzame palmbomen die hier en daar 
afwisselen. Maar we hadden altijd voor onze ogen, om ons te leiden, terwijl we er van een 
afstand langs liepen, deze Birs-Nimroud die, door een optisch effect dat eigen is aan de kale 
landschappen van de woestijn, aan de horizon zelfs groter lijkt dan hij doet. echt is wanneer 
je bij de voet komt. Het kan worden onderscheiden van tien competities rond; Ik had hem 
gezien, om hem aan te raken, van Umdjelibeh, ik kon hem nog steeds onderscheiden van 
Kiffel, Couffah en Mesched-Aly. 

Wat wordt aangeduid onder de naam Birs-Nimroud, er wordt gezegd dat het de ruïnes zijn 
van de tempel van Bélus (Baâl), gebouwd, zo wordt nog steeds gezegd, op de plaats van de 
toren van Babel. De ruïnes van de tempel van Belus bestaan uit een grote toren, van in vuur 
gebakken bakstenen, gebouwd op een grote heuvel, eveneens gemaakt van bakstenen, en die 
als fundament diende. Het geheel meet nog steeds vijftig meter 

 

in hoogte, op 150 voet en zeven tot 800 van omtrek.  

Rondom de heuvel is de grond bezaaid met brokstukken van bakstenen, waarvan de meeste 
inscripties dragen, en de eminentie waarop de toren is gebouwd, is bedekt met puin van 
dezelfde stenen. In wat overblijft van de bovenconstructie zien we verschillende vierkante 
gaten die evenzoveel kanalen waren waardoor lucht door de dikte van de muur naar binnen 
kon dringen. Op korte afstand van Birs-Nimroud zijn de overblijfselen te zien van een 
omheining of aarden wal met een grote omtrek die zich vormde als de buitenste omheining 
van een verdwenen stel (i). 

(i) De lezer mag van mij geen minieme beschrijving verwachten van de oudheden die de 
laatste tijd in zulke grote aantallen op de site van Babylon zijn aangetroffen; laat staan een 
bespreking van de systemen die door wetenschappers zijn ontwikkeld om de respectieve 
positie van de verschillende delen van de immense stad te bepalen, die tegenwoordig 
gecombineerd zijn tot een enorme laag ruïnes en puin die min of meer diep in de humus van 
de eeuwen zakt. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik kan het niet genoeg herhalen; hoewel ik 
een passie heb voor oude dingen, reis ik niet als archeoloog, een titel waar ik geen recht op 
heb, maar als toerist, een nieuwsgierig persoon, die naar beste vermogen en zeer onvoldoende 
beschrijft wat hij ziet , drukt uit wat hij ziet. hij voelt, spreekt alleen over wat hem is 
overkomen, en riskeert soms, zonder pretentie van de wetenschap, enige observatie, een 
conclusie zelfs van praktische betekenis, geïnspireerd door de aanblik van oude monumenten 
en oud puin. Ik heb, net als ieder ander, gelezen en bewonder vanwege hun mate van 
belangrijkheid de mooie werken van MM. Rich, Rawlinson, Layard, Oppert, Fresnel, enz. De 
hoofdstad van Semiramis en Nebukadnezar, bestudeerd aan de oppervlakte en in de diepten 
van de grond, herleeft in hun geschriften waar men de beschrijving kan lezen van de vele 
sculpturen die tot op de dag van vandaag zijn blootgelegd, evenals de verklaring, soms is het 
niet erg waar concordante spijkerschriftinscripties, nog talrijker, waarvan de aanhoudende 
opgravingen niet ophouden de verschillende musea van Europa te verrijken. 

Ik kan de lezer alleen maar verwijzen naar deze geleerde werken, waarvan de analyse alleen 
al me minstens een heel boek zou kosten.  

 



Na een uur in de contemplatie van deze ruïnes te hebben doorgebracht, verlieten we Birs-
Nimroud om op de weg naar Kiffel te komen. Het was niet gemakkelijk, midden in de 
woestijn, hier en daar afgesneden door platen water die onze wandeling bemoeilijkten. We 
zouden er niet uit zijn gekomen zonder de hulp van een Arabische gids die ik van 
BirsNimroud had meegenomen, zelfs waar hij nieuwsgierig om ons heen slenterde (ik moet 
hieraan toevoegen, mezelf hiervan beschuldigend, in gezag genomen zoals de praktijk is om 
oorlog te voeren, als de arme duivel gaf weinig om dit karwei ondanks de beloofde beloning, 
omdat hij beweerde dat zijn pad in de tegenovergestelde richting was). Na de eerste stappen, 
gedwongen en gedwongen, scheen hij zich uiteindelijk neer te leggen en leidde ons met zeer 
goede gratie, waardoor we eerst naar de voet van een heuvel gingen, de heuvel van Abraham 
genaamd, waar de Arabieren zeggen dat de patriarch, in zijn reizen, rustten verschillende 
keren. Er is daar een heel kleine moskee, een nogal onbeduidende Koubbey die vaak wordt 
bezocht door pelgrims van overal. Na een uur had onze gids ons ondanks zichzelf weer op de 
goede weg gezet en gaf ik hem zijn vrijheid terug. 

Hij liet ons meer tevreden achter dan hij in het begin was geweest en door mij deze eretitels 
te schenken die oosterlingen nooit onderhandelen aan degene die ze betaalt naar hun smaak.  

Voor de kawa's stuurde ik de brief die Hillah's caimacam me voor hem had gegeven aan de 
Sheikh van Kiffel, en twee uur later bevond ik me in de aanwezigheid van een charmante 
jongen van vijftien, bijgestaan door twee zapties, die me kwamen ontmoeten . Het was de 
neef van de toen afwezige sjeik de Kiffel, zoon van diens broer, die hem tijdelijk verving en 
die zijn vader op enige afstand stuurde om mij te ontvangen. Binnen een kwartier waren we 

 

in de stad of liever in het dorp; dit is de enige naam die past bij Kiffel, een samenstel van 
hutten gemaakt van riet en matten en bedekt met riet van palmbladeren, in het midden 
waarvan we een paar bakstenen huizen zien van rijke Arabieren of van Joden. 

Op twintig passen van de ingang ontmoette ik sjeik-Hamzé, de broer van de sjeik-
gouverneur, Dareb-ebn-Abbas, met zijn twee andere zonen, die me verwelkomden, en we 
gingen naar zijn huis, voorafgegaan door een dozijn zapties die hij heeft gebracht. Cheik-
Hamzé was misschien vijfenveertig jaar oud, en droeg het wit-rode kostuum van zijn stam 
met een zeer grootse uitstraling. Hij was van nature te paard, samen met zijn twee zoons, een, 
de oudste van de drie, met een mannelijke fysionomie, hoewel amper twintig jaar oud, en de 
andere, de jongste van allemaal, een mooie kleine ruiter, een tiental jaar. De tweede broer, 
degene die mij had ontvangen, liep voor de escorte uit; alle vier hadden ze zeer fijne sabels en 
pistolen bij zich, waarvan de zilveren damascene peuken uit hun gordels te zien waren. De 
Arabieren, aangetrokken door nieuwsgierigheid, schonken ons hun salam, waarvan ik vrij 
overtuigd ben, meer respect voor een zeer populaire familie onder hen dan beleefdheid jegens 
mij. Het huis van de sjeiks, gelegen aan de andere kant van Kiffel, allemaal gebouwd in 
baksteen, is natuurlijk het mooiste van het dorp, wat alleen betekent dat het ruim, schoon en 
goed verdeeld is, hoewel het volkomen eenvoudig is: in het midden is een grote binnenplaats 
met een paar palmbomen. De achtervleugel werd mij ter beschikking gesteld, voor mij en 
mijn suite. De kamer waar Cheik-Hamzé me installeerde, keek uit over het platteland en 
vanuit mijn raam zag ik een immense vlakte, waarvan een deel 

 

was ondergedompeld en de andere afgewisseld met weilanden met hoog gras, in het midden 
waarvan, aan de randen van lange kanalen, groepen zeer mooie koeien graasden.  



Ik zou gedacht hebben dat ik in mijn Nederland was als een paar palmbomen, afgetekend 
tegen een schitterende hemel, me er niet onmiddellijk aan hadden herinnerd dat ik er ver 
vandaan was.  

Na een half uur rusten, stelde Sheikh-Hamzé voor dat ik mijzelf naar de synagoge zou 
brengen, die vlakbij is, en waar we het graf van Ezechiël kunnen zien wiens sleutels in 
bewaring zijn van zijn familie. De ingang van de synagoge, die uitkomt op een klein plein, is 
heel eenvoudig en een paar inscripties in het Hebreeuws, gegraveerd op een spitsvormige 
deur, vormen het hele ornament aan de buitenkant. Het gebouw wordt bekroond door een 
spitse koepel bedekt met blauwe geglazuurde bakstenen. Eenmaal binnen kom je in een vrij 
grote kamer, waarvan het plafond wordt gedragen door zes grote zuilen of pilaren van 
bakstenen; het is de synagoge zelf. Rechts is een grote kast waarin de heilige boeken worden 
bewaard, geschreven op perkamentrollen; ze zijn ingesloten in dozen in de vorm van kleine 
minaretten versierd met zilveren figuren. Deze cilinders openen in het midden en tonen deze 
eindeloze vellen perkament opgerold op een hart van hout, die worden rondgedraaid met 
behulp van een slinger, waardoor de rollen worden afgewikkeld als een lang lint, waardoor 
meerdere mensen het tegelijkertijd kunnen lezen . 

Vanuit deze eerste kamer komt men een tweede binnen, in het midden waarvan het graf van 
Ezechiël oprijst, voorgesteld door een houten cenotaaf, vierkant van vorm, die, net als kunst, 
niets opmerkelijks biedt. Maar de constructie van de kamer zelf is erg mooi. De kluis en een 

 

een deel van het altaar is versierd met glasmotieven, in de Perzische stijl, die een leuk effect 
hebben. Aan beide zijden van het graf is er een donkergekleurde banier. Bij het gebouw staat 
een minaret van ongeveer veertien meter hoog. Er wordt gezegd dat het, net als de trillende 
minaretten van Isfahan, oscilleert op zijn basis als iemand erboven is; maar het lijkt erop dat 
deze beweging onmerkbaar is. 

De joden van Kitfel beweren eigenaar te zijn van deze tempel en dit graf, die ze als zeer 
authentiek beschouwen en waarvoor ze grote verering hebben. In de tijd van Mustapha-Pasha 
keerden ze naar Constantinopel om hun wet te laten wijden; maar ze waren niet succesvol, 
omdat ze niet konden bewijzen dat het inderdaad hun voorouders waren die dit monument 
met hun eigen geld hadden gebouwd, dat echter lijkt te dateren uit een periode vóór de 
moslim Hegira. Ze zijn niettemin verantwoordelijk voor het onderhoud en we merken enkele 
zeer recente restauratiewerkzaamheden op. Maar, zoals ik al zei, de sleutels van het graf 
blijven in handen van de sjeik, die de naam Kalit-dar (sleutelbewaarder) ontvangt. Al deze 
joden aan de oevers van de Eufraat beweren dat ze afstammen van gevangenen die 
verschillende keren van Sion naar Babylon zijn gebracht. 

Dareb-ebn-Abbas, hoofd van de specifieke stam van de Alli, is tegelijkertijd sjeik of 
bevelhebber van alle andere Arabische stammen die in de buurt van de stad Kiffel wonen, 
waar zijn familie sinds onheuglijke tijden is gesticht. . Het hangt af van Hillah's caimacam. 
De Turkse regering geeft hem landbouwgrond, hij laat ze verbouwen, verzamelt de 
inkomsten en is verantwoordelijk voor het betalen van de belastingen. Als een genadig 
geschenk is de 

 

de regering schenkt hem elk jaar een geschenk van tien gerst-tagars in graan bestemd voor 
het voedsel van de paarden van de reizigers die hij onderbrengt.  

Toen we terugkwamen bij het huis van de sjeik, aten we op gevogelte, vis en verse dadels, 
wat we te danken hadden aan zijn beleefdheid. Na het eten ging ik naar het terras om daar te 



genieten van de meest magnifieke avond, zacht en warm zonder nog te stikken, zoals april in 
deze aangrenzende zone van de woestijn. CheikHamzé en zijn zonen kwamen me gezelschap 
houden. De horizon die ik vanaf de top van dit terras aanschouwde, strekt zich eindeloos uit 
in alle richtingen. Van ergens waar we kijken, is het de immense vlakte: aan de ene kant de 
Grote Woestijn van Syrië, deze zee van zand die Babylonië van Palestina scheidt, en aan de 
andere kant de immense laag van de Eufraat, in het midden waarvan ik zag nog steeds heel 
duidelijk, in zijn cyclopische majesteit, de Birs-Nimroud. Cheik-Hamzé wees me op de 
verschillende heilige plaatsen, verloren punten in de ruimte, die ik voorstelde te reizen, 
Couffah, Mesched-Aly en veel verder naar het noorden Kerbelah, en hij volgde me de route 
die ik moest volgen om Verkort de afstanden en verminder dienovereenkomstig mijn 
vermoeidheid. Hij raadde me aan mijn paarden en mijn bagage terug te brengen naar Hillah, 
via dezelfde route die ik onderweg had gevolgd; van daaruit echter, een grote omweg maken 
naar de hoogte van Musseyib, om de overstroming te vermijden, zouden mijn mensen mij 
ontmoeten in Kerbelah, het eindpunt van mijn excursie. 

Wat mij betreft, ik moest het grootste deel van mijn reis over water afleggen. Ik ging aan 
boord in Kiffel, aan de kleine gekanaliseerde rivier en, in die tijd zeer vergroot, die deze stad 
verbindt met 

 

Couffah, dat dichter bij de Eufraat ligt: van Couffah naar Mesched-Aly, de weg die 
rechtstreeks naar het oosten liep, weggaand van de rivier, kon ik bergen gebruiken waarvoor 
hij verantwoordelijk was. Ik keerde toen terug naar Couffah, waar ik weer inscheepte voor 
Kerbelah. Kerbelah ligt op gelijke afstand (twaalf kilometer) van de Eufraat als Couffah, 
ongeveer twintig mijlen verder naar het noorden. Het interval dat deze twee steden scheidt, 
wordt volledig door water binnengevallen, navigatie, voegde Cheik-Hamzé eraan toe, was 
daar niet alleen mogelijk, maar ook gemakkelijk. Het zou weliswaar bijna twee dagen duren, 
maar ik zou zo vroeg aankomen als mijn volk, en zeker minder moe dan door te paard de 
route te rijden die ze verplicht waren te volgen. Ik nam dit programma over en dezelfde 
avond liet ik mijn trein vertrekken, met alleen de kawa's van Namik-Pasha, die mijn 
rechterarm was, en mijn oude Perziër Reza-Kouli, om ons eten te koken voor meneer Habib 
en mij. . De avond werd afgesloten met entertainment dat mijn gastheer me wilde verrassen. 

Het was een zeer extravagante dans, maar tegelijkertijd ook komisch, uitgevoerd door twee 
kleine negers, heel vreemd vermomd als hanen.  

Op zaterdag 13 april, bij zonsopgang, nam ik mijn plaats in bij meneer Habib, mijn dienaar 
en mijn kawa's in de boot waar al vier Maadam Arabieren waren die Sheik-Hamzé me had 
gegeven om me naar Kerbelah te brengen. De sjeik zelf kwam me aan boord nemen 
vergezeld van zijn twee oudste zonen, Hassouni en Abbas, die me naar Mesched-Aly zouden 
brengen. Ik wist niet precies hoe ik deze uitstekende man moest bedanken voor deze dubbele 
beleefdheid, die hij duidelijk binnenkwam. 

 

iets dat aan mij was gericht; maar voor deze leiders van de woestijn volstaat een enkel woord, 
en ze zouden beledigd zijn door een al te veelomvattend getuigenis van dankbaarheid. We 
gingen weg en in anderhalf uur bereikten we Couffah. 

We zeilden in een van die lange, platte zeilboten, bagalos genaamd, in het land.  

We waren daar met z'n tienen, wat ons behoorlijk krap maakte; de twee zonen van de sjeik en 
ik bezetten een van de uiteinden waar verschillende kussens waren geplaatst. Als de wind 
ontbreekt of het tegenovergestelde waar is, peddelen deze boten; maar we hadden een 



uitstekende bries en ons zeil, zeer vaardig behandeld door onze Maadams, bezorgde ons een 
uitzonderlijke reis. De Arabieren zelf waren verbaasd om te zien dat we Couffah zo snel 
hadden bereikt. Het duurt gewoonlijk vier tot vijf uur om er vanaf Kiffel over water te 
komen. Als de wind gunstig is, hebben we gezien dat deze reis twee of drie uur duurt, maar 
bijna nooit in anderhalf uur. 

We zijn geland op de schariâa van Couffah: het is met deze naam van scharida dat we de 
aanlegplaatsen aanwijzen in deze tijdelijke navigatie op de wateren die de woestijn 
binnendringen. Er waren een paar hutten omgeven door riet daar op het zand. Omdat we 
besloten hadden Couffah niet te bezoeken tot de terugreis, stopten we maar lang genoeg om 
wat rijdieren te halen en moesten we tevreden zijn met wat er mogelijk was om in feite 
paarden, muilezels en ezels te vinden. Van mijn kant had ik een echte haridelle met zijn 
halster voor elk hoofdstel, dat, zodra het wegging, toch redelijk soepel zorgde voor de twee 
uur durende melking die ons naar Mesched-Aly bracht. In 

 

op de weg bleef een gek volhouden ons te volgen, ronddartelend, lachend, zingend om ons 
heen; Ik dacht dat ik met een paar munten van zijn grimassen af zou komen, die hem alleen 
maar aanmoedigden om ons te achtervolgen met tekenen van zijn tevredenheid en zijn 
dankbaarheid. Eindelijk verliet hij ons. 

Ik had (verplichte beleefdheid die, dankzij de aanbeveling van de Pasja, altijd vertaald in 
uitstekende ontvangst) de kawa's voorop gestuurd om onze aankomst in Caïmacam aan te 
kondigen. De laatste, genaamd Emir-Effendi, kwam ons tegemoet met al zijn politie. Nadat 
we ons naar de Séraï hadden gebracht, dat wil zeggen naar zijn huis, rustten we daar enkele 
ogenblikken, waarna we in zijn gezelschap en dat van de Meschtehed of groot-mullah van de 
ImamAly-moskee een wandeling maakten over de stad. We mochten de moskee niet 
betreden, wat absoluut verboden is voor alle niet-moslims; we stelden ons tevreden met het 
bewonderen van de prachtige ingang en de prachtige koepels die, net als de toppen van de 
minaretten, volledig zijn verguld met het beste goud door de zorg van de Perzen en andere 
volgelingen van Aly, die hier de meesters zijn. De Turken, die allemaal tot de andere sekte 
behoren, zijn door hun beleid verplicht hen te sparen en ik begreep dat EmirEffendi niets 
deed om mij de ingang van de tempel te krijgen, die al was binnengevallen en allemaal 
omringd door een menigte pelgrims. waren daar om het feest van Ramazan te vieren, en dan 
aan het einde. Deze toegewijden, ongetwijfeld aangetrokken door de aanblik van een 
Europeaan, van een Frengui, kwamen op een niet erg sympathieke manier in onze 
voetsporen, maar dat bracht, dankzij de tussenkomst van de kaaimacam en zijn wereld, niets 
ongelukkigs. 

 

De stad die tegenwoordig Mesched-Aly of moskee van Aly wordt genoemd, vanwege het 
graf van de schoonzoon van Mahomet, die de moslims-chiyten in deze tempel vereren, is, 
zegt men, heel oud en zou niets minder zijn dan het door Alexander zelf gestichte Alexandrië 
om de populaties van de woestijn in toom te houden en dat lange tijd zijn naam droeg. Toen, 
onder die tijd, werd het de hoofdstad van een Arabisch-christelijk vorstendom, het was, als 
buurland van Arabië, een van de eerste veroveringen van de mohammedanen, de dag na de 
dood van hun profeet. Vroeg in de ochtend trok het graf van Aly daar een groot aantal 
pelgrims aan, en zelfs vandaag de dag is deze pelgrimstocht erg populair, hoewel het niet de 
drukte presenteert die men ziet bij de begraafplaats van de tweede zoon van 'Aly, Hoceïn , in 
de stad Kerbelah. Veel chiytes wilden hun graf dichtbij dat van de grote imam hebben, die zij 
beschouwen als de enige legitieme opvolger van Mahomet, en elke dag worden de doden 



daarheen gebracht van ver om begraven te worden. Vooral de Perzen hebben er te allen tijde 
plezier in gehad de moskee van Mesched-Aly te versieren en te verrijken, waarvan de 
prachtige omslag, in verguld koper, naar men zegt het werk is van NadirChâh zelf. Men kan 
tijdens de reis van Niebuhr een uitzicht op deze gerespecteerde tempel zien, evenals een 
plattegrond van de stad met zijn omheining geflankeerd door torens. In 1806 verraste de 
Wahabis, een machtige en dissidente sekte, wijdverspreid in het oude Chaldea, na de 
verovering van Mekka en Medina, Mesched-Aly, maar de inwoners slaagden er al snel in hen 
te verdrijven. Er wordt beweerd dat op dit moment, en uit angst voor een nieuwe invasie die 
niet meer plaatsvond (de Wahabis waren 

 

Onder de gezamenlijke inspanningen van de onderkoning van Egypte, Mehemet-Aly en 
Ibrahim, zijn zoon), werden de meeste rijkdommen die de moskee van Aly sierden, 
overgebracht naar ImamMouça nabij Bagdad. Als positie is Mesched-Aly, gelegen ongeveer 
acht mijl ten zuiden van Hillah en zes mijlen van de rechteroever van de Eufraat, gescheiden 
van Bagdad, dat in het noorden ligt, over een afstand van 133 kilometer. Het heeft zes- tot 
zevenduizend inwoners. 

Nadat we de rest van de stad hadden bezocht en onze wandeling langs de begraafplaats 
hadden beëindigd, vervolgden we onze trieste bergtochten in de richting van Couffah, niet 
zonder Emir-Effendi en de Meschtehed van Imam-Aly te hebben bedankt voor hun 
vriendelijkheid.  

Ik kon niet verder doordringen in het interieur van de Couffah-moskee, zeggen ze, we weten 
niet precies op welke datum, precies op de plaats waar Imam-Aly was vermoord. Sommigen 
beweren dat het de dag na zijn dood werd gebouwd, en anderen beweren dat de constructie, 
na minstens een eeuw, te danken is aan de Abbasidische kaliphs. Maar als de toegang tot de 
omheining esi zorgvuldig werd verboden voor christenen en voor al degenen die de islam niet 
belijden, kon ik echter een paar ogenblikken voor de deur parkeren en de mihrab (preekstoel) 
zien, waar hoog de imam bad toen hij werd vermoord. Dit is hoe de traditie dit feit in verband 
brengt met Couffah zelf. Er wordt gezegd dat Aly, met een medelevend karakter, een klein 
weeskindje had opgevangen wiens jeugd hij verzorgde en aan wie hij de best mogelijke 
opleiding gaf. Deze jonge man, begiftigd met goede natuurlijke kwaliteiten, had de 
genegenheid en het volledige vertrouwen van de imam verworven; hij vergezelde hem in al 
zijn boodschappen als een echte zoon 

 

respect voor zijn vader. De volgelingen van Omar wonnen hem uiteindelijk door zijn ambitie, 
die groot was, te overtreffen door de aantrekkingskracht van de hoogste beloningen, en op 
een dag, terwijl de imam in gebeden werd ondergedompeld, sloeg de ellendige ondankbare 
hem met een kromzwaard. zo gewelddadig dat hij zijn hoofd eraf hakte. 

Couffah's naam komt vaak voor in de eerste eeuwen van het Arabische Kalifat en zijn 
geheugen is onafscheidelijk geworden van die van Imam-Aly en zijn nakomelingen die, 
onder de naam Alides, zo'n grote rol speelden in de geschiedenis van het islamisme. Pas 
opgericht in 636, zes mijlen van de Eufraat (35 mijlen van Bagdad), door Omar, de tweede 
opvolger van Mahomet, die tegelijkertijd Basra bouwde, de nieuwe, stevig versterkte stad, 
kreeg al snel grote betekenis. Het was een van de eerste verblijven van de Kalifes, toen ze 
Arabië hadden verlaten om de oevers van de Eufraat en de Tigris te naderen, van waaruit 
Babylon, Seleucia en Ctesiphon Azië hadden gedomineerd, en waar de plaats Bagdad was 
gemarkeerd om te zijn, in turn, de hoofdstad van een immens rijk. Ik heb in mijn boek van 
Perzië gewezen op de vaak bloedige meningsverschillen die het islamisme in de war brachten 



in de eeuw die volgde op de dood van zijn stichter. Driemaal verdreven uit Kalifat door 
Aboubekre, Omar en Othman, bereikte Aly uiteindelijk, in het jaar 656, die hoogste rang die, 
naar men zegt, uitsluitend aan hem te danken was als een neef van de profeet, nadat hij met 
zijn enige dochter Fathime was getrouwd en bovendien , beweerde nog steeds zijn 
aanhangers, die door Mohammed zelf als zijn opvolger waren aangewezen. Zijn 
tegenstanders lieten hem niet in vrede regeren; hij moest zijn waardigheid met de armen in de 
hand verdedigen tegen een kleine concurrent, Moaviah 

 

zoon van Ommiah, volgens wiens instigaties, ongetwijfeld, hij inderdaad werd vermoord in 
Couffah op de 16e van de maand Ramazan in het jaar 40 van de Hegira (23 januari 661). 
Deugdzaam, menselijk, genereus, verlicht, Aly liet een herinnering aan heiligheid achter die 
al zijn nakomelingen, in de ogen van de chiytes, omringt met een soort aureool. We hebben 
van hem een verzameling zinnen en gedichten, waarvan een deel is vertaald in het Frans (i). 

Aly's oudste zoon, Haçan, werd uitgeroepen tot Kalife onmiddellijk na zijn dood door 
aanhangers van zijn familie, velen in Couffah. Maar we weten dat hij walgde van een sterk 
omstreden macht en bovenal geen kracht voelde om de gewapende strijd waarmee Moaviah 
hem bedreigde, te steunen, besloot hij af te treden in Couffah zelf, aan het einde van zes 
maanden regering, ten gunste van deze leider van de Ommiad-dynastie, die de zetel van 
Kalifat naar Damascus bracht, waar hij bleef tot de stichting van Bagdad door de tweede 
Abbasidische kalief Al-Mansour, die er de hoofdstad van de islam van maakte. Het was 
waarschijnlijk door de zorg van zijn zoon dat Aly's lichaam werd begraven in het 
nabijgelegen en vrediger stadje Mesched. Ik moet een herinnering die verband houdt met de 
geschiedenis van Couffah niet weglaten. In deze stad ontstond, of liever gezegd, werd 
voornamelijk het schrift met zijn Kufische naam gebruikt en dat is, naar men zegt, datgene 
dat Mahomet gebruikte om de Koran te schrijven. Niets blijft vandaag over van deze 
hoofdstad van het mohammedanisme; het is niet langer een eenvoudig dorp rond een erg 
vervallen moskee. 

Onze verkenning was afgelopen, we keerden terug naar de schariâa  

(i) Deze vertaling door Vattier werd in 1660 in Parijs gepubliceerd.  

 

waar we het diner aantroffen dat werd geserveerd in een vissershut, onder de hoede van Reza-
Kouli die verre van gelukkig was in zijn jacht op proviand.  

Deze zo drukke dag had echter onze eetlust aangewakkerd en we maakten het goed met de 
rijst en de dadels die nooit falen. Deze spaarzaamheid, die bovendien het regime van de 
Arabieren is, deed niets af aan het goede humeur van de zonen van de sjeik, mijn gasten. Bij 
zonsondergang, de tijd die was vastgesteld voor mijn vertrek, namen mijn jonge metgezellen 
afscheid van me, nadat ze me weer in dezelfde boot hadden gezet, waar ik mijn reis zou 
voortzetten, geleid door de vier Maadams die op bevel van hun vader heeft me zo goed tot 
dusver geleid. Ze namen nog een bagalo, want er zijn er velen van hen in de Couffah 
schariâa, en we namen afscheid, ik nam al hun beste wensen, genadig uitgedrukt, voor een 
veilige reis, en zij de oprechte uiting van mijn dankbaarheid voor al de goede zorgen voor 
hun vader. en voor wat hun charmante attenties eraan hadden toegevoegd. Het is moeilijk om 
een idee te krijgen van het natuurlijke onderscheid en de voortreffelijke tact, hoewel vol 
naïviteit, van deze nobele kinderen uit de woestijn die, in hun onwetendheid van onze 
gewoonten, niettemin niets anders doen en zeggen dan wat gezegd moet worden en gedaan. 



Niets in de loop van mijn lange reis interesseerde me meer dan deze zesendertig uur durende 
reis van Couffah naar Kerbelah. Een maand geleden of twee maanden later had ik meer dan 
tweederde van deze reis over land kunnen afleggen, en precies dezelfde lijn volgen. In feite, 
in gewone tijden, de overblijfselen van oude kanalen, vijvers en kleine meren die de 
periodiek extravaserende wateren van de Eufraat bewaken, die we daar vinden 

 

tegen, zijn min of meer uit elkaar geplaatst. Maar in april 1867, als gevolg van de enorme 
overstroming van de rivier, was de hele vlakte van de rechteroever, zoals ik al zei, slechts een 
immense laag water die zich verenigde en samensmelt tot één heel land, kanalen, rivieren, 
meren en vijvers. Ik kan zeggen dat ik midden in de woestijn heb gevaren. Degenen konden 
het niet geloven wie zou zien, als het water zich eenmaal had teruggetrokken, alleen een 
vlakte van zand of slib bedekt met groen, waar ik, ik herhaal het, een echte zee ontmoette. 

De wind, die uit het oosten kwam, was gunstig voor ons, hoewel het echter van uur tot uur 
fris werd. We zorgden, zonder te stoppen, voor een eerste navigatie van zes mijlen die ons 
rond elf uur 's avonds naar Orn-el-Naàgé brachten, een hoogte die een eiland vormde, 
waardoor we konden landen. De kracht van de wind en de ongelijke diepte van het water 
dwongen ons tot grote omwegen die ons achtereenvolgens door het meer van Nabi-Jones of 
Jonas voerden (de min of meer exacte traditie van de Bijbel is hier overal) die, in de zomer, is 
bijna droog; door Allouelel-Fahel (de vlakte van de Male), die ook in de zomer volledig in 
maïs wordt verbouwd; door de Khan-AbouFeschgèh, wiens ruïnes, al oud, uit het water 
kwamen, en door Abou-Messalla die tijdens de droogte slechts een onontgonnen woestijn is. 
De beweging van de bagalo had me in slaap gebracht en ik sliep diep toen we aankwamen in 
Om-el-Naâgé waar M. Habib en ik een paar uur konden rusten in een zeer primitieve tent die 
onze Maadams-schippers al snel maakten voor ons met hun reserve sluier. 

Bij zonsopgang vertrokken we weer. Onze bries, waarvan de kracht nooit ophield toe te 
nemen, was geworden 

 

een nogal hevige wind die onze Maadams echter niet aanmoedigde om hun zeil op te halen. 
Er is echt slecht weer voor nodig om ze daar te beslissen, net zoals ze weten hoe ze gebruik 
moeten maken van de geringste ademhaling, in hun instinctieve afkeer van de riem, die ze 
alleen gebruiken als het voor hen onmogelijk is anders te doen. De hele dag renden we in alle 
richtingen rond om te zoeken, op de plaatsen waar het water ons de meeste diepte bood, onze 
weg vaak belemmerd door groot riet, in het midden waarvan onze krachtig geduwde bagalo 
zich een weg baant. Ik merkte niets anders op dan een paar plekken die uit het water kwamen 
en die geen spoor van bewoning vertoonden, de Arabieren van deze regio, die dezelfde 
Maadams zijn die mij leidden, woonden allemaal in tenten die ze wegdragen als ze worden 
verdreven door de overstroming, om ze te herstellen, nadat het zich heeft teruggetrokken, op 
dezelfde grond die er tijdelijk vruchtbaarheid van ontvangt. 

Ik kan hier alleen, aangezien ze mij achtereenvolgens werden gegeven, de namen schrijven 
van de plaatsen die de weg markeerden die we volgden. We gingen eerst richting de vlakte 
van Sanager, onontgonnen land als het niet onder water staat; vandaar kwamen we bij El-
Arkoub, dat tegenover Kiffel ligt; toen, langs Abou-Nafageh, door Alkoumi, door Om-el-
Ragèh, door El-Agedah en door OmHallal, werden we naar het meer Barkat elGuenezaâ 
gedragen. Het oversteken van dit meer, dat een half uur duurt, zou erg gevaarlijk zijn als de 
wind sterk uit het westen waait. Degene die ons duwde, kwam, is het waar, van de andere 
kant, hoewel het mij een zeer respectabele kracht leek, leek het geen enkele angst in onze 
ogen te veroorzaken. 



 

Maâdams en het was ook zonder het minste toeval dat ze ons buiten deze naar verluidt 
gevaarlijke plek plaatsten.  

We gingen toen naar Abou-Rouaya, naar Almeleha en uiteindelijk konden we zeker in El-
Abou-Ouazilla landen. Het was toen vier uur 's middags en we hadden de hele dag alleen wat 
brood en vleeswaren in de boot gegeten. Abou-Ouazilla bood ons een solide grond om onze 
tent op te zetten, ik besloot een paar uur te stoppen om het avondeten te bereiden en ook, ik 
moet zeggen, om een rustpauze te nemen die ik hard nodig had. Deze dag was, in 
tegenstelling tot de voorspellingen van de voortreffelijke Sheik de Ziffel, nogal pijnlijk voor 
me geweest, minder door de beweging van de bagalo, hoewel de beweging van het water en 
de manoeuvre van het zeil het zeer onaangename schokken gaven, dan omdat Omdat we 
enige vorm van beschutting boven ons hoofd hadden, werden we blootgesteld aan de 
voortdurende werking van een brandende zon, terwijl windstoten, beladen met vochtigheid, 
ons een gevoel van kou bezorgden dat me soms bevroor. Deze al te vaak herhaalde 
temperatuurovergangen gaven me uiteindelijk een zenuwpijn die me helemaal aan de 
linkerkant van het hoofd vasthield. Aanvankelijk niet erg acuut, waren de pijnen 's middags 
echt ondraaglijk geworden. Ik had enige verlichting verkregen door, volgens het advies van 
een van onze schippers, mijn zakdoek op te zetten, gedrenkt in water, waarvan ik de frisheid 
van tijd tot tijd vernieuwde. Toen we het meer van El-Guenezaâ binnengingen, aan de 
woestijnzijde begrensd door land bedekt met groot riet, was er een bijzondere scène gekomen 
om mijn lijden af te leiden. 

De kawa's, wiens missie het vooral is om ervoor te zorgen,  

 

langs de weg, aan de reizigers die hem waren toevertrouwd, accommodatie en eten, in 
gedachten had het slechte diner dat Reza-Kouli ons de dag ervoor had laten maken, omdat hij 
er niet zelf voor had kunnen zorgen, verplichtte dat het moest blijven staan bij mij in de buurt 
tijdens mijn bezoek aan Couffah. Toen hij het gekraai hoorde van een haan die uit een hut 
kwam die ongeveer twintig passen verderop te zien was, op een kleine heuvel met zand, 
oordeelde hij dat als er een haan was, de kippen niet ver zouden zijn, en met kippen, kippen. 
Het was een gelegenheid die hij ongetwijfeld voor het avondeten niet meer terug zou vinden, 
de weg die we volgden en die, zo kan men zich voorstellen, weinig faciliteiten bood voor het 
bedienen van proviand. Op zijn verzoek werd de bagalo afgebroken, beschut tegen het riet, en 
uitgeladen. 

Onze verschijning had een man en een vrouw naar buiten gebracht die verbaasd voor hun hut 
stonden en zonder te weten wat we van hen konden verlangen.  

Toen ze een Turkse kawas naar hen toe zagen lopen, gewapend en het insigne van autoriteit 
droegen, waren ze bang en keerden onmiddellijk terug, terwijl ze hun deur sloten. Het is dan 
dat door deze deur tussen hen en de kawas een conferentie van de hoogste komiek tot stand 
wordt gebracht. Hij stond erop om binnen te komen en beweerde dat hij alleen kwam om 
pluimvee te kopen, maar ze weigerden koppig om te openen, bewerend dat hij daar was om 
een heel andere reden (kawa's hebben over het algemeen geen erg goede reputatie wat 
discretie betreft), om strip ze, wie weet? misschien om de echtgenoot met geweld in dienst te 
nemen bij de Turkse troepen, wat de grootste angst en de grootste afkeer van de bedoeïenen 
is. Het misverstand duurde lang tussen onze man, die snel zijn geduld had verloren, en deze 
arme mensen wier stem 

 



echte terreur verraden. Ten slotte, na het dreigement, gevolgd door het begin van een effect, 
om de deur open te breken, ging de hut open en gaf doorgang aan de man en de vrouw die elk 
alleen vluchtten. Mijn Turk, die behoorlijk bezig was met zijn zaken, ging snel de hut binnen 
en verliet deze bijna onmiddellijk triomfantelijk met een paar kippen. Toen ze zagen dat hij 
hen niet bedroog, stopte het paar en raakte echt verbluft toen de kawa's hen de prijs van deze 
gedwongen aankoop in handen gaven. In tegenstelling tot bepaalde gewoonten, had ik geëist 
dat alles wat onderweg voor me zou worden meegenomen, precies zou worden betaald. Goed 
overtuigd dat er geen bedrog was, keerden mijn arme bedoeïenen terug naar hun gastvrije 
instincten, renden naar hun tent van riet en kwamen ogenblikkelijk weer tevoorschijn met 
vier ander gevogelte dat ze zelf met grote demonstraties van vreugde en medeleven in de 
bagalo brachten. Er waren zeer sterke smeekbeden van mijn kant nodig om hen een nieuwe 
betaling te laten accepteren en we vertrokken met al hun dank en wensen, warm maar naïef 
geuit. 

Wat ons betreft, door deze daad van oprechte plunderingen waren we er die dag zeker van dat 
we niet van honger zouden sterven.  

Ik zei dat we land hadden ingenomen bij El-Abou-Ouazilla.  

We zetten onze tent op een kraakhelder droge bodem en dankzij de gezamenlijke zorg van de 
kawa's en mijn bediende stond het diner in minder dan een uur klaar, een heuse 
Lucullusmaaltijd waarbij onze zes kippen op vier verschillende manieren werden bereid. 
Mijn zenuwpijn, eenmaal uit de boot, gaf me wat rust en we brachten daar vier zeer 
aangename uren door, want deze lange overtocht in een boot was beslist 

 

vol met mensen, was voor mij vermoeiender dan ik had durven hopen: er was geen manier 
om te gaan liggen, zelfs niet om je benen te strekken, dus ik was helemaal aan de grond en 
zeker vermoeider dan ik niet zou zijn geweest na tienen uren rijden.  

Een heel merkwaardig incident kwam vanavond tot leven.  

Terwijl we aan het eten waren, plantte een vrij grote groep Arabieren een voor een, die een 
tijdje rond onze tent had rondgereden en ons goed had overwogen, hun speren een paar 
passen verder in het zand. Het is voor hen het merk waarmee ze in contact willen komen met 
een buitenlander. Ze kwamen dichterbij en begroetten me met een zeer sympathieke houding 
en verwelkomden me en er begon een lang gesprek waarin ik, met de hulp van M. Habib, van 
wie Arabisch de moedertaal is, het idee kon waarderen dat deze nomaden hebben van onze 
beschaving, van de zeden en de grondwet van Europa. 

Ze zien het alleen door hun gebruik, en hun taal lijdt eronder. Dus, na de eerste vragen over 
mijn gezondheid, het doel van mijn reis en de gunstige of ongelukkige omstandigheden 
waarin het tot dusverre was bereikt, vroegen ze me om nieuws over mijn familie en mijn 
kuddes: had ik mijn gelukkige en gezonde vrouwen verlaten? en kinderen in de tent? hoeveel 
kinderen had ik, hoeveel vrouwen? Had ik veel schapen, ossen, paarden en kamelen? 

had ziekte mijn kudde gerespecteerd? Op dit alles antwoordde ik, of beter gezegd M. Habib, 
die beter dan ik de toon kende die bij deze stammen past, antwoordde met de gebruikelijke 
complimenten, om 

 

tevreden mijn gesprekspartners. Ik maakte hen in het bijzonder dankbaar voor hun hartelijke 
ontvangst namens mijn land, dat, zo voegde ik eraan toe, zeer gevleid zou zijn. Voor hen 
woonde ik in tenten, omdat alle naties van Europa zo leven, behalve één, de Engelsen die op 
het water leven, met als huis hun boten die hun tenten zijn en die ze nooit verlaten. De 



bedoeïenen vroegen me om een verklaring voor deze eigenaardigheid die hen, terecht, in de 
hoogste mate verbaasde. Dus de Inglis (ze noemen dit vreemde mensen dit) hadden geen 
kuddes? Hoe aten ze, aangezien ze het land niet bewerkten? Ik heb tevergeefs geprobeerd hun 
ideeën op deze verschillende punten te corrigeren; ze waren te diepgeworteld om in een 
gesprek tot een einde te komen. Bovendien begrepen ze me niet. Het leven van andere 
mensen was van hen, dat wil zeggen dat van de stam, die van de ene plaats naar de andere 
zijn tenten vervoerde die zijn paleizen zijn en zijn kudden die zijn rijkdom zijn. Maar wat de 
meeste bedoeïenen-Arabieren de voorkeur hebben boven ons, is dit gevoel en deze traditie 
van oude gastvrijheid die hun werden overgedragen door hun rondtrekkende voorouders, 
afstammelingen of tijdgenoten van de patriarch-pastoors, en waarvan deze in mijn ogen het 
bewijs vormden, waarbij ze zeer sterk aandrongen. dat ik een paar dagen, zo lang mogelijk, 
bij hen doorbreng in de woestijn, waar men ademde, zeiden ze, zulke gezonde lucht, in 
tegenstelling tot de grote steden, die voor hen zijn, zelfs Bagdad waar ze nooit heen gaan, een 
verblijf van pest. 

Ik antwoordde hen, terwijl ik hen bedankte voor hun aanbod, dat heel oprecht oprecht was, 
dat mijn zaken en de bezorgdheid van mijn familie mijn onmiddellijke terugkeer naar mijn 
land noodzakelijk maakten, waar ik ze even graag zou ontvangen als ze  

 

kwam daar nooit. Na een uur van dit gesprek, dat veel andere zaken betrof die ik moest 
weglaten, lieten deze Arabieren, die hun speren hervatten, mij veel groeten, complimenten en 
goede wensen voor een veilige reis achter, die ik naar hen teruggaf door tussenkomst van 
mijn bekwame tolk, in alle vormen die voor hen het meest aangenaam zouden kunnen zijn. 

We waren zeven of acht mijlen verwijderd van Kerbelah, waarvan tweederde over water 
moest worden afgelegd tot aan Soleimanièh, de schariâa of het eerste punt voor deze stad, en 
de rest over land. De wind was sinds zonsondergang geleidelijk afgenomen; rond half negen 
zetten we weer koers op een schitterende nacht. 

Maar toen we aankwamen in Brash, dat halverwege Soleimanièh ligt, kreeg we rust, een 
absolute kalmte die in deze streken altijd volgt op harde wind en, tot groot ongenoegen van 
onze Maadams, moesten we de roeispaan gebruiken om de einde van deze lange navigatie. 
Het duurde nog ruim drie uur, en hoewel deze mannen krachtige roeiers waren, waren ze echt 
op de tanden toen we om twee uur 's ochtends bij de schariâa aankwamen. Daar stond midden 
in een verzameling hutten die een klein dorp vormen, een soort khan gemaakt van planken en 
palmbladeren; we besloten om de rest van de nacht daar door te brengen, omdat we er geen 
belang bij hadden om voor het aanbreken van de dag in Kerbelah aan te komen, dat slechts 
twee mijlen verwijderd is, en allen dringend behoefte hebben aan een welverdiende rust. 

Ons onderkomen, dat niet uit het niets sloot, was niet erg gunstig om te slapen. Ik was lang 
voor zonsopgang op en zorgde meteen voor het sturen van de kawa's naar de 

 

caimacam uit Kerbelah, om hem namens mij te begroeten, hem de aanbeveling van Namik-
Pasha te laten voorlezen; Ik gaf mijn koerier het eerste paard dat kon worden gevonden. 
Zowel mijn bedienden als de vier Maadams eindigden, nadat ze genoeg rond het gebied 
hadden gerend, door ons anderen in redelijk goede staat en allemaal voorzien van een 
Arabisch zadel te bezorgen, en rond acht uur (ik wilde de kawa's tijd om zijn missie te 
vervullen), vertrokken we naar Kerbelah, die de Perzen bij voorkeur Imam Hocéïn noemen, 
omdat daar de moskee staat die is gewijd aan deze tweede zoon van Aly, die ze misschien 
zelfs meer eren dan zijn vader, en die werd gebouwd, zo wordt gezegd, op de plaats waar de 
ongelukkige man de dood ontving door de hand van de partizanen van Omar. Voordat ik 



vertrok, stuurde ik, in een poging hen gelukkig te maken, de vier bootlieden die me uit 
Couffah hadden gehaald, en beschuldigden hen van een brief, die M. Habib naar mij 
overgeschreven had in het Arabisch, voor Cheik-Hamzé aan wie ik aankondigde. aankomst, 
door hem opnieuw de uitdrukking van mijn diepe dankbaarheid te betuigen en hem al mijn 
voldoening te tonen voor de manier waarop de Maadams zijn bedoelingen hadden uitgevoerd. 

We volgden lange tijd een vrij breed kanaal, lopend over de dijk die een jaagpad vormt aan 
de kant van de woestijn, daarna moesten we verschillende kleine bruggetjes oversteken, die 
dienen om zoveel mogelijk beekjes of kanaaltjes over te steken die de omgeving water geven 
van Kerbelah en maak van zijn platteland, in een kleine straal is het waar, een oase die in het 
midden van de woestijn die het aan alle kanten omringt, het meest verrassende en het 
lekkerste effect produceert, vooral wanneer het zich boven de groene massa bevindt die wordt 
gevormd door palmbomen en hoge bomen  

 

opgestapeld zien we halverwege de schitterende vergulde koepels en minaretten van de grote 
moskee tevoorschijn komen, allemaal sprankelend van het licht. Naarmate je verder komt, 
krijgt het landschap het aanzien van een tuin of liever van een bos met fruitbomen waar alle 
verschillende soorten van het westen en oosten zich verdringen, perzik, pruim, abrikoos, peer 
ernaast. Dadelpalmen, sinaasappel bomen, citroenbomen, bananenbomen en die prachtige 
vijgenbomen die alleen groeien in het land van de zon. Hoe dichterbij we kwamen, hoe meer 
de weg vol zat met pelgrims, voornamelijk Perzen, die vanuit de verste punten naar Kerbelah 
gingen om het Baïram-festival te vieren dat Ramazan sluit: in de buurt van de stad werd dit 
een echte processie. Toen ik bij de ingang kwam, vond ik een erewacht van tien mannen, die 
de Caïmacam (Mehémet-Bey en, nog maar een paar dagen geleden, Mehémet-Pasha) me 
hadden gestuurd om me naar het huis te brengen dat bij het zien van de brief van de 
gouverneur van Bagdad, hij haastte zich om me voor te bereiden. Het was een vrij mooi huis, 
behorend tot een zekere HadjiCharib en gelegen nabij de moskee van Imam-Hoceïn. 

De kawa's hadden daar al mijn bagage geïnstalleerd, waren gelukkig de dag ervoor 
aangekomen, evenals de rest van mijn gezelschap die ik had teruggestuurd vanuit Couffah. 
Na een half uur rusten, kleedde ik me aan en gingen we op pad om de Caimacam te 
bezoeken. 

Ik had hem naar zijn tijd gevraagd en hij wachtte op ons.  

Tot dan toe eenvoudige Bey, Mehemet, gedurende verscheidene jaren, met vaardigheid en 
gematigdheid en, bij gelegenheid, met voldoende standvastigheid, het district rond de stad 
Kerbelah toegediend, dat eerder een Perzische kolonie is dan een  

 

Arabische of Turkse stad. Hij was zojuist beloond met de titel Pasha met een staart, die de 
eerste trede vormt in de hiërarchie van hoge ambtenaren van het rijk. Hij was zeer glorieus, 
hij werd zelfs verweten dat hij trots en hoogmoedig was geworden omdat hij eenvoudig en 
gereserveerd was, wat hij zichzelf eerder had getoond. Hij ontving me niet minder met grote 
vriendelijkheid, met de bedoeling me alleen in het Frans te spreken toen hij hoorde dat ik 
deze taal sprak waarvan hij dacht dat hij die zelf grondig bezat. Zijn Frans was van het meest 
primitieve en sommige van zijn constructies zouden gemakkelijk gelachen hebben. Maar zijn 
ijdelheid was in dit opzicht zodanig dat ik niet de wreedheid had om hem een banaal 
compliment te weigeren dat mijn gebruikelijke tolk, door het hem in een enkelvoudig 
versterkt Arabisch terug te sturen, veranderde in een waar getuigenis van bewondering. Ik 
dacht er niet aan om hem tegen te houden, aangezien ik het gejuich zag van de nieuwe pasja, 
een man met een heel goed gevoel in alle andere artikelen behalve deze. Mehemet vroeg me 



of ik blij was met de accommodatie die hij me had toegewezen: ik kon hem, zonder iets uit de 
waarheid te halen, hem volledige voldoening geven over dit onderwerp. Ons bezoek was 
kort; de Pasja was in grote opwinding vanwege de voorbereidingen voor het Baïram-feest. 
Toen ik de binnenplaats overstak, vond ik een escorte van tien Zapties, die hij had 
opgedragen mij te vergezellen gedurende de tijd dat ik in Kerbelah verbleef. 

Wat de overhand heeft, in alles wat in Kerbelah te zien is, wat zelfs, strikt genomen, de stad 
vormt, is de moskee, bekend als Imam-Hoceïn, met de graven eromheen. Om erover na te 
denken hoefde ik niet ver te gaan; Ik moest gewoon naar het terras van het huis van Hadji-
Charib, waar een balakhaneh was 

 

wiens ramen in de binnenplaats van het gebouw vielen, en men gelooft dat wetende dat ik 
deze heilige plaats niet kon betreden, de caimacam mijn accommodatie zo had gekozen dat ik 
beter kon zien wat er te zien was zonder er binnen te gaan .  

Toen ik terugkwam van de caimacam, haastte ik me om naar het terras te gaan; het was het 
moment waarop de menigte pelgrims naar het middaggebed ging. Ze liepen in processie, met 
daarin een kaars, die een kaars, die een aangestoken kaars. Aangekomen voor de deur van de 
moskee, begon elke pelgrim eerst met het grijpen van een ijzeren ketting die aan de hoepel 
was bevestigd en speelde ongetwijfeld deel uit van het drama van de dood van Hocéïn en zijn 
zonen, waarna de 'in haar handen geknepen , kuste hij haar respectvol, en na verschillende 
keren diep gebogen te hebben, stak hij eindelijk de drempel over. De vrouwen en kinderen en 
al degenen die niet bij de ketting konden komen, gingen een beetje hoog zitten, namen 
genoegen met het vroom kussen van de deurvleugels, knielen en gingen de moskee binnen. In 
het midden van de binnenplaats hield een mullah, gemonteerd op een uitgehouwen stenen 
preekstoel, een boek in zijn hand waarin hij waarschijnlijk het tragische verhaal van Aly's 
familie las, wat ons door de afstand niet hoorden. Inderdaad, op sommige plaatsen op een 
zielige toon geuit, kreunden de mannen terwijl de vrouwen bitter huilden; de mullah stopte 
even, en toen de stilte was hersteld, hervatte hij zijn lezing die eindigde te midden van een 
explosie van kreten en weeklagen zoals ik nog nooit heb gehoord. Het was in het hoogtepunt 
van deze pijn, inderdaad aanraken, omdat 

 

dat ze oprecht was, dat de menigte geleidelijk weggleed om terug te keren naar de 
avonddienst. Ik kon niets zien van deze tweede ceremonie, die plaatsvond in de moskee, 
waar, van zeven tot acht uur, langere rijen in bleven bewegen, die met hun duizenden lichten 
een effect van het meest fantastische produceerden. 

Ik had van mijn gastheer, Hadji-Charib, die me graag wilde zien, vernomen dat de Indiase 
mogol of prins, Ekbal-ed-Daùlet, zoon van de voormalige koning van Oude, in Kerbelah was, 
waar hij eveneens kwam om zijn devoties, in het gezelschap van een Perzische koninklijke 
prins, de châh-zadeh Ilkhani-Khan, die koning Nasr-ed-Dîn, zijn neef, naar Bagdad had 
verbannen vanwege de onafhankelijkheid van zijn humeur en van 'een bijtende geest die 
spaarde niemand. Bijna al deze moguls uit Noord-India waren moslims en de meeste van de 
Chiyte-sekte; deze religieuze gemeenschap en een gelijkaardige situatie hadden de twee 
prinsen samengebracht en verenigd, de een verbannen en de ander gevallen. Ik had een groot 
verlangen om deze gevallen majesteit te leren kennen, een van de meest interessante 
slachtoffers van de onverzadigbare ambitie die in twee eeuwen, uitgaande van een eenvoudig 
tegenspraak toegegeven door de onvoorzichtigheid van de Mongoolse heersers, erin is 
geslaagd om buiten de Indus te bouwen, dit wonderbaarlijke rijk van tweehonderd miljoen 
inwoners. 



Hoewel de procedure misschien een beetje te Europees was, had ik het idee om tijdens de 
lunch mijn kawa's te sturen om mijn kaart naar de Nabob te brengen, hem te vragen 
vriendelijk genoeg te zijn om mij te ontvangen; Ik voegde eraan toe, het is waar, zelfs als ik 
zaken moest doen met Groot-Brittannië, dat ik er zeer op gebrand was mijn respect als 
onafhankelijke toerist en Frankische Nederlander te betuigen aan Zijn Afajesté de koning. 

 

Oude, de kawa's adviserend om geen enkel woord in zijn opdracht te veranderen. Het was een 
groot succes en het antwoord kreeg ik toen we de tafel verlieten door twee mensen uit de 
Nabob's suite. Ze waren verantwoordelijk voor het feit dat ik me kon presenteren op een 
tijdstip dat bij mij paste. Geconfronteerd met zo'n hoffelijke gretigheid, hoefde ik alleen maar 
onmiddellijk naar de prins te gaan; dit is wat ik deed in gezelschap van M. Habib. 

Ekbal-ed-Daùlet logeerde in het huis van Ahmet-Agha, zonder twijfel het mooiste van heel 
Kerbelah. Zijn dienst werd verricht door een grote staf van Indus, min of meer gelooid, en 
bovendien herkenbaar aan hun veelkleurige tulbanden en hun soort lange en zwevende 
gewaden gemaakt van zijde of katoenen weefsels in verschillende kleuren. Onmiddellijk 
geïntroduceerd in een open kamer met kolommen, die de Perzen talar noemen, en de Indianen 
dorbar, vond ik de Nabob in het gezelschap van de ChahZadeh. Beiden heetten mij een zeer 
genadig welkom, dat ik geheel voor mijzelf kon nemen, omdat ik niet aan deze buitenlandse 
personen hoefde te rapporteren over de aanbeveling van de Pasja van Bagdad. Prins Ilkhani 
was gecharmeerd om te zien dat ik Perzisch hoorde; Wat de Nabob betreft, hij bedankte me 
heel erg in het Engels, dat hij heel vloeiend sprak, voor het verlangen dat ik had om hem te 
bezoeken en ontving met zichtbare emotie de niet minder oprechte uiting van mijn medeleven 
met de tegenslagen van zijn familie en die van hemzelf. ongeluk, er altijd voor zorgend hem 
als een majesteit te behandelen, want in mijn ogen is een afgezette koning desalniettemin een 
koning, vaak meer respectabel, in zijn ballingschap dan de usurpator die zijn troon vasthoudt. 
Ekbal-ed-Daùlet was mij daar zeer dankbaar voor 

 

dit teken van respect waaraan de angst van de Engelsen hem niet had gewend, en hij bewees 
het mij door liefdevol mijn hand te schudden toen ik hem bij binnenkomst begroette met deze 
titel die een gewelddadige verovering hem niet kon ontnemen. Het interview eindigde, de 
twee prinsen begeleidden me naar de deur. Alvorens mij weg te sturen, bood de Nabob, in de 
overtuiging dat ik enkele dagen in Kerbelah was, mij op de meest gedienstige manier aan om 
bij hem te komen logeren; hij wilde geen weigering en gaf zich alleen over op de verzekering 
die ik hem had gegeven dat ik de volgende dag, 's ochtends, zou vertrekken om via Musseyib 
naar Bagdad te gaan. 

Toen ik het huis van Ahmet-Agha verliet, begon ik door de stad te lopen. Omdat het de 
vooravond was van het grote moslimfeest, was het erg moeilijk voor ons om de bazaars te 
bezoeken; we konden er niet lopen tenzij de zapties van de escorte de weg voor ons maakten. 
Deze bazaars zijn bovendien niets dan heel gewoon. We gingen toen de stad uit en gingen 
een tuin binnen om een idee te krijgen van die prachtige boomgaarden van Kerbelah, die van 
een afstand zo bossig lijken. Het is in feite slechts een wirwar van dadelpalmen, 
granaatappels, abrikozen en andere fruitbomen; weinig bloemen, maar een grote overvloed 
aan groenteplanten die bewonderenswaardig succes hebben in dit eens volledig onbebouwde 
landschap. DaoudPacha, voormalig gouverneur van Bagdad, was de eerste die het 
grondgebied van Kerbelah begiftigde met een kanaal dat het Hoceïnièh-kanaal wordt 
genoemd; maar de overstromingen hadden het bijna volledig verwoest, toen in 1863 een rijke 



Indiase prinses, die door de toewijding in de buurt van Imam-Hoceïn was gevestigd, het liet 
repareren door daar een aanzienlijk bedrag uit te geven. 

Tegenwoordig is dit kanaal, dat zijn wateren in de Eufraat neemt,  

 

water en bemest het platteland en de tuinen van de heilige stad. Op de terugweg stopte ik 
even bij de hoofdpoort, bekend als de Meschehed-poort, die er nogal monumentaal uitziet. 
We bezochten toen de douane, een groot gebouw zonder karakter. Het hoofd van de douane, 
HadjiAbd-el-Rahman, ontving me perfect en was zo vriendelijk om me wat informatie te 
geven waarvan ik nota nam over de handel van Kerbelah en over de beweging van 
buitenlanders die het graf van Hoceïn naar deze stad trekt. 

De massa producten die uit Bagdad komen, wordt geconsumeerd door de pelgrims; de 
Arabische stammen, die Kerbelah bezoeken, exporteren dadels, rijst en granen, die in de 
omgeving worden verbouwd. Hadji-Abd-elRahman vertelde ons dat het aantal pelgrims dat 
op dat moment in Kerbelah was en daar pas tien dagen geleden was aangekomen, 65.000 
levende mensen bedroeg; want aan dit aantal pelgrims was het nodig om misschien meer dan 
honderdduizend lijken toe te voegen, die deze uit Perzië meebrachten om te worden begraven 
in Imam Hoceïn of Imam-Aly, in de stad Mesched. Deze lijken worden soms in kratten 
vervoerd, soms in zakken en soms genaaid of opgerold in een tapijt. Ik had sommigen 
ontmoet die Perzië alleen overstaken, op de rug van een muilezel of kameel, in een min of 
meer gevorderde staat van verrotting; maar op bepaalde tijden van het jaar, en Ramazan is er 
één, is er geen karavaan pelgrims die hen niet bij honderden brengt. 

In het verleden, toen een lijk werd aangeboden om begraven te worden bij Imam-Aly of 
Imam-Hoceïn, werd de dragers gevraagd waar ze wilden dat het begraven zou worden; en 
toen ze antwoordden dat het in het belang was 

 

lachend om de moskee, werden ze onmiddellijk belast tot een bepaald bedrag dat niet minder 
dan duizend krans kon zijn, en dat men moest betalen zonder op zijn verklaring terug te 
kunnen komen of van gedachten te veranderen, zeggende, in het bijzijn van deze 
buitensporige plicht, of het nu de voorkeur had dat de doden in de stad of buiten de stad 
werden begraven, wat veel minder kostte. Tegenwoordig heeft de regering, die aldus de 
toewijding van de chiytes, vooral de Perzen, uitbuitte, van deze zeer gewilde begrafenissen 
een mokataâ gemaakt, een belasting, die zij bij de hoogste bieder aanrekent (affarmeert). De 
rechten die de tapper momenteel op elk begraven lijk int, worden geregeld door een tarief dat 
in onderlinge overeenstemming, door een speciaal verdrag, is vastgesteld tussen Turkije en 
Perzië. 

Hier is het exemplaar, zoals het mij werd verstrekt door de directeur van de douane van 
Kerbelah (1):  

Voor elke overledene begraven in het interieur van de moskee 200 krans.  

Om te worden begraven in de wandelgangen 50 krans.  

Op het erf 40 krans.  

Op een van de buitenbegraafplaatsen. 6 krans. 

Maar het is mogelijk om boven de prijs te betalen. Soms hebben rijke mensen, in hun 
testament, min of meer aanzienlijke sommen om begraven te worden, op goede plaatsen, in 
een van de moskeeën en om zichzelf daar in een grote reputatie te plaatsen bij de 
toegewijden. 



Te midden van zo een groot aantal lijken, is het onmogelijk dat bepaalde verwarring niet 
optreedt waardoor deze offers van ijdelheid ten goede komen aan de een of andere duistere 
dode die tijdens zijn leven nooit zou hebben gedacht een  

(i) De kran, die zal worden besproken, is 1 frank 20 cent waard.  

 

bevoorrechte begrafenis die hem soms een misverstand bezorgt. Een dergelijke gebeurtenis 
had zich in februari vorig jaar voorgedaan in de Kerbelah-moskee. Een zeer rijke Indiase 
dame, die stierf in de stad, had aan de Mokataschi (boer van de graven) de som van 500 
roepies (1250 fr.) Nagelaten om in de moskee te worden begraven, gewikkeld in een lijkwade 
waarop ze verschillende hoofdstukken van de Koran geschreven. Precies op dezelfde dag 
stierf een arme Indiaan die niet genoeg gaf om een grove lijkwade te hebben, noch om de zes 
krans te betalen die een begrafenis in de woestijn kost. Er werd een huiszoeking gedaan om 
hem van beide te verzekeren, en de twee lichamen werden toevertrouwd aan de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het wassen en begraven van de doden. Deze vergisten zich op dit 
zeer drukke moment; in hun haast wikkelden ze de arme vrouw in de lijkwade van de rijke 
man, en de rijke vrouw in de ellendige doek die bedoeld was voor de eerste, en elk van hen 
werd naar haar bestemming gestuurd. Pas nadat ze ze in de put hadden geplaatst en hun 
gezichten hadden blootgelegd, volgens het gebruik van Chiytes, merkten de ouders de 
vervanging op. Maar dit kon niet worden verholpen zonder de wet te raadplegen; men nam 
daarom zijn toevlucht tot een van de Mouschteheds, MirzaZen-el-Abdin (i); de 
laatstgenoemden, na de heilige teksten te hebben gecontroleerd, besloten dat het lot van elk 
van deze twee vrouwen moest blijven zoals het toeval het had geschapen, de wet verbood de 
lijken aan te raken nadat ze op de heilige aarde waren gedeponeerd. Zo werden de rijken 
begraven in de woestijn en hadden de armen het voordeel een ereplaats in te nemen in het 
heiligdom van de moskee. 

(i) De Mouschteheds zijn, zoals we weten, de eersten in waardigheid onder de Mollahs of 
moslimpriesters.  

 

De volgende dag, woensdag 15 april, de eerste dag van de grote plechtigheid van Baïram, 
gingen we 's ochtends, volgens de islamitische gewoonte, om Caïmacam een gelukkige 
verjaardag te wensen, terwijl we afscheid van hem namen. Daar vond ik Imam-Hoceïn's 
Mouschtehed, Hadj-Mirza-AlyNaky, die een paar woorden in het Perzisch met mij wisselde. 

Ik bedankte Mehemed-Pasha voor zijn genadige ontvangst, en toen keerden we terug naar 
onze accommodatie om ons voor te bereiden op onze reis. Ik ontmoette daar, bij de ingang, 
de nabob Ekbal-ed-Daùlet en prins Ilkhani die me niet wilden laten gaan zonder me de dag 
ervoor te bezoeken. Ze brachten een heel uur met ons door met kletsen en, toen ze mij 
verlieten, drukten ze met een verre van alledaagse hartelijkheid al hun wensen uit voor de 
gelukkige voortzetting van mijn reis. Ik hoefde mezelf alleen maar te prijzen voor mijn 
gedwongen gastheer, Hadji-Charib, en het was als vrienden dat we uit elkaar gingen. Daarna, 
voorafgegaan door de zapties, die me op weg naar Musseyib zouden zetten, verlieten we 
Kerbelah bij de deur genaamd BâbBagdad en begonnen we door de tuinen, het el-Hoceïnièh 
kanaal volgend dat ik noemde en dat de stad met elkaar verbindt. Chiytes naar de Eufraat. We 
gaan dan de rivier op en lopen zo vijf uur, soms in de dorre vlakte en soms midden in de 
moerassen, en komen bij het vallen van de avond in Musseyib aan. 

Soliman-Agha, de voormalige Georgische slaaf van Daoud Pacha, die in deze stad het bevel 
voerde als een mudir, een inferieure functie aan die van kaaimacam, ontving ons met grote 



gretigheid en gaf ons zelfs een deel van zijn huis om daar de nacht door te brengen; hij had 
ook het gelukkige idee om me helemaal op een etentje te trakteren 

 

het Arabisch waarin de beroemde leben ( eailh melk ) van Musseyib verscheen, zo 
verloochend onder de Arabieren. Het is in feite veel beter dan de wrongel die in Bagdad 
wordt gegeten en dat voor mij een dagelijks voedsel was geworden. 

De volgende dag, donderdag de 16e, verlieten we Musseyib, het hele dorp doorkruist, want 
dat was alles, en vervolgden we onze weg naar de karavanserai, zegt KhanSkenderièh. Daar 
ontmoette ik Moloud-Agha, het hoofd van de ongeregelde troepen, die door de gouverneur-
generaal van Bagdad was belast met de bewaking van de wegen die naar Kerbelah leiden. 
Nadat hij ons wat verfrissingen had aangeboden, gaf hij ons twee ruiters om als onze escorte 
naar Bagdad te dienen. We haastten ons om weer te vertrekken en kwamen langs Khan-Assad 
en kwamen aan bij een Arabische stam, de El-Beèdj, die, verdreven door het water, tussen 
Khan-Assad en Khan-el-Kehya was gestationeerd. Het was dezelfde weg die ik onderweg 
had ingeslagen. Op de terugweg dacht ik dat de rechteroever van de Tigris volledig zou zijn 
ontlast door de overstroming; ver daarvandaan had een nieuwe stijging van de rivier, die 
plaatsvond na ons vertrek, de wateren zelfs voorbij Khan-el-Kehya gebracht, naar de plaats 
waar we gedwongen waren te kamperen en waar we besloten te blijven tot de volgende 
ochtend, voor de de dag liep ten einde en we konden ons 's nachts niet blootstellen aan de 
grotere moeilijkheden die ons te wachten stonden toen we Bagdad naderden. Op vrijdag de 
17e gingen we weer vroeg op pad en vonden voor ons, aan het einde van een competitie, drie 
immense moerassen die de weg volledig blokkeerden, en niet de minste koffie; Ik moest me 
voornemen om het te paard over te steken, wat heel gelukkig was, behalve mijn kok die 

 

had de onhandigheid van het nemen van een vol bad waaruit het niet gemakkelijk kon 
worden verwijderd. Bij Khan-el-Schor, waar het meer geprononceerd was en al zijn diepte 
had behouden en zelfs vergroot, kwamen we de schatkist tegen; dieren en mensen namen 
daar hun plaats in en 's middags keerde ik terug naar de Habib-tuin, enorm moe maar erg blij 
met de prachtige excursie die ik zojuist had gemaakt. 

 

HOOFDSTUK VI  

Tien dagen in de woestijn. - Bezoek aan de ruïnes van Ctesiphon en Seleucia. - Vertrek uit 
Bagdad, 

Voordat ik Bagdad definitief verliet, moest ik nog steeds Ctesiphon en Seleucia zien, die 
ongeveer tien mijl ten zuiden van de stad liggen, aan beide oevers van de Tigris. Een van de 
belangrijkste christelijke Arabische kooplieden die ik bij aankomst het geluk had te kennen, 
en wiens naam ik al aan de lezer heb gegeven, de heer Hanouche Asfar, stelde voor dat ik 
langs zou komen, met zijn gezin. dagen in een tent in de buurt van de twee verwoeste steden, 
waar hij werd geroepen om de vele kudden schapen die hij daar bezit, te scheren. Ik 
aanvaardde van ganser harte dit deel, dat mij bovendien het leven in de woestijn moest laten 
kennen, en dat, des te gretiger, zoals mijn vriend, pater Damien, ook voorstelde om ons te 
vergezellen tijdens de jacht. De uitstekende Karmeliet had maar één fout, als er een fout is, 
was hij, net als Nimrod, een groot jager voor God; maar tijgers en leeuwen konden in vrede 
slapen, de adm- 

 



Het doel van de goede vader ging niet verder dan het waterspel dat langs de rivier 
overvloedig aanwezig is en hij voelde zich niet vernederd toen pech alleen een passerende 
kwartel of zelfs een simpele leeuwerik aan het einde van zijn geweer bracht. Hij schoot alles 
neer, werd vaak vermist en we zagen dat tijdens zijn jachttochten, de enige afleiding die hij 
zichzelf toestond, wat hij vooral zocht een oefening was die zeer noodzakelijk was voor zijn 
gezondheid, midden in een leven vol werk dat 'hij niet was'. in totaal niet de moeite waard 
voor een week of twee om te genieten van zijn favoriete plezier. 

Het vertrek was gepland voor woensdag 29 april. Op de ochtend van de 28e verhuisde ik naar 
mijn herenhuis om daar de nacht door te brengen en klaar te zijn om de volgende ochtend 
vroeg te vertrekken: de Tijger had grote moeite om in zijn bed te komen en ik moest er nog 
steeds in de kluis komen, ondanks mijn afkeer voor deze vervelende navigatie. Toen ze mijn 
ramen open zagen staan, haastten de vaders, mijn buren zich om mij te komen opzoeken. Ik 
zou liegen als ik zou zeggen dat, onder hun ijverige zorg, er geen bijbedoeling was om te 
bekeren, een verlangen, hoe ongeïnteresseerd ook, om mij op het pad van een bekering te 
brengen die ze nog meer als vrienden dan apostelen wensten. . Geen van beiden heeft in dit 
opzicht ooit een directe toespeling op mij gemaakt; maar in onze gesprekken in plaats van in 
onze controverses, want we spraken vaak over religieuze zaken, was er zo'n woord, zo'n 
accent uit het hart dat me deed begrijpen wat voor vreugde deze twee elitezielen zouden 
vervullen als ik terugkeerde tot het geloof dat mijn vaders zo lang beleden. Toen de waarheid 
me later overweldigde, moet ik zeggen dat het ondankbaarheid zou zijn om niet te bekennen 
dat de discrete leringen en de 

 

De deugdzame handel in karmelieten uit Bagdad had mijn terugkeer enorm bevorderd.  

Nadat de vaders waren vertrokken, ging ik naar de heer Asfar om hem te bedanken voor zijn 
uitnodiging en om van hem te weten wanneer hij zou vertrekken. Hij was in het gezelschap 
van zijn vrouw en zijn schoonzus, beiden van perfecte schoonheid. Hoewel religieus bewaakt 
en gesluierd wanneer ze uitgaan, zoals de moslims, zijn de christelijke vrouwen niet 
onderworpen aan dezelfde innerlijke opsluiting; ze vluchten niet bij de komst van een 
bezoeker, zelfs een Europeaan, en verwelkomen hem integendeel met onbedekte gezichten en 
nemen in het gesprek een deel op van die naïeve gratie die eigen is aan de dames van het 
Oosten, opgevoed in grote onwetendheid over alle dingen. De rijke jurk van degenen die ik 
voor mijn ogen had, bracht nog steeds hun oogverblindende schoonheid naar voren en ik 
bewonderde hun lange zijden jurken in middeleeuwse stijl en hun prachtige coitfure, allemaal 
parels, goud en diamanten. 

Op 29 april, de afgesproken dag, heel vroeg, kwamen M. Ilanouche Asfar en zijn twee jonge 
zonen, Djabouri en Rhedzouk, me halen om op pad te gaan. We namen pater Damiaan mee 
en gingen eerst te voet naar buiten de Scherkipoort, de poort waardoor we het zuiden 
bereiken. Na een paar stappen, naar links trokken, merkten we dat we werden tegengehouden 
door het water, dat al sterk was afgenomen, maar nog steeds gedeeltelijk het gecultiveerde 
land bedekte waarvan de gewassen beslist verloren waren gegaan. Verschillende Koerden, 
zowel portefaix als roeiers, gekleed in een eenvoudige tuniek en met slechts een kleine pet op 
hun hoofd, waren daar gestationeerd en toonden hun prachtige atletische vormen tijdens het 
rennen en 

 

onderling spelen met verrassende vrolijkheid. We stapten in de locker en binnen tien minuten 
brachten ze ons naar de andere kant van het water waar ezels stonden te wachten waarop mijn 
tenten werden geladen. Voor ons vervolgden we onze reis te voet gedurende ongeveer twee 



uur, door de woestijn, richting de Diala, een vrij aanzienlijke rivier die uitmondt in de Tigris 
en die wordt gevoed door het water dat uit de hoge bergen van Koerdistan komt. 

De woestijn op de linkeroever van de Tigris, die we volgden, wordt vaak doorsneden door 
dijken of heuvels die kunstmatig lijken. Deze taluds worden systematisch in een dubbele rij 
gerangschikt. Waren het oude kanalen die werden gebruikt om dit deel van het grondgebied 
te besproeien, of een dubbele dijk die bedoeld was om het water van de overstroomde rivier 
beter in te dammen, of tenslotte een versterking in hoge grond voor verdedigingsdoeleinden? 
Ik zou niet weten hoe ik het moest zeggen. Deze longitudinale eminenties komen vaker 
samen als men Ctesiphon nadert, waardoor ik, ongeacht de bestemming, zou geloven dat ze 
het werk waren van de inwoners van deze stad. Op sommige plaatsen zie je brokstukken van 
bakstenen die in het vuur en aardewerk zijn afgevuurd, van waaruit, naar mijn mening, kan 
worden geconcludeerd dat er bepaalde gebouwen bestonden en dat wat je daar ziet misschien 
de overblijfselen zijn van de woningen die daar woonden. van de geavanceerde 
vestingwerken van Ctesiphon. Deze twee uur wandelen, een concessie gedaan aan de 
jachtsmaak van pater Damiaan, leek me lang, vooral omdat hij helemaal niet werd 
aangemoedigd door zijn begin; kippen en wilde eenden leken elkaar het woord te hebben 
gegeven en vlogen meestal buiten bereik, en voor twee 

 

die in stijl vertrok, moest de arme vader, zeker vanwege zijn wapen, klagen over een 
verdubbeling van zijn gebruikelijke kleding. Eindelijk bereikten we de Diala, waarvoor 
gegroepeerd enkele hutten of huisjes met rieten daken staan, bewoond door Arabieren. Grote 
kuddes kamelen, die ik van verre had gehouden voor een immense tumulus, maakten zich op 
om aan boord te gaan van de veerboot waarmee men de rivier oversteekt die met een groot 
geluid zijn gelige water liet rollen, verwarmd door een reeds brandende zon. 

Wij waren de eersten die op de veerboot stapten en toen we aan de overkant aankwamen, 
vonden we de paarden die meneer Asfar had gestuurd om ons vanuit zijn woestijnkamp op te 
halen. We zetten een tent op en namen een uur rust terwijl we ons troostten met een lichte 
snack. Daarna pakten we onze koffers en gingen we weer op pad. Ik reed een gele merrie met 
drie witte voeten, wat een heel mooi beest was, en pater Damien een heel mooi bruin paard. 
Arabieren die we te voet of te paard ontmoetten, lieten ons het pad zien dat nogal moeilijk te 
onderscheiden was in deze woestijn waar men slechts een paar dunne plukjes gras ziet voor 
alle vegetatie. Af en toe zagen we een groep kleine ezels of een kudde schapen rechts of links 
van de weg grazen. Ik had de gelegenheid om prachtige insecten op te merken die ik nog niet 
eerder had gezien, in het bijzonder een grote rups van een prachtig groen gestreept met rood, 
met een soort hoorn op de staart, en een kever helemaal goud en die schitterden in de zon met 
buitengewone schittering. 

We waren 's ochtends vertrokken met een vrij zwakke wind, maar het duurde niet lang 
voordat het sterker werd, en in  

 

's Middags was er een zekere mate van geweld voor nodig, waardoor kuddes leeuweriken 
wervelden die niettemin vrolijk boven onze hoofden zongen, de wind bespotten en ook, zou 
je hebben gezegd, een beetje van mijn metgezel, die beweerde zo'n wild te minachten.  

Na een tweede keer in de tent te hebben gerust, begonnen we weer te lopen en na een half uur 
kon ik in de verte de boog zien van het grote gebouw dat het enige belangrijke overblijfsel is 
van de schitterende stad Ctesiphon.  



We lieten deze ruïnes aan de rechterkant achter om het voorwerp van een speciaal bezoek te 
zijn de volgende dag, en verder naar het zuiden, kwamen we uiteindelijk aan te midden van 
de prachtige kuddes van de heer Asfar, bestaande uit tweeduizend schapen en een grote 
hoeveelheid. koeien en geiten waarmee men ook een echte kudde paarden en ezels 
grootbrengt. Honderd herders wonen daar in tenten, die allemaal de uitstraling hebben van 
een klein dorp; grote honden die uit de openingen van deze nomadische woningen kwamen, 
begroetten ons met woedend geblaf dat spoedig door de herders werd gekalmeerd. Ik had 
mijn tenten dicht bij die van de MM. Asfar, die in Kelek de rivier naar Ctesiphon was 
afgedaald. 

Deze, hoewel ze later vertrokken, omdat ze bijna tegelijkertijd met ons waren aangekomen, 
gingen we veilig voor de nacht zitten en waren we bezig met de voorbereidingen voor het 
avondeten.  

De heer Iianouche Asfar had een kok meegebracht, die zichzelf had voorzien van een zeer 
sorteerbare partij proviand, die ter plaatse aangevuld moest worden met de middelen die altijd 
worden aangetroffen in de delen van de woestijn die door de kuddes worden bezocht. , zoals 
schapenvlees en lamsvlees, verse boter, uitstekende melk en gestremde melk die we niet 
bereiden  

 

nergens beter dan onder nomaden. Onze gastheer was het comfort niet vergeten en had op 
dezelfde manier verschillende nuttige meubels op de Tiger geladen, speciaal voor ons 
Europeanen, zoals bedden, tafels, tafels op voetstukken, fauteuils, stoelen, enz. Deze eerste 
avond in de tent was volmaakt vrolijk, hoewel het eindigde met het schouwspel van een ware 
storm. Ik had een storm in de woestijn willen zien; mijn wens was volledig vervuld. De 
bliksem woedde aan alle kanten tegelijk en de donderslagen galmden door de ruimte in 
majestueus gerommel, doorsneden door het schrille gefluit van een woeste wind en het 
treurige geblaf van de honden. Het leek erop dat de tent op elk moment weggehaald moest 
worden. We brachten twee uur door in het midden van deze bui, waarvan de Arabieren zelf 
schatten dat ze bovengemiddeld sterk waren. Ondanks de geruststellende woorden van 
meneer Asfar begon ik me zorgen te maken; maar rond tien uur keerde de rust geleidelijk 
terug, en het geheel werd gevolgd door een zeer goede nacht, want de storm had de atmosfeer 
sterk verfrist, die sinds de middag, en vooral tijdens de storm, absoluut verstikkend was 
geworden. 

De volgende dag werd de hele ochtend aan pater Damiaan gegeven, die vroeg op jacht ging. 
Ik vergezelde hem met plezier, maar zonder geweer, want van gesprek tot gesprek, als het 
gezelschap hem behaagde, had de beminnelijke vader een manier die veel meer op de 
wandeling leek dan op de jacht. Deze dag behoort niettemin tot zijn dagen van gelukkig 
fortuin te worden gerekend; inderdaad, bij zijn terugkeer in het kamp kon pater Damien twee 
leeuweriken en een gedode kwartel tentoonstellen, ik ben hier om het te bevestigen, met zijn 
eigen hand. 

 

Na de lunch vertrokken we te voet, de goede vader, de jonge Rhedzouk en ik, om naar 
Ctesiphon te gaan, gelegen in het noordwesten en een uur lopen van de plaats waar we 
kampeerden. In het begin moesten we een bijna onvruchtbare grond oversteken, hier en daar 
bedekt met een paar plukjes gras. Maar hoe verder we richting de Tigris kwamen, hoe meer 
vegetatie zich liet zien; men ontmoette struiken, kleine beuken, heggen van riet langs de 
sloten of liever de restanten van kanalen waar het water nog steeds stagneert. Heuvels bedekt 
met gebroken stenen en fragmenten van aardewerk gaven aan dat Ctesiphon, die alles aan ons 



onthulde, zich zeer ver uitstrekte naar het zuiden van de grote ruïne die voor velen zijn plaats 
markeert. Ik dacht dat ik op een van deze sterk golvende gronden een oude begraafplaats 
herkende, maar ik had geen werklieden of gereedschap om de minste opgraving uit te voeren 
die mij ervan verzekerd zou hebben. Even leek het me dat een andere reiziger, gelukkiger, de 
boezem van dit oude land had verkend, oordeelde ik aan de hand van een opgraving op de 
bodem waarvan men een bed van bakstenen onderscheidde dat alleen de bedekking kon zijn 
van 'een grafmonument'. : maar als ik het werk goed bekeek, werd het duidelijk dat het eerder 
aan jakhalzen of andere wilde dieren moest worden toegeschreven. 

We gingen toen een onlosmakelijk bos met grote ondergroei binnen, waardoor we geen vier 
passen voor ons kunnen zien; dus men wordt gegrepen, komend uit deze dikke puinhoop, om 
jezelf te vinden in de aanwezigheid van de kolossale ruïne die op dit nu stille en verlaten 
strand de herinnering aan de prachtige hoofdstad van het Parthische rijk en van de 
Sassanidische koningen in stand houdt. 

Het gebouw, waarvan de tijd een groot deel van heeft gerespecteerd  

 

de gevel was opgetrokken uit in het vuur gebakken bakstenen en met elkaar verbonden door 
een zeer hard cement. In het midden opent zich een schitterende boog, van een breedte en een 
hoogte zoals ik hem nog nooit eerder had gezien. Deze boog vormt de toegang tot een grote 
kamer, bekroond door een gewelf dat overeenkomt met de boog; maar een paar jaar geleden 
viel een stuk van dit gewelf op de voorkant en nu verbindt het van bovenaf niet meer met de 
boog; de rest blijft echter over, ondersteund door de twee grote muren waarop ook de boog 
rust. In elk van de zijdelen van de kamer gaat een deur open die aan beide kanten 
communiceert met het interieur van het gebouw, waarvan een deel van de gevel staat, 
bestaande uit twee enorme secties van doorboorde muren, rechts en links van de grote boog, 
door twee deuren die op dezelfde manier toegang gaven tot het monument. Deze gevel is 
versierd met bakstenen ribben en kolommen die deel uitmaken van het metselwerk en 
opvallen in reliëf op de muur. Het is duidelijk dat er aan weerszijden en achter deze immense 
kamer andere moeten zijn geweest, van verschillende afmetingen, rond een uitgestrekte 
binnenplaats, en een geheel vormden dat een omhulsel van aarde vermengd met puin lijkt te 
tekenen dat je nog steeds achter het gebouw opmerkt. 

Wetenschappers zien het als een paleis. Als ik verwijs naar mijn intieme gevoel (maar 
archeologen geven deze dingen niet toe) geloof ik dat deze grandioze ruïne deel uitmaakte 
van een tempel die, te oordelen naar wat we zien, prachtig moet zijn geweest. In het 
bewaarde deel van het gewelf kunnen we nog steeds sporen onderscheiden die de plaats van 
de haken aangeven, die gebruikt zouden worden om de lampen op te hangen die tijdens de 
ceremonies werden aangestoken. 

Vanaf de top van deze terpen, die achter het gebouw verschijnen  

 

van deze omheining waarover ik sprak, ziet men de Tijger tien minuten verderop. Aan beide 
kanten ziet men dezelfde heuvels, zeker kunstmatig, die hier de situatie van Ctesiphon 
aangeven, en bijna tegenover die van Seleucia waarvan men de oudste omheining kan 
herkennen. De strook tussen de rivier en de grote ruïne van Ctesiphon, evenals de site die 
zich rond deze ruïne uitstrekt, presenteert een menigte van deze kleine heuvels bezaaid met 
puin van bakstenen en aardewerk. Opgravingen die daar worden uitgevoerd, moeten 
vruchtbaar zijn; Ik zag er geen spoor van, noch in de buurt van het gebouw, noch tussen de 
ruïne en de rivier. Arme Arabieren verbouwden op deze door de tijd gemaakte hoop tarwe die 
prachtig leek. Ze behoorden tot de stam van de Schammars-Toga's waarvan we enkele arm 



uitziende groepen hadden ontmoet voordat we bij de ruïnes aankwamen. Er wordt gezegd dat 
ze grote plunderaars zijn en van hun zicht kreeg ik er bijna spijt van dat ik met vertrouwen 
was vertrokken zonder het minste wapen. 

Maar we hadden geen klachten, noch op de terugweg, noch op de terugweg. Deze Arabieren 
zijn tot hun vijftiende bijna volledig naakt en zetten absoluut niets op hun hoofd. Eind april 
was de lucht nog relatief koel, maar ik kan niet begrijpen hoe deze jonge jongens in hartje 
zomer zo constant met hun hoofd onbedekt kunnen blijven. 

Na twee uur in Ctesiphon te hebben doorgebracht, zagen we meneer Hanouche Asfar en zijn 
zoon Djabouri aankomen, gevolgd door tien Arabieren die voor ons allemaal paarden leidden. 
Voordat we naar huis terugkeerden, bezochten we, vijf minuten verderop, een Imam-Zadeh, 
waar begraven ligt, die de traditie draagt, Jellal-Salmân-Pakh (Suleiman de Pure), de 

 

kapper van Mahomet, en die wordt bezocht door alle onvruchtbare vrouwen, in de 
overtuiging dat deze pelgrimstocht een einde moet maken aan hun toestand die zo veracht 
wordt in het Oosten. Deze Imam-Zadeh bestaat uit een uitgestrekte binnenplaats, waarin een 
witgekalkt gebouw ontstaat, waarvan de ingang wordt gevormd door een arcade waaronder 
twee bakstenen banken zijn geplaatst. Daarin is het graf dat we niet konden zien. Maar we 
mochten omhoog naar het terras vanwaar we een prachtig uitzicht hebben en van waaruit we 
het interieur van de binnenplaats domineren, evenals een kleine tuin beplant met hoge slanke 
palmbomen met een apart hek. 

In het linkerdeel van de binnenplaats zijn er verschillende kamers voor pelgrims en, hier en 
daar, graven van grote eenvoud gebouwd met bakstenen die we lenen van de ruïnes van 
Ctesiphon. Aan de andere kant van deze ruïnes, en heel dicht bij de rivier, is nog een kleinere 
Imam-Zadeh die ook veel toegewijden aantrekt die meer bezorgd zijn over de nagedachtenis 
van de nederigste van hun heiligen dan over alle glorie, van elders volledig genegeerd door 
hen, de Seleuciden, de Arsaciden en de Sassaniden, die aan deze kusten regeerden. 

Tegen het vallen van de avond keerden we terug naar het kamp.  

De kuddes, die van alle kanten terugkeerden van de weilanden die ze ver genoeg moesten 
zoeken, boden een interessante blik en verlevendigden dit eentonige maar grandioze 
landschap als oneindig en werden vervolgens overspoeld met de kleuren, warmer dan een 
prachtige ondergaande zon. Elke kudde liep, voorafgegaan door zijn herders en in goede orde 
gehouden door de vele honden die 's nachts met grote moed de schapen beschermen tegen de 
aanvallen van wolven wiens aanwezigheid op deze breedtegraad me verbaast. 

 

is geboren, maar is maar al te zeker evenals dat van jakhalzen en zelfs leeuwen.  

Terwijl we op het diner wachtten, konden we door het hele kamp zwerven waar de kuddes, 
zonder te worden opgetekend, rond de tenten van de Arabische herders sliepen. Deze tenten 
worden, net als al die van de nomadische stammen, gevormd door middel van lange slanke 
palen, vijf tot zes voet lang, die in cirkels in de aarde zijn geplant; aan elk boveneinde 
bevestigen we zoveel stokken of rietjes die een stompe hoek vormen en samenkomen naar 
een centraal punt waar ze sterk verbonden zijn door een schakel. Op dit broze maar toch 
stevige frame spannen we de doeken of de huiden van zwarte schapenvacht en geiten die als 
dak dienen en sluiten we de omtrek af met biezen matten en palmbladeren, of zelfs met 
schermen van riet. Tenten zijn meestal verdeeld in twee delen, een om schoon te maken en 
een om uit te rusten en te slapen. Bijna alle zijn van binnen voorzien van zeer zachte tapijten, 
geweven door de vrouwen, die ook de stoffen maken en de huiden naaien. 



De bedoeïenenvrouw is een klusjesman die alles doet: ze maalt de tarwe, stapelt en ontdopt 
de rijst, melkt de koeien en geiten, kookt en voedt de kinderen alleen op.  

Hoe meer een jong meisje weet hoe ze moet werken, hoe meer ze in prijs stijgt, en de vader 
verkoopt haar, dat wil zeggen, verkoopt haar ten huwelijk aan de hoogste bieder. Daarom 
vinden we het onder deze nomaden een plezier om veel meisjes te hebben, omdat ze meer 
verdienen dan jongens: onder Turken en Arabieren in steden beschouwen we het hebben van 
dochters integendeel als een ramp, omdat ze worden opgevoed om niets te doen, moeten ze 
dienovereenkomstig worden begiftigd. 

 

De mannen zijn gekleed in een korte tuniek en boven een bruin geitenhaar. ze dragen een 
stuk stof over hun hoofd, dat in een slabbetje om hun schouders hangt en dat rond de slapen 
wordt vastgemaakt door een tulband die is gevormd uit meerdere windingen van een koord 
van kamelenhaar of schapenwol. De vrouwen hebben een lange tuniek en een rok, beide bijna 
altijd van blauw katoen; ze wikkelen hun hoofd min of meer als mannen. Hun kostuum is ook 
dat van jonge meisjes van alle leeftijden. Wat de jongens betreft, de ouderen zijn gekleed als 
de mannen, maar de kleine kinderen gaan het hele jaar door absoluut naakt. 

Het dieet van deze bedoeïenenpastors is erg nuchter; ze eten weinig vlees en leven bijna 
uitsluitend van wrongel, die thuis uitstekend en zeer voedzaam is, van brood en rijst. Dit belet 
niet dat ze in goede gezondheid verkeren en zelfs stevig zijn, hoewel ze over het algemeen 
dun en slecht van uiterlijk zijn. Sommigen komen op zeer hoge leeftijd aan. Ik werd 
voorgesteld aan een oude Arabier, meer dan honderd jaar oud (hij gaf zichzelf honderddertien 
jaar), die al zijn tanden zo wit had gehouden als al deze stammen van de woestijn; zijn 
gezichtsvermogen was alleen maar sterk verminderd, maar hij kon zich nog steeds gedragen. 
De huid van zijn armen en benen was niet meer dan een gerimpeld perkament, maar hij stond 
rechtop, liep gestaag en verscheen in een zeer gelukkige bui. 

De avond, na het diner dat een avondmaal was, omdat we om acht uur aan tafel zaten, ging 
heel aangenaam voorbij in een gesprek over de gewoonten van het land waarvan de kennis 
van onze gastheer en pater Damiaan het bijzonder interessant maakte. Bijna de hele dag 

 

van de volgende dag, 1 mei, kreeg te rusten. Pas 's middags maakten pater Damien en ik een 
kleine excursie naar een deel van de muur dat ten westen van de grote ruïne van Ctesiphon 
ligt en duidelijk van de oude stadsmuur komt. We erkennen uit al deze overblijfselen dat 
Ctesiphon verschillende omheiningen had, evenals een brede greppel die de hele omtrek 
beschermde. De sporen van de oude muren zijn vooral te zien aan de rand van de rivier die 
zijn loop dichterbij heeft gebracht en die in deze ontwikkeling een deel van de stad moeten 
hebben opgeslokt of de ruïnes hebben doen verdwijnen. Om dit grote deel van de wal te 
bereiken, gelegen op een uur lopen van de overblijfselen van het paleis of de tempel, was het 
nodig om verschillende kleine kanalen gevuld met water en enkele zeer drassige bodems te 
passeren. 

Op een plaats, waar ik veronderstel dat een van de deuren was, steken we de muur over aan 
de andere kant waarvan de Tigris stroomt, begrensd door een strand dat slechts een lang 
moeras vormt.  

Vanaf deze omringende muur, die met onderbrekingen doorgaat tot een uur voorbij het 
gebouw dat overeind is gebleven, beginnen andere muren die afdalen naar de Tigris en 
waarschijnlijk de oude stad in aparte wijken verdeelden. We ontmoetten daar een aantal 
Arabieren die ons vertelden dat een paar maanden eerder vier gouden voorwerpen met 



verschillende vormen in de buurt van deze muur waren gevonden, maar zonder een 
beschrijving ervan te kunnen geven, noch om ons te vertellen wat er van hen was geworden. . 
Al deze ruïnes, gemaakt van in de zon gebakken bakstenen en afgewisseld met lagen riet, 
aanwezig, onregelmatig uit elkaar geplaatste, grote gaten, waarvan sommige op echte grotten 
lijken; dit zijn, zoals dezelfde Arabieren ons vertelden, toevluchtsoorden voor wolven, 
jakhalzen en ook 

 

leeuwen die onlangs een voorliefde schijnen te hebben gehad voor dit verblijf, dat nu zo goed 
voor hen is gedaan. De afgelopen nacht had een wolf het lef gehad om te midden van onze 
kudde een lam te komen wurgen dat hij had weggevoerd. Ik vond deze ruïnes van Ctesiphon 
leuk; bovendien, in de eentonigheid van ons nomadische bestaan, had ik niets beters te doen 
en ik beloofde mezelf daar de volgende dag terug te keren en te proberen de Tigris over te 
steken, hoewel nog steeds erg groot, om de ruïnes van Seleucia te bezoeken, waarvan de 
aanblik , moet men geloven, mij zeer sterk heeft verleid. 

Donderdag 2 mei. - We lunchten heel vroeg, pater Damien en ik, en vertrokken onmiddellijk 
vergezeld van een van de herders van meneer Asfar, Djérif genaamd, een oude Arabier van 
ongeveer zestig, die alle hoeken en gaten van dit oude land kende, zonder te bezitten, zeker 
een enkel woord van zijn geschiedenis; van onvoorstelbare zelfgenoegzaamheid, en, naast al 
zijn goede eigenschappen, in het bijzonder een bezit die ik in de hoogste mate op prijs stelde. 
Hij was het die elke dag voor ons deze uitstekende koffie maakte die we alleen drinken onder 
de Arabieren van de woestijn. We weten niet wat koffie is als we het niet hebben geproefd. 
De voorbereiding ervan is een echte chemische operatie. Je hebt drie koffiezetapparaten van 
verschillende formaten nodig. De grootste bevat de draf van de dag ervoor die lang wordt 
gekookt; dit afkooksel wordt vervolgens in de tweede, iets kleinere koffiezetter gegoten, op 
de bodem waarvan de nieuwe koffie is gepoederd, en het wordt nog een goed kwartier 
gekookt; uiteindelijk wordt alles in de derde koffiemachine gegoten, de kleinste, die wordt 
verwarmd tot de gewenste verdampingsgraad is bereikt en zo verkrijgen we een essence, of 
beter 

 

een typische koffie waarvan het aroma, ik herhaal, niets heeft van de neutrale smaak van die 
min of meer rudimentaire wasbeurten die we beledigend voor koffie gebruiken.  

Ik zou echter oppassen het gebruik en vooral het misbruik van Arabische koffie niet aan te 
bevelen aan mensen die te veel van hun slaap houden.  

Nadat ik de eerste dag Ctesiphon in het noorden had benaderd, waar de grote ruïne is, had ik 
de dag ervoor het westelijke deel van de stad bezocht dat grenst aan de Tigris; deze dag zou 
worden gewijd aan de verkenning van het oostelijke en zuidelijke deel van de plaats die was 
toegewezen aan de oude hoofdstad van de Parthische koningen. Een wandeling van een uur 
bracht ons naar een plek waar we fragmenten van muren tegenkomen, in alle opzichten 
vergelijkbaar met die aan de kant van de Tigris; vandaar de conclusie dat de omheining of 
een van de omhuizingen van Ctesiphon daar passeerde. Men ziet ook in de omgeving stapels 
aarde, bezaaid met wat puin; maar daar, niet meer dan elders, geen overblijfselen van 
architectuur, geen spoor van kunst: alleen de grote gevel en zijn majestueuze boog herinneren 
aan een pracht die door historici wordt bevestigd en waarvan het land of misschien de 
wateren van de Tigris de andere geheimen bewaren . 

Ik moest hopen dat ik door een halve stad verder naar het zuiden te gaan, voor mezelf een 
koffie zou kunnen halen, die me aan de overkant van de rivier zou afzetten, die op deze plek 
veel langzamer is, waardoor ik eindelijk om Seleucia het bezoek te brengen dat ik mezelf had 



beloofd. Ik was onderweg; er was daar geen koffie en ook geen boot. Maar vanaf een vrij 
hoge heuvel, gevormd door een cirkelvormige massa puin, die hoogstwaarschijnlijk uit een 
van de versterkte torens van Ctesiphon kwam, kon ik 

 

verslag van de positie die wordt ingenomen door de hoofdstad van de Seleucidische heersers, 
en van het weinige dat daarvan overblijft. Ik bevond me precies voor een gedeelte van de 
muur dat was gebroken, op twintig plaatsen van streek, zoals die, voor mij althans, de omtrek 
van Ctesiphon markeert. Maar op deze rechteroever van de Tigris, iets lager, had de vloed 
vrij spel gegeven; in alle richtingen konden we maar een paar punten onderscheiden die op 
het water verschenen, ongetwijfeld heuvels van puin zoals we die op de linkeroever zien. Ik 
had minder spijt van de onmogelijkheid die ik had om daarheen te gaan. Een uur later vinden 
we in het binnenland, volgens de Arabieren die we daar ontmoetten, ruïnes van gebouwen en 
zelfs inscripties, die ik niet heb opgemerkt in andere verslagen. Dit lijkt erop te wijzen dat de 
Seleucidische stad op de grootste proporties was gebouwd. Het is voor het punt vanwaar ik 
deze waarnemingen deed, dat het kanaal begint dat de Tigris en de Eufraat met elkaar 
verbindt; het leek mij in een complete staat van degradatie en verdient het, vanwege de 
enorme diensten die het kon verlenen, om hersteld te worden, net als de grachten van Hillah. 

Om terug te keren naar onze tenten, na opnieuw de boog van Ctesiphon te hebben omzeild en 
bewonderd, vervolgden we het pad dat ik de eerste dag had genomen. Toen we het 
struikgewas bereikten waarover ik heb gesproken, hief de goede Djérif plotseling zijn hoofd 
op, stopte kort, zette onze mars voort en liet ons de richting tegenover de rivier nemen, en het 
was alleen door een grote omweg dat we bij het kamp aankwamen. Dit is de oorzaak van 
deze plotselinge koerswijziging. Djérif dacht dat we het hoorden 

 

zei hij, en zeker, met zijn gehoor geoefend, had hij langs de Tigris in de verte een gebrul 
gehoord dat alleen dat van een leeuw kon zijn. Dat feit kreeg een grote waarschijnlijkheid 
toen we de volgende dag hoorden dat een ongelukkige ezel was verslonden door een leeuw 
op een plaats niet ver van de richting die we aanvankelijk volgden. 

Vrijdag 3 mei. - De ochtend van deze dag werd geheel gegeven aan pater Damiaan die was 
opgestaan met zo'n verlangen om te jagen, begunstigd door prognoses waarvan hij zei dat ze 
uitstekend waren, die we onmiddellijk na zijn mis vertrokken; want, ik vergat het te zeggen 
en ik moet dit toezicht herstellen, we hadden in een aparte tent een kleine kapel opgezet waar 
de vader elke ochtend een mis opdroeg die we allemaal bijwoonden en die werd opgediend 
door een van de jonge zoons van Meneer Asfar. De prognose die mijn metgezel de meeste 
hoop gaf, was een kleine frisse noordenwind, die de deugd heeft, ik kan niet zeggen waarom, 
het wild minder woest maakt en minder snel op de vlucht slaat. Hier barst de koppige 
guignon los die de excellente vader leek te achtervolgen. We waren nog geen half uur 
onderweg toen onze noordenbries was veranderd in een sterke wind die leek te slaan tegen 
een balk van grote zwarte wolken die zich in het zuiden opstapelden. Geconfronteerd met 
deze bui hoef ik het niet te zeggen, de vogels werden steeds zeldzamer en lieten angstig 
achter alsof ze een voorgevoel hadden van wat er zou komen. We waren inderdaad al snel 
getuige van een zeer verrassend fenomeen, dat echter van tijd tot tijd in deze streken 
voorkomt. 

Plotseling, met een plotselinge omkering en als het omdraaien van een kaart, veranderde de 
wind, waaide mee  

 



een verdubbeling van geweld vanuit het zuiden en niet langer vanuit het noorden, terwijl de 
wolkenbalk begon te marcheren met een majestueuze kracht die hem al snel de hele hemel 
deed binnendringen, al verduisterd door wervelwinden van stof die het zicht op vier passen 
verder verhinderden. We moesten ons terugtrekken en haastten ons naar onze tenten, bang de 
vreselijke storm te zien die ons onvermijdelijk zou treffen voordat we daar aankwamen. Het 
stof, opgeworpen door deze razende siroco, was zo dik geworden dat we ons midden in het 
kampement bevonden zonder iets om ons heen te kunnen onderscheiden. Een herder rende 
naar onze stem toe en leidde ons naar onze tent en we gooiden ons erin, net toen de eerste 
druppels water, half zo groot als onze hand, met een klik op de deken sloegen alsof het zoveel 
kiezelstenen waren. 

Meteen begon de stortbui, een ware waterspuit, en je zou een uur lang hebben gezegd dat alle 
sloten in de lucht zojuist weer open waren gegaan. Gelukkig was onze tent solide en kon hij 
deze kortstondige zondvloed doorstaan zonder kapot te gaan. De rest van de dag werd 
besteed aan het oefenen, door het hele kamp, van de afwatering die essentieel was geworden. 
De volgende dag verscheen hij niet meer; het zand had alles opgedronken. 

Op zaterdag 4 mei, 's ochtends, waren dhr. Asfar en zijn zoon Djabouri verplicht om voor een 
paar dagen naar de stad terug te keren, pater Damien en ik besloten hetzelfde te doen. De 
vader wilde zien wat er gaande was in zijn klooster, waar hij alleen met spijt van wegging, en 
voor mijzelf was ik bij mijn volgende vertrek al een paar dagen bezig met de aankoop van 
paarden en paarden. 

 

apparatuur, evenals bij het werven van personeel dat mijn aanwezigheid in Bagdad 
noodzakelijk maakte. We bestegen onze paarden na de lunch. We wilden een directere route 
langs de Tigris nemen dan die we onderweg hadden genomen. De inspiratie was niet blij; de 
storm van de vorige dag, maar vooral de vorige overstroming, had van dit pad, vaak 
doorsneden door de overblijfselen van oude kanalen, een opeenvolging van beerputten 
gemaakt, waarvan sommige niet zonder gevaar waren. De paarden zakten weg in de modder 
en kwamen er moeilijk uit. Eindelijk, na vijf uur van deze uiterst pijnlijke wandeling, 
bereikten we de Diala, die we opnieuw met de veerboot overstaken op een plaats die veel 
dichter bij de monding was dan de eerste keer. We stopten niet, goed gemonteerd, en we 
maakten in een uur tijd het melken dat ons te voet met ons drieën had gebracht naar het 
verzonken deel van de vlakte dat we opnieuw moesten oversteken in een kastje om binnen te 
kunnen komen. stad. Deze watermassa was nog verder toegenomen als gevolg van de regen 
van de dag ervoor, die gedurende de hele dag niet was opgehouden in stromen over een 
gebied van 

verschillende competities. Omdat de omgeving werd bewaakt door een dikke laag modder 
waar het onmogelijk werd om voet aan wal te zetten, namen krachtige Koerden (ze worden 
hamals of faquins genoemd, in het Frans portefaix) ons op hun rug en deponeerden ons in de 
schatkist, die een halfuur kostte. om ons naar het vasteland te vervoeren rond de Basra-poort. 
De paarden waren gevolgd, met water tot aan hun nek. We zagen bij hen een tiental ezels die 
door hun kleine formaat dwongen te zwemmen en die soms onder water verdwenen: 

 

jongetjes, volledig naakt, ondersteunden hun hoofd, zwommen naast hen om te voorkomen 
dat ze zouden verdrinken.  

Onderweg nodigde pater Damien me uit om te komen dineren in het klooster. Ik bracht de 
avond door, een heerlijke avond vanwege de zachte frisheid van de lucht, met de twee vaders 
op het terras van hun huis, een van de hoogste in Bagdad. Na goed geslapen te hebben in mijn 



herenhuis, ging ik de volgende dag naar de JardinHabib, waar mijn huishouden en mijn stal 
nog steeds stonden. Ik vond daar vier nieuwe Arabische paarden die tijdens mijn afwezigheid 
waren binnengebracht, wetende dat ik er een paar kocht; Ik paste ze in de tuin, ze pasten bij 
mij en ik besloot ze te houden. Ik had er al vijf verzameld, wat me negen opleverde, maar ik 
had dit aantal nodig voor de grote reis die ik op het punt stond te ondernemen, die minstens 
een jaar zou duren. Mijn oudste bediende, Jussouf, was al enkele dagen ziek en ik wachtte op 
zijn herstel om de dag van mijn vertrek vast te stellen. Ik vond hem veel beter; hij had zelfs 
kunnen zorgen voor het vinden van drie nieuwe bedienden voor mij, die hij aan mij 
voorstelde; Ik accepteerde ze op het eerste gezicht, omdat ik had ingezien dat het nutteloos 
was om een beroep te doen op de informatie die de oosterlingen met zo'n banale 
zelfgenoegzaamheid en zelfs gemakkelijker dan wij geven. 

Toen ik aankwam, had Jussouf zojuist een enorme schorpioen uit de keuken opgepakt die hij 
met een touwtje vastgebonden hield; en hier realiseer ik me dat ik nog niets heb gezegd over 
die onaangename gastheren van wie de reizigers, mijn voorgangers, lange en enkele 
angstaanjagende beschrijvingen hebben gegeven. Schorpioenen zijn talrijk in Bagdad en 
vooral op het omliggende platteland, waar soms een hoge luchtvochtigheid heerst. Hun 

 

knobbel is boven het gewricht; er zijn zelfs monsterlijke en degene die ik voor me had, was 
echt beangstigend om te zien. Maar ze zijn lang niet zo gevaarlijk als ze zeggen, en hun angel 
is nooit dodelijk. De meest gevreesde van allemaal, hoewel van een kleinere soort, zijn te 
vinden in Mendeli, aan de Perzische grens; zij die erdoor worden gestoken, sterven, zo wordt 
gezegd, vóór de derde dag, terwijl alle middelen niet in staat zijn hen te redden. Ik geef het 
feit zoals het mij is verteld, omdat ik het zelf niet heb kunnen verifiëren. Er zijn ook veel 
slangen in Bagdad en de Jardin-Habib was daar niet van vrijgesteld. 

Het zijn over het algemeen eenvoudige slangen, volkomen ongevaarlijk, waarvan de aanblik 
aanvankelijk beangstigend is, maar waaraan men snel went.  

Ik dineerde die dag opnieuw met de paters Karmelieten en ik noteer hier een interessant punt 
uit het gesprek van pater Marie-J oseph dat ik vond in alle opwinding die het nastreven van 
een van zijn vele projecten hem veroorzaakte.  

Deze had een belangrijk doel en de vader zei nieuws te hebben ontvangen dat hem hoop gaf 
op een toekomstig besef. Het was niets minder dan de terugkeer van de Soubas, waarover ik 
met de lezer sprak, tot de Roomse kerk, evenals de bekering van de Selebs, een andere stam 
waarin we enkele nog zwakkere sporen van een christelijk zaad opmerken. Pater Marie 
Joseph had zich met alle vurigheid en ook de illusies van zijn temperament op de kneuzingen 
van de anglicaanse predikanten geworpen. Hij had betrekkingen aangeknoopt met de leiders 
van deze twee groepen, die het te zeggen zou zijn om dissidenten te noemen; hij stuurde hen 
afgezanten die hem veel kosten en die, naar ik weet zeker, aan hem doorgaf of naar hem 
terugbracht. 

 

waren meer valse hoop dan bepaald nieuws. Maar de vader zag alleen wat hij noemde, in zijn 
leven als apostel, alleen gekenmerkt door geïsoleerde bekeringen, de grootsheid van het 
resultaat. Die dag, volgens het advies dat hij had gekregen en dat de gebeurtenis niet 
rechtvaardigde, geloofde hij dat succes verzekerd was en zelfs op handen was, en in zijn 
enthousiasme droomde hij van de glorie van de heilige Franciscus Xaverius, de apostel van 
India en Japan. Hij wilde vertrekken om de Souba's en de Selebs te evangeliseren. Zo'n 
overtuiging is te respectabel om er iets tegen te willen zeggen. Pater Damiaan, kouder en 
praktischer, was van mening om opnieuw te onderhandelen alvorens iets beslissends te 



proberen, omdat dit niet de eerste keer is dat deze stammen de ijver hebben gelokt van 
degenen die hebben geprobeerd hen te bekeren. In feite zijn de onderhandelingen nog gaande, 
zoals ik uit de brieven van de paters heb vernomen, en zullen ze waarschijnlijk niet eindigen. 

Ik sprak uitvoerig over de Souba's in een vorig hoofdstuk, ik zal hier slechts een paar 
woorden toevoegen over de stam van de Selebs, verzameld in dit gesprek van pater Marie-
Joseph. De laatsten hebben niets van het soort wreedheid waarin de eersten, vijanden van 
vreemden, die ze zeer slecht ontvangen als ze hen niet lastigvallen, zich verbergen. De Selebs 
hebben ook niets van de plunderende stemming van andere bedoeïenen; ze zijn zachtaardig, 
gastvrij, gastvrij; als ze een reiziger tegenkomen, nodigen ze hem uit om bij hen te komen 
rusten en geven hem nooit een stuk gazelle aan, het enige dier dat ze eten en waarvan de huid 
wordt gebruikt om hen te kleden. Met hun sjeik is altijd een voorraad van de beste dingen van 
het land die allemaal voor de buitenlanders worden gevoed 

 

onderscheid dat voorbijgaat. Het is, in één woord, oude gastvrijheid in alles wat het het meest 
patriarchaal heeft. 

De zaak die meneer Asfar terug naar de stad had gebracht was voltooid, pater Damien had 
zijn zondagsverplichtingen vervuld en ik kon nog een paar dagen besteden aan dit leven in de 
vrije natuur dat, afgezien van zijn levendige aantrekkingskracht, het gunstigst was voor mijn 
wel, op maandagochtend vertrokken we weer vroeg. Ik zal de lezer sparen voor de 
beschrijving van een route die hij al kent, want we volgden precies hetzelfde pad als de eerste 
keer, omdat we onszelf niet hoefden te prijzen omdat we het wilden veranderen om terug te 
keren naar Bagdad. Bij het verlaten van de schatkist bracht zes uur durende paardenmelking 
ons terug naar ons kamp zonder enig ander ongeluk dan een uur wachten bij de Diala-
veerboot, om tijd te geven voor een karavaan kamelen, die ons voorgingen, om over te steken 
de rivier. Toen we aankwamen, vonden we alle mannen in onze tenten min of meer ongesteld 
door het feit van de Arabieren die de leiding hadden over de waterdienst en die, uit luiheid, in 
plaats van naar de Tigris te gaan, ver weg, het is waar, om ' un farsag, had het ongelukkige 
idee gehad om zijn toevlucht te nemen tot een modderige vijver in de buurt. Hoewel er 
verschillende greppels waren gemaakt om het water van de grote regen van de voorgaande 
vrijdag af te voeren, had de lage grond waar we waren gevestigd een vochtigheid behouden 
die dhr. Asfar besloot om het hele kamp, mannen en kuddes, naar binnen te vervoeren. een 
drogere plek, des te beter als men binnen een dag of twee over moest gaan tot het scheren van 
de wollige dieren, die na deze operatie niet zonder gevaar meerdere nachten achter elkaar op 
de vochtige aarde kunnen doorbrengen. 

 

De volgende dag, vroeg in de ochtend, en het weer beloofde prachtig te worden, gaf de heer 
Asfar het bevel om zonder verder uitstel door te gaan met deze zet, die geen kleine kwestie 
was, maar niettemin slechts een spel voor deze mensen. gewend om zo abrupt van 
woonplaats te veranderen. Ik volgde met grote belangstelling de verschillende incidenten van 
deze daad van nomadisch leven. In minder dan een uur waren alle tenten (ongeveer vijftig) 
verdwenen als bij toverslag van het oppervlak van de grond, de palen en de stokken waren in 
bundels gebonden, de matten opgerold, het canvas en de huiden zorgvuldig opgevouwen, en 
allemaal geladen op ezels, muilezels en zelfs koeien. De tapijten en huishoudelijke artikelen, 
ons meubelmenu, naakte kinderen die op de pakketten zaten, gevogelte, aan elkaar gebonden 
aan de poten en opgehangen in een saltire met een touw om de nek van de koeien en ezels, 
voltooiden deze lading die al snel begon te lopen , richting Ctesiphon, gevolgd door de 
vrouwen en de oude mannen. Sommige mannen leidden het konvooi, terwijl de anderen 



achter hen aan kwamen met al het vee dat de honden, nog steeds rennen, nog steeds keffen, 
hen aanmoedigden om te lopen, terwijl ze deze tweeduizend beesten die de lucht vulden met 
hun geblaat in een strakke colonne hielden. . Het is onmogelijk om te zien dat een operatie, 
ogenschijnlijk zo ingewikkeld, zo snel, met zoveel orde en regelmaat wordt uitgevoerd. We 
namen de leiding te paard, meneer Asfar, pater Damien en ik, en in drie kwartier bereikten 
we de plaats die was aangewezen door de meesterherder Djérif, als gebruikt voor ons nieuwe 
etablissement. 

De locatie was perfect gekozen. Het was een soort 

 

van eminentie, of liever van opzwellen van de grond, gevormd door een reeks kleine tumuli 
zeer dicht bij elkaar en hier en daar bedekt met een laag fijn gras, dat ongetwijfeld afkomstig 
is van opgravingen die gedurende eeuwen zijn uitgevoerd om de stenen te verkrijgen waaruit 
een deel van Bagdad werd gebouwd. We waren in feite slechts een half uur verwijderd van de 
grote ruïne van Ctesiphon, en het lijdt geen twijfel dat we gelegerd waren op het opgestapelde 
puin van enkele van zijn geavanceerde werken. Een half uur later arriveerde onze reizende 
stam ter plaatse. De installatie van ons kleine dorp was net zo snel en interessant als de 
verwijdering ervan was geweest. De grond had geen spoor van vochtigheid. Vanaf de middag 
begonnen we de kuddes te scheren, wat meestal enkele dagen duurt. Voor deze operatie 
worden de herders opgedeeld in verschillende squadrons die elk een dag geven. Schapen 
worden in groepen van zes of acht geschoren; we leggen ze op de grond, nadat ze hun voeten 
hebben vastgebonden met een stropdas van hun fleece en we laten een grote wollen kraag om 
de nek achter, in afwachting van de aanvallen van de wolf die ze altijd bij de keel grijpt en 
minder gemak heeft om ze te wurgen vanwege deze dikke kraal. De herders, wier beurt het is 
om te scheren, worden die dag gevoed door de eigenaar van de schapen, die ze eet op pilau en 
dadels. Ik heb mezelf geamuseerd om te zien hoe ze hun maaltijd aten, allemaal zittend in een 
kring rond een enorme schaal met rijst; ze maken er heel behendig balletjes van met hun 
handen en slikken ze door zonder te kauwen, met extreme behendigheid. Toen de dag voorbij 
was, begon een jonge Arabier door het kamp te zwerven, gevolgd door de dieren die 
geschoren waren; hij 

 

met een hand een steelpan waarop hij sloeg als op een trommel met een stuk ijzer; dit lawaai 
scheen de schapen erg te plezieren, zoals hun chauffeur op deze manier vertoonde en van tijd 
tot tijd een triomfkreet slaakte. 

Voor het avondeten ging ik, in het gezelschap van pater Damiaan, een wandeling maken naar 
de Tigris, waar we, zoals ik al zei, heel dicht bij waren gekomen. Aan deze kant vinden we 
weer de overblijfselen van vestingwerken met dezelfde grote holvormige gaten, waarvan ons 
wordt gezegd dat het leeuwenholen zijn. We waren een paar ogenblikken langs de rivier 
geweest, toen we van verre de rivier de rivier af zagen gaan, de stoomboot de Tigris van de 
Lynch-compagnie, dezelfde die mij naar Bagdad had gebracht en die die dag zijn reis maakte. 
tweemaandelijks in Basra. 

Hij stopte een eind verderop om passagiers van boord te laten gaan aan de kust waar we 
naartoe gingen. Tien minuten later zagen we de twee broers van M. Asfar, MM. Griorgi en 
Jussouf, zijn zoon Djabouri, evenals een hele gemeenschap van jonge christenen uit Bagdad 
die ook een paar dagen in de tent kwamen doorbrengen en als amusement een hele muziek 
meebrachten bestaande uit zes Arabische artiesten. We verwelkomden elkaar en gingen 
allemaal weer op pad in de richting van het kamp. 



Verschillende van deze jonge mensen hadden kuddes in de buurt en keken ook graag naar het 
maaien. In de afgelopen 20 jaar zijn we begonnen te profiteren van de wol van schapen. tot 
nu toe was het bijna geheel verloren gegaan in de woestijn, behalve het deel dat de Arabieren 
bewaarden voor het maken van hun grove kleren. Vandaag dit 

 

Dit artikel is een belangrijk handelsobject geworden en wol van overal wordt tegen zeer 
gunstige voorwaarden naar Europa geëxporteerd.  

Deze toename van de samenleving gaf een charmante bezieling aan ons avondmaal en aan het 
soort avond dat erop volgde. De muziek uit Bagdad werd naar hartenlust gegeven, tot grote 
tevredenheid van deze jeugd, natuurlijk heel opgewekt, maar tot een veel groter gejuich van 
de Arabieren, herders en anderen, gegroepeerd voor de tentdeur en die dat niet deden verlies 
een enkele noot. 

Wat mij betreft, ik vond het minder leuk, omdat het onmogelijk is om iets opzichters en meer 
dissonant te horen.  

Het orkest bestond uit vier muzikanten, van wie er één op de tamboerijn speelde, een ander 
op een snaarinstrument dat de Egyptische viool heette, een derde op de centour speelde, dat is 
een soort doos, waarover een aantal metalen snaren sloeg met twee kleine koperen stokken; 
de vierde speelde met zijn vingers rollen op een tombaka, een soort pauken gevormd door een 
aardewerken pot bedekt met een geitenvel: de andere twee artiesten zongen, soms alleen, 
soms vergezeld. Ik hield van hun solo's, systematisch uitgevoerd in de hoogste registers van 
de stem, maar wiens ongemeten melodie niet zonder een zekere lokale charme was, zelfs 
beter dan het horen van de volledige symfonie waar de stemmen en instrumenten heen 
gingen, elk aan hun kant met de meest perfecte minachting. van de wetten van harmonie. 
Toen ik het grote plezier zag dat dit rumoer veroorzaakte, niet alleen voor de herders en 
andere nomaden, maar ook voor de relatief min of meer voorname Arabieren die ik om me 
heen had, vroeg ik me af 

 

Maar als er echt regels zijn in de muziek, als ritme en harmonie geen dingen van pure 
conventie zijn. We aarzelen om onszelf uit te spreken wanneer we getuige zijn geweest van 
de transporten die aldus worden uitgelokt door alles wat kunst het meest primitief heeft, 
onder luisteraars die zonder twijfel koud zouden zijn gebleven voor de meest sublieme 
inspiraties en de meest geleerde combinaties van onze Europese kunst. . 

Woensdag 8 mei. - Die dag was een dag van jagen. 

De jonge Djabouri had pater Damien voorgesteld hem naar struikgewas te leiden, iets ver in 
de woestijn, waar men in grote hoeveelheden hazen aantreft.  

We vertrokken te paard, gevolgd door twee windhonden van een van onze jonge mannen uit 
Bagdad en van wie werd gezegd dat ze uitstekend waren. Die dag was ik vastbesloten om 
mijn vaak ongelukkige metgezel zoveel mogelijk te hulp te schieten. Maar de dappere vader 
had beslist de gave om het geluk weg te jagen, en na een gevecht van vier uur moesten we 
ons zielig omdraaien, wat we met lege handen noemen, zonder het minste haar of de 
geringste veer te kunnen laten zien. Het is niet zo dat er in dit deel van de vlakte hazen 
ontbreken, ze zijn er in overvloed, integendeel, en onze windhonden hebben er een aantal van 
hen laten vertrekken; maar beiden waren nog niet opgeleid; altijd voorop, en net als atfoliate, 
tilden ze het spel buiten bereik en werd het onmogelijk om ze terug te brengen. 



Ons falen kon daarom aan hen worden verweten en pater Damiaan was maar al te graag het 
recht om dat te doen om te falen. 'S Avonds was de wandeling onmogelijk vanwege een 
sterke siroco, zonder regen, waardoor de atmosfeer verstikkend was, terwijl 

 

stofwolken die ons dwongen ons op te sluiten in de tent. Ik moest tevreden zijn met een 
nieuwe sessie Arabische muziek, zelfs langer dan de eerste, en waarin ik uiteraard, zonder het 
te laten verschijnen, even weinig smaak proefde als de anderen, behalve pater Damien, ervan 
leken te genieten. 

De volgende dag, donderdag, vertrok ik na de lunch naar Ctesiphon. Ik had "deze dag 
gereserveerd voor mezelf en voor enkele opgravingen die ik niet kon weerstaan aan de wens 
die ik voor mijn ogen zou hebben uitgevoerd, op deze te weinig onderzochte locatie tot nu 
toe. Meneer Asfar had me twee Arabische herders gegeven die met hen meekwamen. ik, elk 
voorzien van een schop en een houweel. Het was een vraag, net als die mensen die water 
zoeken en het proberen te voelen na de inspectie van de grond, ik spreek niet over degenen 
die betrekking hebben op de waarzeggerij, een middel dat nog niet is gebruikt voor de 
zoektocht naar oudheden, het was een vraag, zeg ik, om een goede ader te bemachtigen, en 
daarvoor had ik een andere bron dan een min of meer gelukkige inspiratie, welke kans alleen 
zou moeten beslissen. zwierf een paar uur te midden van deze heuvels en puin die de grote 
Arsacid-stad vormden, en waarvan de uniformiteit mijn verlegenheid en mijn onzekerheid 
veroorzaakte, besloot ik op een stapel bakstenen en gebroken aardewerk op vijftig meter van 
de grote ar c, dat wil zeggen nog steeds binnen de omsingeling van de tempel of het paleis 
waarvan het deel van de gevel dat overblijft een van de zijkanten vormt. 

Mijn herders die, toen ze weggingen, al hadden gedaan alsof ze geen gravers waren, merkten 
dat ze nog meer bedroefd waren door deze lange wandeling die ze, buiten hun gebruikelijke 
gewoonten, maakten met hun houweel en schop op hun schouders;  

 

op elke plaats waar ik aarzelend stopte bij een nieuwe heuvel, zij, voor wie alle plaatsen goed 
waren, en die zo snel mogelijk van hun taak wilden worden verlost, in de overtuiging dat 'ze 
daar moesten zoeken, ze begonnen onmiddellijk in de aarde te snijden en het was met een 
nieuwe tegenzin dat ze hun instrumenten hervatten om mij verder te volgen. Toen mijn keuze 
eenmaal was gemaakt, zette ik ze aan het werk, maar na een uur hadden hun nonchalance en 
onwil de taak maar matig gevorderd. Er was duidelijk een systeem om mij onder hen te 
ontmoedigen, misschien om een voor mij onbekende reden, behalve luiheid en afkeer van 
nieuw werk. Ik had voor hen de omtrek van de te oefenen opgraving getraceerd, een vierkant 
van vier meter aan de zijkant, en had hen beloofd dat ze hun ijver zouden bezielen, een goede 
beloning, of de verkenning nu gelukkig was of niet. Flatterende woorden, beloften, 
bedreigingen, niets hielp. Ze werkten met wanhopige traagheid, stopten elk moment, en alsof 
ze mijn instructies niet begrepen hadden die ze heel goed begrepen, gingen ze willekeurig de 
geul in, rechts en links van de aangegeven grens. Ik was er echter in geslaagd om aan de ene 
kant een vrij diepe helling te krijgen door enkele mooie en grote stenen bijna heel te maken, 
vermengd met een grote hoeveelheid klein puin, die uit de grond werden gehaald bij een 
toevallige aardverschuiving maar zonder gevaar, zoals het altijd gebeurt bij deze 
opgravingen, kwam om de dood van mijn arbeiders te stoppen (mijn excuses aan de lezer dat 
ik verplicht ben dit woord te gebruiken). Op dit punt was hun beslissing genomen, ze gooiden 
boos hun schoppen en houwelen neer en vervolgden onmiddellijk hun weg naar het kamp. 

 



liegt. Mijn drang om boos te worden was weg tegen de tijd dat ik er zelf aankwam. Het beviel 
me niet om te klagen bij de heer Asfar, die me een plezier had willen doen. Ik schreef mijn 
teleurstelling toe aan pech, maar ik kon niet anders dan de glimlach waarmee pater Damiaan 
me begroette, die me, al zijn wrok over zijn tegenslagen, leek te vertellen dat de jagers niet 
alleen met lege handen terugkomen. 

Deze dag werd afgesloten met een derde muzikale avond. Gelukkig was het de laatste, de 
volgende dag vrijdag was de dag waarop ons gemeenschappelijk vertrek was vastgesteld. Ik 
wilde de volgende donderdag vertrekken om naar Perzië terug te keren; het was niet te veel 
van die zes dagen om mijn afscheidsbezoeken af te leggen, mijn spullen in te pakken en alle 
voorbereidingen te treffen voor een reis die lang zou duren. Dus wat voor belangstelling mij 
de afgelopen week voor de woestijn ook zou hebben gewekt, temidden van deze attente, 
hartelijke en openhartige gastvrijheid, het speet me niet om naar Bagdad terug te keren. 

Een kleine uitweiding is hier essentieel; Ik kan deze plaatsen in feite niet verlaten zonder in 
een paar woorden te herinneren wat het verleden was van Ctesiphon en Seleucia. 

Seleucia, de eerste tot nu toe, werd tussen 312 en 294 v.Chr. Gesticht door Seleucus N icator, 
een van Alexanders luitenants en eerste koning van Syrië, die het zijn naam gaf. Seleucus had 
in zijn deel van de erfenis van de Macedonische held Babylonië, Mesopotamië, Media, 
Bactrië en de rest van Perzië gehad. Om een onbekende reden wilde hij Babylon niet als de 
hoofdstad van zijn rijk en het was om zijn plaats in te nemen dat hij Seleucia bouwde op de 
rechteroever van de Tigris op hetzelfde moment als hij het bouwde. 

 

kent Antiochië in het noorden van Syrië. De ontwikkelingen van de nieuwe hoofdstad waren 
snel en wonderbaarlijk. 

Door de kunst, monumenten en instellingen maakte de stichter er een echte Griekse stad van, 
die Babylon al snel van zijn belang en pracht beroofde. De welvaart van het Seleucidische 
rijk duurde tot de volledige oprichting van het rivaliserende Parthische rijk, gesticht rond het 
jaar 257 voor Christus door Arsace, wiens nakomelingen bekend stonden onder de naam 
Arsacides, zoals die van Seleucus onder die van Seleucides. Het was Mithridates I die de 
macht van het nieuwe rijk wijdde door Media, Perzië, Babylonië en Mesopotamië te 
veroveren, en de Seleuciden, teruggebracht tot Syrië, werden gedwongen hun verblijfplaats 
naar Antiochië te verhuizen. 

De Parthische koningen hadden die van hen gevestigd in Ecbatane, de oude hoofdstad van de 
Median-koningen, waar ze ongeveer twee eeuwen regeerden, tot de stichting door hen van de 
koninklijke stad Ctesiphon, tegenover Seleucia, die ze hadden veroverd en die ze voorzichtig 
bestuurden. zonder er echter te willen wonen. Ik heb al gewezen op deze smaak en dit 
systeem dat eigen is aan elke nieuwe oosterse dynastie, om een eigen hoofdstad te hebben die 
haar werk was en die het beroemd maakte. Verschillende schrijvers schrijven bij naam de 
Parthische koning Bakur of Pacorus II, die regeerde van het jaar 90 tot het jaar 106 sinds 
Jezus Christus, de stichting van Ctesiphon toe, waarvan Ammien-Marcellin niettemin eer 
betoont aan een oudere Vardane. Maar deze twee meningen kunnen worden verzoend door 
wat Strabo ons vertelt dat Ctesiphon aanvankelijk slechts een eenvoudig dorp was waar de 
Parthen hun winterkampen vestigden, met de bedoeling Seleucia te sparen. Dan, voegt 
Ammien-Marcellin toe, King Pacorus vergroot het, de- 

 



omgeven door muren en bevolkt, waardoor het de groc naam van Ctesiphon kreeg. We zijn 
daarom gemachtigd om aan deze prins verslag uit te brengen over de oprichting van de 
nieuwe hoofdstad van het Arsacid-koninkrijk. 

Deze twee monarchieën van de Seleuciden en de Parthen konden niet ontkomen aan de greep 
van de Romeinse ambitie. Vanaf het jaar 65 voor onze jaartelling reduceerde Pompeius Syrië 
tot een provincie nadat hij zijn laatste koning had afgezet. 

Rome wilde eerst in vrede leven met het Parthische koninkrijk en gedurende anderhalve 
eeuw, vanaf het vertrek van Pompeius tot het bewind van Trajanus, waren er slechts tijdelijke 
misverstanden tussen haar en de Arsaciden, veroorzaakt door een strijd om invloed. In 
Armenië waar ook een afstammeling van Arsace regeerde. In het jaar 112 na Jezus Christus, 
Chosroès of Khosrou ! "R, broer en opvolger van de stichter van Ctesiphon, nadat hij een van 
zijn neven op de troon van Armenië had geplaatst zonder de Romeinen te raadplegen, toonde 
Trajanus zich zeer beledigd, zonder twijfel in zijn verlangen om, in het Oosten, een expeditie 
uit te voeren waaraan hij zijn glorie plaatste en die inderdaad plaatsvond in het jaar 114. Na 
de verovering van Armenië, dat hij terugbracht tot een vazalstaat van het rijk, valt hij de 
Parthen aan, en ruïneert gedeeltelijk Seleucia en komt als overwinnaar binnen in Ctesiphon 
dat zijn deuren voor hem opent, zijn koning Chosroes is gevlucht. Trajanus zet hem af, maar 
hij sterft in Cilicië, op 11 augustus 117, terwijl hij terugkeert naar Rome, en Adrian, die het 
beleid niet overneemt van zijn voorganger, herstelde de Arsacid-soeverein en sloot met hem 
een verdrag waarmee werd gezegd dat de Eufraat zou dienen als een grens tussen de twee 
rijken. Het was de zoon en opvolger van Chosroes, Vologese II, die als eerste brak de vrede 
door de Ar binnen te vallen menia waar hij 

 

hakte het Romeinse leger in stukken (161), aan het begin van de dubbele regering van de 
deugdzame Marc-Aurèle en die losbandige Lucius-Verus zijn familielid, die hij ondanks zijn 
ondeugden met het rijk had geassocieerd. De laatste werd beschuldigd van het leiden van het 
Syrische leger tegen de Parthen, maar hij liet de zorg voor deze oorlog over aan zijn luitenant 
Avidius Cassius, terwijl hij zijn tijd doorbracht in losbandigheid in Antiochië. Cassius nam 
eerst Seleucia in, dat zichzelf niet verdedigde, en moet het belang ervan hebben herwonnen, 
aangezien de overwinnaar volgens Capitoline in staat was om daar vierhonderdduizend 
gevangenen te nemen. Op dat moment werd de stad volledig verwoest, na een aantal dagen 
geplunderd te zijn door de soldaten. Ongetwijfeld in bedwang gehouden door de 
verschrikking die werd gewekt door deze barbaarse straf die een onschuldige stad werd 
opgelegd, nam de Romeinse generaal, toen hij Ctesiphon binnenkwam, die de vlucht uit 
Vologese hem had bezorgd, zich tevreden met het verbranden van het paleis van deze prins 
daar. 

Ctesiphon, deze afgelopen storm, werd noodzakelijkerwijs versterkt door de definitieve 
ondergang van de Seleucidische stad, maar vijfendertig jaar later zag het de Romeinen nog 
steeds onder zijn muren. Bij de dood van keizer Pertinax koos Vologese 111, zoon van de 
vorige, de kant van de gouverneur van Syrië, Pescennius-Niger, die het rijk betwistte met 
Septimius-Severus. 

Nadat Niger in Syrië zelf was verslagen en gedood, trok het grootste deel van zijn soldaten 
zich terug onder de Parthen, aan wie ze het gebruik van Romeinse wapens leerden, en zo de 
wraak van Severus op zich nemen, die zich in 198 haastig en zonder moeite Babylon 
veroverde. en Seleucia die hij verlaten vond, en toen kwam om het beleg voor Ctesiphon te 
leggen. Verlangend meer vastberadenheid te tonen dan zijn vader en gesteund door de 
soldaten van Niger, 



 

Vologese verdedigde zichzelf enkele maanden; maar toen hij zag dat hij op het punt stond te 
bezwijken, vluchtte hij op zijn beurt met een paar ruiters, en de keizer die na een aanval de 
stad was binnengekomen, plunderde haar, gaf haar op om te plunderen en nam haar als slaaf. 
inwoners, maar de troon van de Arsaciden overlatend aan de zoon van Vologese, Artaban IV, 
die de Perzen Ardachân noemen. Dit zou het laatste zijn van dat ras dat Azië met zijn naam 
had gevuld, en hij bewees dat hij zijn voorouders waardig was. 

Artaban moest eerst vechten tegen de beruchte Caracalla die in het Oosten de militaire 
reputatie zocht om de misdaden te vergeten waarvan hij Rome doodsbang had gemaakt (216).  

Nadat dit monster het volgende jaar tussen Edesse en Carrhes is vermoord, wordt Macrinus, 
prefect van het Praetorium, auteur van zijn dood, in zijn plaats uitgeroepen. De Parthische 
koning had niet op het Romeinse leger gewacht; hij komt ondertussen aan het hoofd van zijn 
troepen en levert aan Macrinus, nabij Nisibe, een veldslag die twee dagen duurde en waarin 
de grootste voordelen voor hem lagen. In een haast om naar Rome te gaan om zijn macht te 
consolideren, sloot de keizer een schandelijke vrede met zijn vijand en Artaban, bedekt met 
glorie, hervatte de weg naar Ctesiphon. 

Maar de dagen van de Arsacid-monarchie waren geteld.  

Terwijl zijn laatste vertegenwoordiger dus gelukkig streed tegen de meest kolossale macht 
van die tijd, werkte een interne vijand aan zijn ondergang. Het was Ardeschir (Artaxercès), 
de zoon van Babeg en de kleinzoon van Sassan, die beweerde afstammen van de oude 
Perzische koningen, eerst een eenvoudige soldaat in het Parthische leger, vervolgens een 
officier en uiteindelijk een beroemde generaal. Zijn geschiedenis is bekend. We weten hoe 

 

In minder dan vier jaar slaagde hij erin, gesteund door de Perzen die het juk van de Parthen 
van zich af wilden schudden, na drie fel omstreden overwinningen Artaban te onttronen en 
ter dood te brengen, en deze dynastie van de Sassaniden en deze nieuwe Perzische rijk, dat 
duurde tot de islamitische verovering. Ctesiphon bleef de hoofdstad of tenminste een van de 
hoofdsteden van de Sassanidische monarchie, want de lezer bezocht met mij, in de buurt van 
Kazeroùn, de overblijfselen van deze grote Châhpour waar reeds de eerste opvolger van 
Ardeschir, die ik had gesticht, maakte zijn woonplaats. Het was aan Ctesiphon dat Chosroes 
(Khosrou) -le-Grand stierf in 579, en het is aan hem dat we de constructie van het prachtige 
monument toeschrijven, waarvan een deel nog overeind staat en waarnaar de Arabieren 
verwijzen onder de naam Tak-Kesra. (Troon van Khosrou), hoewel het mij natuurlijker lijkt 
om de constructie ervan uit te stellen tot de Arsacid Chosroes, de opvolger van de oprichter 
van Ctesiphon. 

Maar de oosterse historici die vanaf de val van de Arsaciden over Ctesiphon spreken, noemen 
het niet langer Madaïn, de Dubbele Stad of de twee steden. Sommigen zeggen dat deze twee 
steden, die ongetwijfeld slechts één vormden, door middel van talrijke bruggen, Ctesiphon en 
Seleucia waren hersteld; anderen geloven dat de naam Madaïn werd gegeven aan de 
bijeenkomst van de eerste van deze steden en van een derde genaamd Coché, een bolwerk dat 
zeer dicht bij Seleucia lag. Hoe dan ook, ze zijn het allemaal eens over de pracht van het hof 
van Madaïn dat werd gehandhaafd tot de vlucht en de val van Ysdigerdès III, onttroond door 
Omar (616). De Arabieren begonnen met de ondergang van Madain; het werd een eeuw later 
voltooid door de kalief Al-Mansour, die de restanten van de materialen vernietigde. 

 

rialen voor de bouw van Bagdad die hij net had opgericht.  



Na deze terugblik, waar ik niet zonder kon, hervat ik de rest van mijn vertrouwde verhaal.  

Op 10 mei, 's morgens vroeg, vertrokken meneer Djabouri Asfar, pater Damien en ik naar 
voren, geleid door de oude Djérif en gevolgd door een van mijn bedienden en drie Arabieren 
die de twee muilezels leidden waarop mijn tenten en mijn bagage stonden. Onze terugkeer 
was verre van gelukkig. In feite veranderde het weer dat, op het moment van ons vertrek, al 
erg wazig was, na twee uur lopen volledig in een storm. 

Grote wolken pakten zich met dreigende traagheid boven ons hoofd, hoewel het land werd 
meegesleurd door een windvlaag. Rond acht uur brak de storm uit in een koude en absoluut 
stortregens, net als die van de vorige week. De bange paarden, verblind door deze grote 
druppels ijskoud water, weigerden vooruit te komen en probeerden zelfs op hun schreden 
terug te keren. 

Geen toevluchtsoord, in deze immense vlakte, om te ontsnappen aan deze voortdurende 
stortbui, die door de wind werd voortgeduwd en ons gezicht sneed. De goede Djérif stelde 
voor om rechtsaf te slaan om het kamp van een sjeik te bereiken, waar we de storm konden 
laten passeren en opwarmen. We gingen op deze manier over en na een uurtje lopen zagen 
we een groep tenten waarvoor naakte kinderen renden, speelden in de modder en de regen. 
Deze tenten, met hun zwarte dekens allemaal platgedrukt door het water, zagen er troosteloos 
uit. Ik was niet zo blij dat ik daar was aangekomen, mijn lichaam was al helemaal nat, terwijl 
mijn voeten in mijn rijlaarzen zwommen. Ik verwachtte dat door van mijn paard, mijn zadel, 
behouden te blijven 

 

tot dan toe, op zijn beurt nat zou worden, wat niet uitbleef. De sjeik was afwezig, maar we 
werden zeer goed ontvangen door de Arabieren die er waren, van wie er één, zo wordt ons 
verteld, bekend stond als een leeuwenjager. 

We haastten ons om een vuurtje te maken, maar onze kleren, helemaal druipnat, hadden te 
veel moeite met drogen. Toen we na een half uur zagen dat we aan het afkoelen waren in 
plaats van aan het opwarmen, profiteerden we van een soort verbetering om opnieuw op te 
starten. We waren nog geen kwart van de competitie toen de regen weer in overvloed begon 
te vallen. We kwamen tot een besluit en het was door de stromende regen en het sjokken door 
de plassen water dat we bij de Diala aankwamen. 

Hier een nieuwe toevoeging van ongeluk. De enorme regen, die boven alles stroomopwaarts 
van de rivier was gevallen, had het buitensporig gezwollen; hoewel op zijn gebruikelijke 
plaats de veerboot nu leek te zijn vastgemaakt in het midden van de Diala, die op deze plaats 
de breedte van de Tigris had gekregen. Het enige wat je kon doen was het water laten 
stromen, wat met deze stortvloedige rivieren soms een kwestie van een paar uur is. Dus 
begonnen we met het opzetten van de tenten, een voor mij, de andere voor pater Damien en 
meneer Djabouri, en de derde voor de bedienden en de keuken. Het was geen geringe opgave, 
want de regen hield aan alsof het nog maar net was begonnen, en het duurde zonder 
onderbreking tot vier uur 's ochtends, waardoor onze slecht ingerichte woningen onder water 
kwamen te staan. We probeerden, met een paar reserve tentstokken, genoeg vuur te krijgen 
om ons avondmaal te koken. Onze voorzieningen waren kort; denkend om vroeg naar Bagdad 
terug te keren, hadden we alleen een brood en een koude kip meegebracht om op de 

 

weg, een ochtendsnack en, terwijl we ons opwarmden bij de Sheik's, hadden we al de helft 
van dit eten gegeten. Onze grootste bron bestond uit een halve zak rijst die M. Djabouri Asfar 
naar de stad terugbracht, en dankzij welke mijn bediende voor ons een van die rondborstige 



gevogeltepilals had kunnen maken die op zichzelf al een hele maaltijd zijn. Maar er is een 
groot vuur voor nodig en we moesten tevreden zijn met onze koude halve kip, verdeeld in 
zeven, die mager was, en een paar kopjes thee, verkregen met half verwarmd water en nog 
steeds met grote moeite. 

De zon kwam prachtig op aan de hemel, in werkelijkheid voldoende gezuiverd, en tegen 
negen uur was de Diala voldoende gezonken om ons in staat te stellen de veerbootpier te 
bereiken. De passage verliep zonder incidenten. De zanderige grond aan de andere kant had 
het water bijna volledig opgenomen en we kwamen vrij snel in het zicht van Bagdad. De 
regen had, naast andere verschijnselen, een enorme hoeveelheid sprinkhanen uit de aarde 
gehaald die dikke wolken vormden die werden voortgeduwd door een natte en koude wind, 
en zeer onaangenaam om over te steken. Vele jakhalzen, verdreven uit hun holen, liepen ook 
in de vlakte, maar buiten bereik om hen te kunnen bereiken, wat een van onze Arabieren 
tevergeefs probeerde met zijn geweer. 

Mijn bediende was gelukkiger; hij was in staat om een heel kleine vos te grijpen, onderweg in 
de vlucht van zijn nest, dat hij plaatste om het op te warmen, tussen zijn jurk en zijn borst. De 
oversteek, in een kluis, van het meer rond Bagdad, dat nog verder was gegroeid, zou zonder 
incidenten zijn volbracht, ware het niet vanwege de onhandigheid van dezelfde dienaar die, 
nadat hij het water had willen passeren op de muilezel die hem met hem. 

 

het kookgerei, een manier gevonden om een duik te nemen, keukengerei en borden in zijn val 
te slepen.  

Maar aangezien dit alles alleen in de grond zit, hebben we ons tevreden gesteld met het uit 
vissen van de man, waarbij we het min of meer beschadigde huishouden op de bodem van het 
water lieten. Zijn vos had zoveel last van dit te lange bad dat hij een paar uur later stierf, tot 
mijn spijt, want ik had graag geprobeerd hem te temmen. Een halfuur later was ik 
teruggekeerd naar mijn herenhuis, uitgeput en verdoofd door deze verdomde wind. Ik kon 
niets beters bedenken dan te gaan liggen nadat ik een paar kopjes thee had doorgeslikt, maar 
het kookte en ik warmde mezelf op tot het avondeten. Reizen is niet allemaal leuk; het zou 
verkeerd zijn om het te geloven! 

Ik heb al het gebruik aangegeven van de paar dagen die ik nog in Bagdad heb doorgebracht. 
Na afscheid te hebben genomen van de zeldzame Europeanen met wie ik relatief weinig 
contact heb gehad, waardoor ik ze niet meer noem, sloot ik me op in de intimiteit van deze 
groep uitstekende mensen die de lezer kent en die elkaar kennen. '' ik zo toegewijd, de paters 
Karmelieten, de staf van het Weber-huis, waar ik me bij de familie van de heer Tonietti, de 
stiefvader van de heer Habib en de verschillende leden van de familie Asfar bij zal voegen. 

De voorbereidingen voor mijn vertrek waren voor hen de oorzaak van een verdubbeling van 
gedienstige zorg en goede ambten, en het is noodzakelijk om te hebben gereisd en ver weg te 
blijven, om te begrijpen tegen welke prijs deze eenvoudige, openhartige en delicate attenties 
voor een buitenlander. dat ik in deze kleine kring had ontdekt dat ik mijn geluk had vergaard.  

Op 14 mei ging ik mijn afscheidsbezoek brengen aan de Pasha en  

 

vertel hem mijn vertrek voor overmorgen. Ik had geen misbruik gemaakt van de toestemming 
die hij me had gegeven om hem te zien, omdat ik wist wat zijn belangrijkste bezigheden 
waren (want ondanks zijn leeftijd is Namik een Turk met een zeldzame activiteit), en ik wilde 
hem alleen storen voor belangrijke dingen, althans voor zover Ik maakte me zorgen. Bij mijn 
terugkeer uit Kerbelali haastte ik mij om hem te informeren over de resultaten van mijn 



expeditie die, dankzij de manier waarop hij mij had aanbevolen, onder de gunstigste 
omstandigheden en voor mij aangenamer was verlopen. Ik droeg alle eer aan hem over, zoals 
het hoort, en liet hem willens en wetens de uitdrukking van mijn openhartige dankbaarheid 
aanvaarden. Ik hoefde hem er niet aan te herinneren dat hij me zo vriendelijk een nieuw 
paspoort en een speciale aanbevelingsbrief had beloofd voor de rest van mijn reis naar 
Ottomaans grondgebied. Hij was het die er het eerst met me over sprak, eraan toevoegend dat 
deze stukken klaar zouden zijn voor de dag van mijn vertrek, die ik hem vertelde dat ze rond 
half mei zouden plaatsvinden. Hij had me om een notitie over mijn reisschema gevraagd en ik 
haastte me de volgende dag om het aan een van zijn secretaresses te geven. 

Tijdens mijn vakantiebezoek begroette Namik-Pasha me door me mijn bouyourouldi en de 
brief te overhandigen, beide bedacht in te vleiende bewoordingen; vooral de brief had niets 
van een stijl van protocol en zou mij overal een uitzonderlijke ontvangst bezorgen, waaraan 
ik deelnam, maar waaraan ik het beste in mijn land droeg. Dit is wat ik tegen de Pasja zeg, 
hem hartelijk bedanken, maar met die eenvoud waar hij van houdt en waarvan hij 
gebruikmaakt. Namik-Pasha antwoordde mij als een man die Holland kent en niets weet van 
zijn vroegere grootheid, en hij betuigde zijn spijt bij mij. 

 

dat mijn landgenoten zich niet bewust lijken te zijn van het bestaan en het commerciële 
belang van dit afgelegen deel van het Turkse rijk, waarvan hij de regering heeft; dat hij hen 
graag zou verwelkomen en, indien nodig, van dienst zou zijn, en dat het wenselijk zou zijn 
dat mijn regering een consul in Bagdad zou hebben om haar te informeren over wat lijkt te 
worden genegeerd. Ik antwoordde dat ze van mij de receptie zouden weten die zo beleefd was 
dat hij me had gegeven zonder hem aangeraden te zijn. 

Ik zag een glimlach op zijn lippen die leek te zeggen dat het precies daarvoor was. Ze wilden 
NamikPacha betrekken bij de affaire van het bloedbad van christenen in Jeddah in 1860. 
Niemand beschuldigde hem ervan zijn handen daar te hebben gegeven, maar sommigen 
verweten hem dat hij hem niet had gewaarschuwd. Het is een misverstand over 
moslimfanatisme om te denken dat het mogelijk is om zijn plotselinge uitbarstingen te 
stoppen. Namik-Pasha heeft in dit verband vaak verontwaardigde protesten geuit, waar ik van 
mijn kant volledig in geloof. Ik moet niettemin toegeven dat hij weinig geliefd is bij de 
Europeanen van Bagdad die hem verwijten dat hij, in wezen denkbaar, zijn partijdigheid 
jegens zijn onderdanen en wat zijn Turkse opvattingen over het oude regime worden 
genoemd. Namik gelooft in feite dat Turkije, waarvoor hij gepassioneerd is, zichzelf alleen 
kan handhaven door zijn oude geest en in zijn traditionele omstandigheden en dat het 
integendeel alleen zijn verlies kan vinden op het pad van innovaties waar we dat willen hem 
opleiden en die, in zijn ogen, in schril contrast staan met het genie van zijn natie. 

Toen ik het huis van de Pasha verliet, ging ik naar het huis van Weber, naar de Karmelieten, 
de Asfaren, en nadat ik afscheid had genomen van hen allemaal, keerde ik terug, nog steeds 
in een colfe, zoals ik deed.  

 

was gekomen, naar mijn landhuis, vanwaar ik. moest mijn vertrek maken. De afgelopen twee 
weken had ik een deel ervan afgestaan aan de schoonvader van meneer Habib, die me de 
volgende dag vergezelde om me de volgende dag te helpen met mijn last-minute verpakking 
en arrangementen. M. Habib nam het op zich om mij per karavaan naar Aleppo te sturen, het 
zwaarste deel van het antiek en curiosa dat ik uit Teheran had verzameld, door Perzië en 
Mesopotamië; Ik nam alleen dingen mee met een kleiner volume of een hogere prijs. 



Het respect van de oosterlingen voor een reiziger wordt afgemeten aan zijn trein, dus hoewel 
ik nooit bedienden had gemist, had ik de behoefte gevoeld om de mijne te vergroten. Ik 
vertrok deze keer met een reeks van acht bedienden wier namen ik op een lijst vind die ik 
reproduceer, niet om te pronken met een pracht die belachelijk zou worden, maar omdat we 
daar een bijzondere mengelmoes van nationaliteiten en religies zullen zien, iets dat 
voorzichtigheid vereist om onder dit personeel een te grote unie te voorkomen waarvan de 
kapitein altijd het slachtoffer is. Het zijn de oosterlingen zelf die dit systeem op het gebied 
van huiselijkheid aanbevelen, dat geef ik toe, eerder machiavellistisch. Ik scrol daarom voor 
de ogen van de lezer deze compositie van mijn reizende huis: - Jussouf, Armeens 
schismatisch, Betros (Pierre), Naoum en Djamoun (oimon), katholieke Chaldeeën, Reza-
Kouli, Iskender (Alexandre) en Abbas, Perzen, wat betekent Moslims-chiytes en Naguy, 
Koerd van de soennitische ritus. 

Daarbij komen nog drie moukres of muilezels, Arabische mohammedanen, van wie ik tien 
muilezels had gehuurd voor de dienst van mijn volk en het vervoer van mijn bagage. Ik had 
geen 

 

in ieder geval niet bang te zijn voor een religieuze coalitie onder al deze mensen. Ik heb al 
gezegd dat ik vijf Arabische paarden bezat, waaraan ik er nog vier had toegevoegd; Het 
waren allemaal hele paarden, jong, krachtig, en vooral drie, heel erg mooi, die ik hoopte mee 
te kunnen nemen naar Europa. Om oprecht te zijn en in te gaan op het delicate hoofdstuk van 
smaken, manieën, als je wilt, die men enigszins schaamt om te bekennen, zal ik zeggen dat ik 
mijn trein niet compleet had geloofd zonder twee prachtige windhonden op te nemen die 
gezelschap waren met mijn kleine zwarte hond van Tiflis, deze charmante Vashka, die ik al 
aan de lezer heb gepresenteerd en die mij volgde vanuit de Kaukasus, plus twee kleine 
Engelse honden in een kooi, en in een tweede kooi geen parkiet of papegaai, maar een kat die 
ik had die ik had gekregen toen ik klein was in Teheran, die ik naar Bagdad had gebracht, en 
dat me aan teveel zachte genegenheid had gewend om die aan de oevers van de Tigris achter 
te laten. Ik sta de lezer toe om op mijn kosten op te vrolijken; Ik lach mezelf nog steeds als ik 
mezelf, door het geheugen, aan het hoofd van deze karavaan zie lopen, van een compositie 
die niettemin absoluut oosters is. 

 

BOEK IV  

ASSYRIA p DEEL 

HOOFDSTUK VII  

Reis langs de Tigris. - Bezoek aan de ruïnes van Samara. - Keer terug om deel te nemen aan 
de Perzische route. - Djoudeidèb. - Djezanièb. Dakouba. 

Het vorige boek was gewijd aan Babylonië; dit zal in Assyrië zijn. 

Het is niet de wens om, aan het hoofd van de belangrijkste afdelingen van dit werk, klinkende 
titels te schrijven die men ambitieus zou kunnen vinden, die mij ertoe aanzet deze grote 
namen aan te nemen. Ik wil de bekende geschiedenis van Ninevé net zo min maken als die 
van Babylon. Maar met onze klassieke opleiding heb ik de verzekering dat ik, door mijn 
toevlucht te nemen, deze verschillende dingen beter zal begrijpen. titels, eerder op oude 
herinneringen dan op moderne namen, die bovendien veelvoudig en vaak gevarieerd zijn. 
Zonder rekening te houden met de vele verschillen van degenen die zich bezighouden met de 
historische geografie van dit deel van Azië waar de 

 



de primitieve beschaving heeft zich ontwikkeld, een algemene verdeeldheid lijkt verworven. 
We noemden, geografisch gesproken, Mesopotamië (land tussen twee rivieren) de immense 
strook, van ongelijke breedte, omsloten door de loop van de Eufraat en die van de Tigris, die 
zich vanaf hun bronnen zo dicht bij het noordwesten uitstrekt tot hun samenkomst opereerde 
in het zuidoosten, om samen in de Perzische Golf te gaan. Mesopotamië was opgedeeld in 
twee delen. Het bovenste deel had als hoofdstad Nineve, aan de Tigris, het onderste deel, 
Babylon, aan de Eufraat. Bij verschillende gelegenheden verenigden de twee verschillende 
rijken, die deze twee steden gehoorzaamden, zich tot één. Maar zonder een historische en 
geografische precisie te claimen, die hier buiten het seizoen zou zijn en die niet nuttig is voor 
de behoeften van deze veel te persoonlijke relatie, zal men zeker voldoende een verhaal 
vinden in de hoofden van de lezers door deze te gebruiken. woorden van Babylonië en 
Assyrië, die iedereen kent, in plaats van die van Irak-Arabi, AlDjezireh en Kùrdistan, dat ook 
deel uitmaakte van het Nineviaanse rijk. Bovendien behoorde deze grote zone, die zich tussen 
de twee rivieren en aan de rechterkant van de Tigris uitstrekt, in relatief moderne tijden soms 
tot Perzië, soms tot Turkije; aan deze kant zijn hun grenzen beweeglijk en omstreden: een 
nieuwe reden voor mij om vast te houden aan oude verdeeldheid. Een laatste opmerking. Ik 
heb de lezer al gewaarschuwd dat ik naar Perzië zou terugkeren, maar ik zal voldoende 
spreken over de landen die Assyrië waren, om gemachtigd te zijn om deze naam aan het 
begin van mijn vierde boek te schrijven, ondanks het punt dat de noodzaak van mijn reis deed 
me het in Teheran doen. 

 

Dat gezegd hebbende, hervat ik mijn verhaal op de vertrouwde toon die bij hem past, vooral 
vanwege de vele details waar ik graag op in ga en die we soms, vrees ik, te intiem moeten 
vinden. Ik ben slechts een reiziger die over alles praat, zelfs over serieuze zaken, en die graag 
geschiedenis en geweldige herinneringen mengt met de kleinste incidenten uit het huiselijk 
leven. 

Ik had niet de voldoening Bagdad geheel vrij te verlaten van de grote overstroming waarvan 
ik getuige was geweest, en op donderdag 16 mei, na de lunch, ging ik voor de laatste keer aan 
boord van de koffie met de heer Habib, die erop stond dat ik moest rijden . We gingen op 
weg naar een khan, of karavanserai, gelegen aan de andere kant van de Tigris, vlakbij de stad 
en buiten de Noordpoort, waar ik al mijn bedienden mijn paarden en mijn pakketten had laten 
leiden en waar ik 'een afspraak had gemaakt met de muilezelbestuurders die voor de bagage 
zouden zorgen. Ik was van plan daar de nacht door te brengen en de volgende dag naar 
Samara te vertrekken, een stad die de Europeanen weinig kenden en die ik wilde bezoeken, 
voordat ik Perzië binnenging. 

Tijdens het zeilen vertrok ik aan de linkerkant, omringd door de wateren, deze ruïne waarover 
ik heb gesproken, waarvan wordt gezegd dat het de overblijfselen zijn van de grote school uit 
de tijd van Haroun-alRaschid; er zijn nog twee open kamers, waarvan de muren sporen van 
Arabische inscripties dragen. Dit gebouw moet erg groot zijn geweest en traditioneel 
overeenkwamen met het paleis van de grote Kalife, wiens vormeloze ruïne ik aan mijn 
rechterkant zag (anderen plaatsen Haroun's woning ergens anders). Deze ruïne bestaat uit een 
enkel stuk muur dat op een soort voorgebergte is geplaatst dat uitsteekt in de Tigris, recht 
voor de 

 

Huidige serai. Ik stak de rivier over in de buurt van een tuin die door Namik-Pasha werd 
gehuurd om te genieten van het plezier van de tuinbouw, waarvoor hij een hartstochtelijke 
smaak heeft. Toen we de Muazem- of Meidan-poort aan de rechterkant verlieten, gingen we 



naar links en kwamen uiteindelijk terecht voor een grote karavanserai, voorafgegaan door 
twee cafés, waarvan er één een terras had. Ik trof daar verschillende mensen aan die op me 
wachtten, wetende dat ik daar moest stoppen, het was meneer Wartman. van het bedrijf 
Weber, en MM. Hanousche en Georgi Asfar die voor het laatst afscheid van me wilden 
nemen, evenals de vader en moeder van mijn dienaar Naoum, die hun zoon bij mij kwamen 
aanbevelen. 

Weldra kwam ook Michel, de antiquair, zoals hij wordt genoemd of liever zoals hij zichzelf 
noemt in Bagdad, die, slaaf van zijn woord, mij een paar mooie cilinders bracht die ik hem al 
een paar dagen had gevraagd en waaraan ik niet meer dacht. Al deze mensen vertrokken, we 
namen, meneer Habib en ik, ons diner op het terras van de Khan vanwaar ik voor de laatste 
keer kon genieten van het werkelijk grandioze uitzicht op deze stad van de Kalifes waar mijn 
herinnering graag naar kijkt. om uit te rusten. verslaggever en wiens minaretten en 
geëmailleerde koepels schenen in het vuur van een prachtige ondergaande zon. 

De volgende ochtend, vrijdag, een slecht voorteken, na liefdevol afscheid te hebben genomen 
met de heer Habib, vertrok ik voorgoed. Het was niet zonder discussie, zoals altijd, met de 
moukres, die mijn bagage te omvangrijk en te zwaar vonden. Het was een manier om op 
voorhand om een goede helpende hand te vragen, die ze alleen op hun bestemming te danken 
hebben. Ik hield vol, want als we in het begin verzwakken, zullen ze je zonder losgeld betalen 

 

schrikken de hele weg, en eindelijk vertrok mijn karavaan in goede staat op de weg die naar 
boven grenst aan de linkeroever van de Tigris. De rivier, stroomopwaarts, was bijna volledig 
teruggekeerd naar zijn bedding en ik hoefde niet langer op een ongemakkelijke manier met de 
overstroming rekening te houden. 

Na het passeren van verschillende putten waaruit we water halen door middel van zware 
canvas tassen met openingen met een ijzeren rand en die zijn vastgemaakt aan een touw dat 
door een paard wordt getrokken, hebben we de lange laan met palmbomen geregen die naar 
het dorp Imam leidt. -Muazem , dat zich op zo'n pittoreske manier presenteert met zijn 
versterkte muren en grachten, waardoor het eruit ziet als een middeleeuws kasteel, en met 
zijn knappe Imam-Zadeh in het midden, allemaal omlijst door een gordel frisse en bossige 
tuinen, waarvan het groen viel op tegen de azuurblauwe lucht van de mooiste hemel, want ik 
vertrok met perfect weer. De oevers van de rivier zijn erg vruchtbaar. We gaan er eerst van 
weg als we Imam-Muazem verlaten; we vonden het na een uur weer en liepen om zijn 
kronkelingen heen, die frequent zijn en voortdurend het charmantste aspect bieden. Het pad 
dat we volgen is tegelijkertijd zeer gevarieerd. 

Soms waren het gecultiveerde velden waar ze aan het oogsten waren, met stapels tarwe 
gevormd met tussenpozen; Verderop zagen we groepen Arabieren hun schapen scheren; Ik 
kruiste toen paden met een karavaan pelgrims die uit Perzië kwamen, omdat deze weg, tot 
een bepaalde hoogte, de weg is die daarheen leidt. Aan beide kanten was het een 
aaneenschakeling van prachtige tuinen vol oude dadelpalmen en prachtige sinaasappelbomen. 
We lopen dan langs dezelfde dijk die aan de rivier grenst, dan gaan we door de velden, 
overdekt 

 

van een dik gras, waar ik hele mooie koeien zag.  

Na vier uur lopen verdwijnen de palmbomen en bomen, die tot nu toe in zo grote 
hoeveelheden zijn gezien, en alles wat je voor je hebt is de vlakte, maar nog steeds zeer goed 
gecultiveerd. We zagen een groot aantal Arabieren van stammen die druk bezig waren met 



het achtervolgen van zwermen sprinkhanen die al een deel van hun oogst hadden 
weggevreten alsof het met de voet was gemaaid. Anderhalf uur lopen over deze vlakte, die de 
Tigris in een van zijn plooien insluit, bracht ons terug naar de dijk vanwaar ik van een afstand 
een palmbos kon zien. Daar was het kleine dorpje Djoudeidèh, onze rustplaats voor deze dag 
dat een brandende zon me erg pijnlijk maakte. We hadden er acht uur over gedaan om deze 
eerste etappe te voltooien, vanwege de vele omleidingen die de weg beschrijft. Ik nam de 
leiding met mijn mehter (bruidegom) Eskender en een half uur galopperen leidde me naar het 
dorp bij de ingang waarvan we aan de linkerkant een oude khan zien die volledig verwoest is, 
ongetwijfeld door een overloop van de Tigris. Even verderop, onder een grote boom, zat een 
klein gezelschap Arabieren op hun hurken te eten. Ik ging verder en kwam bij de deur van 
een heel mooie tuin, die ik welwillend mocht betreden, en bood zelfs aan daar mijn tenten te 
plaatsen. Ik accepteerde het en ik zat al onder een boom waar de tuinman me heel smakelijke 
hoewel heel kleine abrikozen bracht, toen mijn mensen me kwamen vertellen dat ze een 
andere tuin met een huis hadden ontdekt, dat die ook voor mij beschikbaar was gesteld en 
waar ik zou beter af zijn. Ik vertrok met enige spijt '' deze prachtige tuin, beplant met 
prachtige dadelpalmen, sinaasappelbomen, granaatappelbomen en pruimenbomen en die 

 

behoort toe aan Soleiman-bey, gouverneur van Basra, en ik kwam aan in de andere, die ook 
mooi was en inderdaad het grote voordeel had me een huis aan te bieden waarachter een wieg 
rond was die volledig bedekt was met grote wijnstokken. Deze aantekeningen zijn eronder 
geschreven, die de lezer zo vriendelijk is te lezen en die ik alleen onderbrak om te dromen 
van die bloeiende tijden van Kalifat, toen het hele land, van Samara tot Ctesiphon, niet 
slechts één grote tuin was. Dit behoorde toe aan een schismatische Armeense bisschop, die 
enkele jaren geleden stierf. Zijn arme negerknecht, die als voogd in het huis woont, waar hij 
door de nieuwe eigenaar wordt vastgehouden, schonk me uitstekende koffie en overvloedige 
attenties die me des te meer raakten omdat ik er geen recht op had. 

Het dorp Djoudeidèh is erg onbeduidend, hoewel schilderachtig gelegen aan de oevers van de 
Tigris, en zeer gracieus omlijst door zijn prachtige tuinen waar de vegetatie van hete landen 
zegeviert, die tegelijkertijd zo rijk en zo mooi is. Toen ik aankwam, dacht ik eraan om 
diezelfde avond te vertrekken, om de beklemmende hitte van een andere dag te vermijden. De 
komst van de heer des huizes en zijn hoffelijke aandrang moedigden me aan om mijn vertrek 
uit te stellen tot de volgende dag, toen het grootste deel van de hitte voorbij was. 

Deze dappere man, een schismatische Armeniër, die hinkte en een blauwe bril droeg, had 
gehoord van mijn aankomst, terwijl hij op weg was naar een naburig dorp, haastte zich om 
terug te keren en hij raakte buiten adem om mij te vinden. Doe de eer. van zijn huis. Hij 
stelde zich volledig tot mijn beschikking, dwong me alle noodzakelijke voorzieningen te 
vinden en nam zelfs op zich te gaan, de 

 

de volgende dag, om de zapties te ontdekken die ik, volgens de belofte van Namik-Pasha, zou 
ontmoeten op weg om mij te vergezellen. Geconfronteerd met zoveel zelfgenoegzaamheid 
liet ik me gemakkelijk overtuigen en maakte ik hem gelukkig door zijn gastvrijheid voor de 
nacht en de volgende dag te aanvaarden. 

De avond verliep erg goed, op een klein incident na dat ik zou zijn vergeten als ik het niet in 
mijn aantekeningen had gevonden. Omdat ik mezelf goed vond onder dit prieel waarover ik 
heb gesproken, was ik daar vrij laat gebleven om de frisse lucht in te ademen. Plots begonnen 
mijn honden, die naast me lagen en schrok op te staan, aan de kant van een struikgewas te 
blaffen waar ik als schaduwen zag paraderen langs een smal pad dat de gewoonte heeft 



geoefend door deze overdreven bossige tuin, en waar ik onderscheidde een soort sprankeling 
die ik niet besefte. Bijna onmiddellijk hoorde ik mijn bedienden, die verschrikt aan kwamen 
rennen en me smeekten om naar huis te komen, want, zeiden ze, waren er net wolven gezien 
die rondsluipen in de buurt van waar ik was. Het was de schittering in hun ogen, gloeiend in 
het donker, die me opviel. Ondanks mijn ongenoegen over het onderbreken van mijn prettige 
mijmering, besloot ik naar huis te gaan, in de overtuiging van mijn gastheer dat het 
onvoorzichtig was om nog langer zo eenzaam buiten te blijven. Gedurende de nacht werd ik 
verschillende keren gewekt door de naderingen van wolven en jakhalzen, die kwamen om 
hun hijgende adem te laten horen en niet erg geruststellend, zelfs niet onder mijn ramen, 
waarvan de immense vierkante opening alleen werd afgesloten met een dun houten 
traliewerk. 

Zaterdag 18 mei. - Deze dag was nog steeds opmerkelijk warm en pas om vijf uur 's middags 
besloot ik afscheid te nemen van mijn zich niet bewuste gastheer. 

 

reus, die me echter niet in de hele omgeving kon vinden, de drie zapties, die me ongetwijfeld 
nog verder te wachten stonden. Die dag zag ik mezelf verplicht om van twee van mijn nieuwe 
bedienden af te komen die een beetje haast hadden om mij te beroven en die, betrapt op 
heterdaad, nog steeds brutaal betaalden. In één keer hebben we onze vier farsags of zes 
competities gemaakt. 

Het was nog daglicht toen ik aankwam in een bos van dadelpalmen, in alle richtingen 
doorkruist door een aantal sloten en kanalen die aangaven dat er een oude woning moet 
hebben bestaan waarvan de gebouwen allang verdwenen waren en waarvan de tuinen het 
spoor van de opeenvolgende overstromingen van de Tiger. Als we moeten verwijzen naar wat 
mij werd verteld, in deze plaats was vroeger een van de favoriete woningen van Zobéïdeh, de 
vrouw van Haroun-Al-Raschid. Men kon de schoonheid van de tuinen beoordelen aan de 
hand van de grote bosjes palmbomen, van enorme omvang, die nog steeds bestaan en aan de 
overvloedige verspreiding van het water. We staken twee van deze greppels over bij de 
doorwaadbare plaats, en nadat we langs een kleine heuvel waren gegaan, bevonden we ons in 
de woestijn waar de drie Zapties van Namik-Pasha sinds de vorige dag op me hadden 
gewacht, zeer verbaasd me niet te zien aankomen, in de onwetendheid waarin ze waren dat ik 
bij Djoudeidèh was gestopt. In de buurt van de plaats waar ik me bij hen voegde, was een 
rijke Turk gelegerd, op reis met zijn vrouwen, zijn kinderen en een hele reeks bedienden, 
paarden, muilezels, zelfs kamelen, aan wie de mijne weinig leek. 

De nacht liet niet lang op zich wachten, maar het was een prachtig maanlicht, wat erg 
gelukkig was voor ons, omdat het pad bijna gevaarlijk was geworden door een  

 

oneindig veel kleine, zeer smalle bruggetjes, sommige in slechte staat, die de vele 
irrigatiekanalen oversteken die zijn afgeleid van de Tigris. Als we uit dit moeilijke terrein 
komen, ontmoeten we aan de linkerkant een oude karavanserai, waarvoor een groep mannen 
en vrouwen zat, die hun avondeten aten in het maanlicht. Een paar stappen verder, over een 
half verwoeste brug, stak ik de Nahrwân over, een samenvloeiing van de Tigris en stijgt op 
bij de Alwend, de hoogste top van het Kùrdistan-gebergte. De Nahrwân splitst zich in 
verschillende takken en even later stak ik er nog twee over die volledig verdord waren. Het 
pad verlaat de Tigris weer om de woestijn binnen te gaan, waarvan de eentonigheid wordt 
afgesneden door de voortdurende aanblik van kleine oases, vertegenwoordigd door bosjes 
palmbomen en andere bomen, die de plaats van gehuchten of verdwenen tuinen markeren. 



Na drie uur lopen kwamen we eindelijk aan bij een groot dorp dat van verre veel beloofde 
met zijn overvloed aan prachtige dadelpalmen, zowel buiten als binnen. Wat was mijn 
verrassing toen ik daar aankwam, om te zien dat dit dorp niet bewoond was. Hoewel de 
huizen in puin vielen, leken ze helemaal niet oud; men herkende daar baden, een bazaar, een 
bepaald aantal bakstenen woningen die het gemak aangeven. 

Niets kan de indruk van verdriet overbrengen die wordt gewekt door de aanblik van deze 
open deuren waardoor men mooie binnenplaatsen zag, beplant met prachtige palmbomen; en 
geen bewoner, geen stemgeluid, zelfs niet de roep van een dier, overal stilte, een stilte van de 
dood. Ik begreep er niets van en had hier geen verklaring voor 

 

eenzaamheid, die het hart verkrampte, alleen toen we aankwamen bij een karavanserai 
waarvoor verschillende groepen mannen, vrouwen en kinderen zaten, die me groetten en 
allemaal op een zeer respectvolle manier opstonden. Ik hoorde van hen dat het dorp, dat 
Yengdja heette, ongeveer twee maanden door de inwoners was verlaten vanwege de laatste 
overstroming van de Tigris die hen had verdreven en hen de behoefte deed voelen om te 
gaan. ' in feite waren ze bezig met de wederopbouw van een ander. 

Na nog een wandeling van drie uur kwam ik eindelijk aan op het station dat het einde van 
mijn etappe voor die dag zou markeren. Het was een tweede dorp genaamd Djézanièh, maar 
dit was perfect bewoond en gebouwd in de buurt van een mooi palmbos. Ik slenterde door de 
lange, brede straat die hem bijna uitsluitend vormt en volgde hem tot het einde, constant 
verdoofd door het geblaf van honden, waarvan er heel veel zijn. Onderweg informeerde ik 
naar een plek waar ik kon blijven, maar niemand kon me erop wijzen. 

In de overtuiging dat ze dat niet wilden, zagen de Zapties op enige afstand een mooie tuin en 
begonnen zonder verder oponthoud de deur open te breken. Op hetzelfde moment arriveerden 
mijn bedienden met de bagage en ze adviseerden me om in plaats daarvan in het dorp te 
kamperen, omdat de inwoners hen bang hadden gemaakt voor de wolven en jakhalzen die in 
de omgeving talrijk zijn. Ik ging naar hun observatie, de plaats die ze mij hadden aangewezen 
die bijzonder gunstig was voor mijn paarden, en ik liet mijn tent opzetten voor de deur van 
een tweede tuin, hoewel afgesproken was hem ter beschikking te stellen, maar ik zag ook 
veel muggen die er aan denken om daar de nacht door te brengen. 

 

De volgende dag, 19, stond ik vrij vroeg op; Ik had erg slecht geslapen op deze plek waar ze 
mijn tent hadden opgezet en dat vanwege diezelfde muggen die er in oneindig aantal zijn. 
Maar ik zag tot mijn grote voldoening dat mijn mensen, terwijl ik sliep, voor mij in de buurt, 
onder een immense moerbeiboom, een heerlijke nis hadden geregeld waar ik de dag kon 
doorbrengen, want ik wilde nog steeds niet weggaan tot de avond. Ik was beschut tegen de 
zon door een groot canvas, dat over mijn hoofd was gespannen, en ik had voor me een 
prachtig geurende granaatappelboom, helemaal in bloei, die me zijn geuren stuurde, terwijl 
het uitzicht werd nagebootst. Omdat ik niets te zien had in het dorp, noch in de omgeving, 
bleef ik daar de hele dag de Nederlandse kranten lezen die ik bij mijn vertrek in Bagdad in 
een groot pakket had ontvangen. Tegen de avond wilde ik vertrekken, maar aanvankelijk 
werd mij dat verhinderd door de naderende storm die me deed vrezen dat ik de hele nacht van 
wandelen en maanlicht zou verliezen. Gelukkig klaarde de storm rond tien uur op en kon ik 
vertrekken. 

Hier begint een nacht van vermoeidheid die ik me nog lang zal herinneren. Bij het verlaten 
van Djézanièh volgden we een half uur lang een zeer goede weg naar de Khan vanwaar ik de 
drie ruiters had ontvangen die me vergezelden. 



Hun aanwezigheid, hoewel het voor mij niet nutteloos was, was voor mij niet zonder 
ongemak, omdat ze drie merries hebben gebracht, wat grote verwarring veroorzaakte bij mijn 
hengsten. Ze ruilden ze bij de Khan in voor paarden en we vervolgden onze wandeling, 
waarbij we de hoofdweg verlieten om een man te volgen die we 's nachts hadden ontmoet, 
lopend op zijn ezel en die beweerde ons te dwingen waterovergangen te vermijden. 

 

gerious. Daarvoor liet hij ons een enorme omweg naar het oosten maken, die niet minder dan 
zes uur duurde. Ik vervloek hem van ganser harte, of liever ik vervloek mezelf toen ik zag dat 
we steeds dieper wegzonken in de woestijn, zonder een spoor van enig pad. Gelukkig was het 
een prachtig maanlicht, anders waren we onfeilbaar de weg kwijtgeraakt. 

Na twee uur lopen had mijn irritatie om lukraak te gaan zijn hoogtepunt bereikt. Ik viel onze 
gids aan die, zonder mij te antwoorden, zijn zigzagevoluties voortzette. Bovendien moest 
men zich zorgen maken over de bedoeïenen, die hier een zeer slechte reputatie genieten, en 
twee van de zapties galoppeerden uit voorzorg voortdurend naar voren. Ik zag eindelijk het 
silhouet van een stad, in de verte getrokken door de stralen van de maan, en ik was van plan 
daar de rest van de nacht door te brengen. 

Toen ik dichterbij kwam, herkende ik dat het slechts de ruïnes waren van een oude stad, 
genoemd door de Arabieren Nai, en waarvan we nog steeds de deur en de omheining zien, 
evenals de overblijfselen van binnenconstructies. Verderop konden we grote longitudinale 
branden onderscheiden die niet leken op die welke de kampen van de Arabieren markeerden. 

Het was een vuurzee, waarschijnlijk aangestoken door roekeloosheid, en aangedreven door 
een vrij sterke wind, die zich in verschillende richtingen verspreidde, gevoed door de struiken 
en verdorde grassen die dit deel van de woestijn bedekken.  

Eindelijk verscheen de dageraad, toen de zon; maar na het opstaan kostte het ons nog twee 
lange uren om weer op de hoofdweg te komen. Ik weet niet waar onze gids ons van had 
gered, waardoor we van richting veranderden, maar ik was ook onder de indruk van de 
verveling veroorzaakt door 

 

deze ongelooflijke omweg om, anders dan het naar de duivels te sturen, het verzoek om 
beloning te verwelkomen dat hij het lef had om van me te maken omdat ik me zo slecht 
geleid had.  

Ik was nog niet aan het einde van mijn problemen.  

De weg gaat verder in een soort vallei die wordt doorsneden door grote greppels, duidelijk 
gevormd door de stromen die in de lente deze grond kruisen en ploegen, maar waarvan men 
zou denken dat ze door de hand van de mens zijn gemaakt, zo lijkt het werk regelmatig. Een 
dik bed van borstel bedekt de andere delen van deze vallei. Als je daar vertrekt, klim je en 
daal je een zandheuvel af, aan alle kanten gestript door inkepingen die zo diep zijn dat de 
grootste voorzorgsmaatregelen nodig waren om te voorkomen dat de paarden zouden rollen 
in kuilen die niet minder dan dertig jaar oud zijn. Veertig voet diep. Wat mij betreft, die mijn 
zadel al tien lange uren niet had verlaten, ik viel te paard in slaap te midden van deze 
afgronden, waar mijn arme beest zich alleen door zijn instinct doorheen bewoog. Eindelijk 
kwamen we eruit en konden zonder ongeluk de rivier bereiken die onderaan de heuvel 
stroomt en die de Hezaâm wordt genoemd, een rivier met een zeer grote breedte, maar 
gelukkig was het grootste deel van de bedding droog; het wordt belemmerd door een bos van 
struikgewas met donkergroen gebladerte, dat op een zeer schilderachtige manier contrasteert 
met de heuvels van geelachtig zand die de twee oevers omlijsten. Naakte Arabieren, die hun 



kleren boven hun hoofd droegen, waren bezig met het dragen van een grote kudde ezels over 
deze rivier. Het geheel van dit schilderij deed me denken aan die prachtige landschappen van 
Ruysdael, die zo'n diepe indruk op ons achterlaten. 

Andere zorgen wachtten ons verder  

 

de Hezaâm. Ik was nauwelijks buiten toen ik plotseling, een paar passen van me verwijderd, 
twee grote jakhalzen zag die het kreupelhout binnengingen; ze leken helemaal niet bang en 
bleven vrij op hun gemak rondlopen. 

Bovendien vreesden ze een onverwachte ontmoeting van de zeer slecht bekende bedoeïenen 
in de buurt; Ik merkte het in de gang van de zapties die constant op hun hoede waren. Maar ik 
kon er niet meer tegen. De zon was al erg sterk; Overweldigd door vermoeidheid en hitte 
steeg ik af, er werd een tapijt voor me uitgespreid en met vier gekruiste stokken werd ik een 
kleine rudimentaire tent gemaakt, waaronder ik, echter zonder te slapen, een halfuur rust nam 
zonder welke het zou hebben was voor mij onmogelijk om door te gaan. Een laatste test lag 
voor mij in petto. 

Toen ik mijn paard naderde om weer in het zadel te komen, kreeg ik zo'n trap in het been dat 
ik dacht dat ik flauw zou vallen. Gelukkig had ik niets gebroken en na een paar minuten van 
scherpe pijn zakte de ziekte en kon ik, zonder al te veel te lijden, de trek van een farsag geven 
die me nog steeds scheidde van het station waar ik van plan was te blijven. We doen het door 
vele zandheuvels over te steken die gevormd zijn door de overstromingen van de Tigris die 
we naderden. 

Eindelijk, midden in een kleine dorre vlakte, zonder bomen, zonder groen, midden in de 
woestijn, ontmoetten we onze rustplaats, de Khan-Nadjar. Het was tien uur 's ochtends en ik 
kwam daar aan na twaalf uur rijden, uitgeput, uitgeput en tegelijkertijd stervend van hitte, 
honger en dorst. Deze Khan-Nadjar was gewoon een oude karavanserai zonder alles. Het 
enige dat ze me daar konden aanbieden om me te troosten, was verse boter en wei. Maar 

 

Ik had vooral honger om te slapen. Ik sliep acht uur achter elkaar en toen ik wakker werd, 
vond ik een formidabele rijstpilau, bereid door de zorg van mijn oude kok, waarvoor ik op het 
terras van de karavanserai zat. 

Dit sobere Perzische diner, dat prompt werd verzonden, ging terug naar de binnenplaats om 
mijn aantekeningen voor die dag te schrijven en een paar brieven te schrijven. Ik had 
daarvoor een heel geschikte plaats bedacht, het was het tagt of massieve plein dat midden 
tussen al deze khans staat en waarin een soort nis is ingericht van waaruit bij zonsondergang 
de passerende mullahs de gelovigen uitnodigen tot gebed . 

Zittend voor deze nis, waarin mijn bedienden een fanaat hadden gehangen, want het was 
volkomen donker, bleef ik daar tot tien uur schrijven, lezen en roken, ongestoord, op een 
ogenblik na, door een hoogst onaangenaam bezoek. Het was een enorm spinachtig insect, 
maar oneindig veel groter en geel van kleur, dat ronddwaalde in het brandpunt van fanatieke 
helderheid. 

Ik belde een bediende die hem met het uiteinde van een stok doodde en onmiddellijk een 
soort gigantische tarantula herkende, erg gevreesd in het land, en wiens beet fataal zou zijn, 
maar zeker gevaarlijker dan die van de schorpioen.  



Op zaterdag 21 mei verliet ik, perfect uitgerust, Khan-Nadjar vroeg en in somber weer, en 
beklom ik de Tigris op een korte afstand, nog steeds in de woestijn, die langs deze route niets 
te merken heeft.  

Van tijd tot tijd passeren we binnen het bereik van nomadische kampen die, verre van ons 
vijandige gezindheden te tonen, ons om tabak kwamen vragen en zeiden:  

 

dorst (ana âtchân). Na drie kwartier gelopen te hebben, die ons voorbij een kleine, 
onbelangrijke rivier leidde, gingen we op weg naar Khan-Mudrachtshi, waar een honderdtal 
ruiters gelegerd waren. Ik hoopte daar op tijd te zijn om te ontsnappen aan een onweersbui 
die sinds de ochtend aan het broeien was. De aanvankelijk zwakke wind was geleidelijk 
toegenomen, werd uiteindelijk erg sterk en deed zulke stofwolken opstijgen dat het bijna 
onmogelijk was om je ogen open te houden. 

De ruiters bedekten hun gezichten met hun kefies en keken slechts met één oog. De regen 
kwam, moet ik gelukkig zeggen, en de lucht kalmeerde snel. We waren op dat moment in de 
buurt van de Khan-Mudrachtshi, die mij in goede staat leek te zijn, een zeldzaamheid op deze 
baan. Maar omdat ik zo snel mogelijk Samara wilde bereiken, waar we niet langer dan twee 
farsags waren, besloot ik mijn reis voort te zetten zonder te stoppen; We verlieten daarom de 
Khan aan de rechterkant, en na twee uur lopen, vergemakkelijkt door het weer dat bewolkt 
bleef, kwamen we aan bij een grote put, eerder een regenbak, gevuld met uitstekend water, 
die we afdalen via een grote trap. We koelden een tijdje af en binnen een uur kon ik de 
koepels van Samara zien. Voordat we de stad binnengaan, zien we rechts en links vele ruïnes 
die deel uitmaakten van Malvieh, het voormalige paleis van de Kalifes. De poorten van 
Samara waren gesloten, want er was angst voor bedoeïenen binnendringing; de ene die naar 
het noorden leidde, werd voor mij geopend en onmiddellijk achter ons gesloten. De zapties 
brachten me naar een groot huis dat door de Perzen was gebouwd om als accommodatie voor 
de pelgrims te dienen; ze is perfect gezind, er is een 

 

mooie balakhaneh, evenals grote appartementen die uitkomen op een grote binnenplaats en 
een stal. Ik vestigde me daar met al mijn mensen, mijn paarden en mijn bagage en ik richtte 
mijn bouyourouldi (paspoort) aan de Mudir (burgemeester), vergezeld van een brief die hem 
op de hoogte bracht van mijn aankomst; aangezien ik geen kawa's had, had ik hem niemand 
gestuurd om het hem van tevoren te laten weten. 

Hij kwam onmiddellijk bij mij op bezoek en beval mij alles ter beschikking te stellen wat mij 
van nut kon zijn. Hij verweet me dat ik niet was aangekondigd, anders zou hij me buiten de 
stad zijn komen ontmoeten. 

Toen hij thuiskwam, stuurde hij me een lam, wat fruit en een mandje dadels. Ik bracht hem 
onmiddellijk een bezoek en vond hem zittend in een talaar met uitzicht op de binnenplaats 
van zijn huis, wat heel eenvoudig is. Voordat ik binnenkwam, werd ik aangesproken door een 
neger gekleed in een militair kostuum die, botweg, aanbood mij zijn paard te verkopen, dat 
hij vasthield aan het hoofdstel en dat naar mijn mening erg knap en raszuiver was. Deze 
neger was tofengtschi-bachi geweest, huismaarschalk bij de onregelmatige cavalerie, en na 
een ruzie met zijn luitenant had hij zijn post zonder meer verlaten. Er wordt aangenomen dat 
ik het paard niet heb gekocht; maar ik noem dit feit om een idee te geven van de discipline 
van de Turkse troepen. De mudir, AbdulNagui, was een buitengewoon minzame kleine man, 
misschien wel in de dertig; hij ging zelfs zo ver dat hij beleefd was om zijn fez af te doen, die 
hij elke keer in zijn hand hield als ik mijn hoed afnam. Hij stelde een man onder mijn bevel 
om me de stad te laten zien die ik, toen ik hem verliet, voor het eerst ging leren kennen. 



Samara is gebouwd op de groep rotsheuvels  

 

die op deze plek aan de Tigris grenzen. Het is omgeven door een muur die niet lang geleden 
door een hindoeïstische prinses is gebouwd om, tegen de plunderende stemming van de 
naburige stammen, de imam-Zadehs te redden die de stad bevat en waarin drie 
moslimheiligen begraven liggen. chiytes. De ene is Imam-AliNakys, de andere zijn zoon 
Imam-Hassan-Asker, en de derde zijn kleinzoon, genaamd Saheb-ez-Zemân, wat de meester 
van de tijd betekent. De laatste is het meest bekend vanwege wat de traditie meldt van zijn 
wonderbaarlijke einde. Er wordt zelfs beweerd dat zijn vijanden hem wilden doden en hem 
hier hadden ontmoet, nadat ze hem lange tijd achtervolgd hadden, op het moment dat ze het 
zwaard op zijn hoofd hielden, de aarde zich opende en onmiddellijk sloot. hem., tot grote 
verbazing van zijn aanvallers, die gedwongen werden zelf zijn heiligheid te verkondigen. 
Imam-AliNakys was de zoon van Mouça, de achtste van de grote imams die afstammen van 
de profeet door Aly, wiens graf te zien is in Kazomena nabij Bagdad. De koning van Perzië, 
die grote toewijding aan de heiligen van Samara belijdt, had gedurende enkele maanden 
aangekondigd dat hij als schenking dikke gouden bladeren zou sturen om de koepel van 
Saheb-ez-Zeman te vergulden. We verwachtten de komst van dit rijke geschenk binnen een 
paar dagen. 

Ik daalde af tot aan de Tigris, die op enige afstand ligt, en waarvan de randen een zeer 
schilderachtig karakter krijgen van de rotspartijen die het aan de Samara-kant bevatten, en de 
meest onvoorziene formaties vertonen. Het water van de rivier is hier erg zuiver, vanwege 
deze rotsachtige bodem waarover het stroomt in een prachtige laag van driehonderd meter 
breed. We kunnen aan beide kanten zien 

 

tamelijk aanzienlijke ruïnes die de omvang van het oude Samara aangeven, dat een zeer grote 
stad was, terwijl de huidige stad slechts een eenvoudig dorp is, met een ongelukkige kleine 
bazaar, bestaande uit een paar winkels die tabak, rijst, dadels, groene appels, enz. verkopen. 
Behalve aan de kant van de rivier, is de stad omgeven door een elegante gordel van 
gekanteelde muren, waarvan ik de fundering heb uitgelegd; ze zijn doorboord met drie 
deuren. Samara heeft vandaag hooguit vierhonderd gezinnen. De koepel van Saheb-ez-
Zemân, met zijn aardewerken deksel, geeft een mooi effect. Die van Imam-Hassan is erg 
lelijk en erg vervallen. Deze twee moskeeën hebben grote binnenplaatsen waar ik niet eens 
naar binnen mocht; niets in een van hun uitwendige delen kan aanleiding geven tot de minste 
opmerking. Kortom, het aspect van Samara heeft iets droevigs en verontrustends, door de 
aanblik van al deze ruïnes die getuigen van zijn vroegere grootheid en zijn onherstelbare 
ondergang. 

Op woensdag 22 mei stond ik laat op, nadat ik heel goed had geslapen, aangezien de rivier 
hier perfect doordrenkt is, worden we niet gekweld door muggen; men geniet daar bovendien 
van een zeer zuivere lucht, die de reputatie heeft oneindig gezonder te zijn dan die van 
Bagdad. Ik bracht een deel van de ochtend door met schrijven met mijn ramen open, vanwaar 
ik uitzicht had op de Malvieh, dit voormalige paleis van de Kalifes, vanuit het midden 
waarvan een zeer originele toren oprijst, in de stijl van de toren van Pisa. Deze, alleen 
gebouwd in bakstenen, heeft de vorm van een grote kegel waarrond een externe wenteltrap 
regeert, die je met verschillende bochten naar de top leidt waar een kamer of belvedère is van 
waaruit we allemaal domineren 

 



in de omgeving van. Diezelfde ochtend was ik getuige van de aankomst van veel Perzische 
pelgrims die hun devotie kwamen doen bij de graven van de heilige imams. 

Ik had de middag gereserveerd voor een lange excursie naar de verschillende ruïnes, Samara 
genaamd, die maar liefst vier farsags van ontwikkeling hebben (zes competities).  

Als we het platteland verlaten via de Porte du Nord, zien we al deze ruïnes zich in deze 
richting uitstrekken zover het oog reikt, waarvan een klein deel redelijk goed bewaard is 
gebleven, maar de rest in zijn oorspronkelijke staat is. . Naarmate we dichter bij de Tigris 
komen, beseffen we gemakkelijk de positie van de oude stad, de verspreiding en het belang 
van haar gebouwen, en we begrijpen dat Samara, net als zoveel andere steden, niet 
achtereenvolgens werd verwoest na verschillende rampen, maar dat het werd in één keer 
achtergelaten door de inwoners, vluchtend in angst bij het nieuws van de nadering van de 
woeste Timour-Leng. We kunnen zeggen dat hij het allemaal in één keer onderdrukte, en 
daarom dragen al zijn ruïnes de datum van dezelfde periode, die al niet meer was dan een 
herinnering aan die van de Kalifes, terwijl Samara, de tweede hoofdstad van de Het 
Arabische rijk en Bagdad waren als het ware slechts één stad, waarvan de verschillende delen 
met elkaar waren verbonden door een lange en prachtige reeks landhuizen, villa's en paleizen 
die evenveel zomerverblijven en plezier vormden voor de weelderige opvolgers. van 
Mahomet, hun grote officieren en hun talrijke hovelingen. 

De eerste ruïne die de aandacht trekt en de reiziger trekt, is de Malvieh, deze toren waarover 
ik sprak, met zijn wenteltrap aan de buitenkant en die meandert door een  

 

een helling die zo zacht was dat paarden en muilezels hem konden beklimmen, terwijl ze de 
Kalifes daarheen droegen, die zich vanaf het platform graag herscheppen door een deel van 
hun domeinen te zien. De Malvieh-toren was tegelijkertijd een uitkijkpost. In de kamer die 
bovenaan is opgesteld en waarvan de openingen naar de verschillende punten van het 
platteland zijn gericht, werden elke avond verschillende lampen geplaatst die gedurende de 
nacht dienden als bakens voor de karavanen die de woestijn doorkruisten. Deze Malvieh 
bevindt zich achter een immense moskee genaamd Djomaâ waarvan er alleen de buitenmuren 
zijn, en waar ik hout en riet in het gebouw zag mengen zoals in Ctesiphon. Vandaar komt 
men, nog steeds op weg naar de rivier, bij de Meïdân-Aspeha of paardenmarkt, waarvan het 
plein volledig bedekt is met fijn gras, en bij de Mehter-Khaneh, die grote stallen waren; 
daarna komt de Madrasseh, of oude academie. Van dit alles zien we alleen vormeloze 
overblijfselen, een paar stukjes muur, maar vooral sporen van aarden wallen, vermengd met 
bakstenen. Na de madrasseh ontmoeten we de bazaar, die zich in de lengte uitstrekte van deze 
school tot het einde van de stad, die stopte op een kwartier lopen van de rivier. Deze bazaar 
was groot en ruim zoals die in de grote oostelijke steden bestaan. Daar zien we nog een put 
die aan de dienst van de bazaar zou worden toegewezen. 

Vanaf dit punt sloeg ik linksaf om bij de Lion's Den te komen. Deze put is erg diep; het 
onderste deel is volledig uitgehouwen in de kalkstenen rots die de basis vormt van de heuvels 
waarop het oude Samara werd gebouwd. De bodem van de put geeft toegang tot 

 

grotten die werden gebruikt om de leeuwen in te sluiten; ze zijn ook uitgehouwen in de rotsen 
en ondersteund door bakstenen gewelven. De Lion's Den zou via ondergrondse gangen nog 
steeds corresponderen met een gevangenis in de buurt, en hierop wordt de volgende legende 
verteld. In deze gevangenis zat Imam Hassan-Asker die gevangen was genomen door de 
Kalife Haroun-Al-Raschid. De Kaliph, die hem door de beesten wilde laten verslinden, 



opende de verbindingsdeur tussen de gevangenis en de put, maar de leeuwen, die nauwelijks 
binnenkwamen, kwamen respectvol naast de imam liggen en deden hem geen kwaad. 

Het doet duidelijk denken aan Daniëls verhaal.  

Van daaruit, nog steeds naar links trekkende, kwam ik bij een ander paleis van de Kalifes, 
een imitatie, op een verkleind plan, van het gebouw dat we in Ctesiphon zien; het is dezelfde 
indeling van de appartementen rond de binnenplaats, een hoofdboog in het midden van wat er 
overblijft van de gevel, dezelfde bevestigingspunten om de lampen te bevestigen die het 
gewelf verlichtten; men merkt bovendien een opening op waar een klok werd geplaatst die 
werd verwijderd door een consul, ongetwijfeld een te ijverige amateur van archeologie. 

Recht voor de ruïnes van dit gebouw houden de heuvels plotseling op, en we volgen een 
vlakke ondergrond gedurende tien minuten, voordat we de Tigris bereiken, op een plaats 
waar de oever een kleine hoeveelheid grind vormt, waarop vroeger, een Armeens dorp 
genaamd El-Gouer (residentie van de ongelovigen). Op de locatie van het huidige Samara 
waren er ook twee andere Armeense wijken genaamd El-Nasrièh en El-Gatoun. Bij de ruïnes 
van El-Gouer ligt een klein gehucht dat het vermelden waard is, want daar worden de enige 
bomen gekweekt die te zien zijn met de 

 

omgeving van Samara; het zijn moerbeibomen en daarom wordt dit gehucht Toutké 
genoemd, de vrucht van de moerbeiboom wordt zo in het Perzisch genoemd. Door hoger 
langs de rivier te duwen, ontmoet men een nieuwe ruïne; het is dat van een fort, dat Kalâa-
Shenâs werd genoemd; Als we nog twee farsags teruggaan, zien we de overblijfselen van een 
ander versterkt gebouw genaamd Kalâa-Abou-Delef, waarvan de constructie wordt 
toegeschreven aan El-Fathelou-ebn-El-Yaya-Bermaghi. Eindelijk, na een laatste competitie 
gemaakt te hebben, kwam ik bij een immense hoop zand, die men aanduidt onder de naam 
Tell-el-Alidj. Deze heuvel zou het werk zijn van de soldaten van Haroun-Al-Raschid, 
waaraan Imam-Hassan Asker, ongetwijfeld zijn macht trotseerde, had gevraagd wat het 
aantal van zijn soldaten was.   

Aan de andere kant van de rivier zien we een vierkante ruïne, afgesloten door een groep 
pilaren of torentjes; het is wat er overblijft van een bakstenen paleis dat voor het paleis van de 
Kalifes stond. We duiden deze constructie aan onder de naam Ascheik, die de legende geeft 
aan een jonge man, de favoriete minnaar van de dochter van een van de Kalifes. Het jonge 
meisje, dat haar geliefde niet voldoende vanuit haar ramen kon zien, liet een soort belvedère 
oprichten, zo wordt gezegd, op het terras van het vaderlijk paleis, om op haar gemak te 
genieten van het zicht. 

 

van degene die haar had weten te charmeren. Verderop, achter Ascheik, is een tweede ruïne, 
die ik op deze afstand moeilijk kon onderscheiden en die Kef-Kelb (Cri du Chien) wordt 
genoemd, omdat wordt beweerd dat we elke vrijdagavond blaffende honden horen in die 
richting. Deze lange tocht, die me tot het vallen van de avond kostte, had me erg moe. Ik 
keerde terug naar huis via de kortste route, die nog steeds een kwestie van vier uur was, 
waarbij ik geloof ik zeer tevreden mijn gids, Seyid-Mehdi, die de mudir me had gegeven en 
die een goede dikke Turk was, gezwollen van belangrijkheid en zich jegens mij gedragen met 
een waardigheid die soms echt een beschermend karakter had. 

Toen mijn bezoek aan Samara voorbij was, nam ik de volgende dag, donderdag, met oprechte 
dank afscheid van de uitstekende mudir, Abdul-Agha, die me volledige zelfgenoegzaamheid 
had betoond. Elke dag had hij ervoor gezorgd om mij een lam te sturen, wat hier een heerlijk 



voedsel is vanwege de geurige kruiden die de kudden grazen. Naast de grote Seyid-Mehdi 
had hij mij ook twee zapties te paard ter beschikking gesteld die ik alleen zelf hoefde in te 
huren. De hitte was het meest intens; Ik besloot tot het vallen van de avond te wachten om 
mijn reis te hervatten. Elk van deze drie dagen werd gekenmerkt door de komst van een groot 
aantal Perzen die de heilige plaatsen kwamen bezoeken, wat een beetje leven geeft aan 
Samara, die anders slechts de laatste van de dorpen zou zijn. 'S Avonds, op het moment van 
mijn vertrek, heb ik mijn caravan verder uitgebreid met een prachtige windhond die mij werd 
aangeboden te kopen, precies toen ik al in de stijgbeugel zat. Zijn schoonheid en zijn prijs, 
heel laag, beslisten me. Mijn 

 

twee gastheren die de eer van het Perzische huis verrichtten, Seyid-Abbas en zijn vader 
Seyid-Mahamet, droegen bij aan hun hoffelijkheid door me op enige afstand in de weg te 
zetten, en ik liep weg, voorafgegaan door twee van mijn mensen die fanatiek droegen omdat 
het was aardedonker, de maan was nog niet opgekomen.  

Op de terugweg volgde ik min of meer dezelfde route als onderweg. Ik werd altijd vergezeld 
door mijn escorte van drie ruiters die me terug naar Djezanièh zouden brengen. Deze eerste 
nacht bracht me, via de Khan-Mudrachtshi, naar de Khan-Nadjar, waar ik mijn tenten had 
opgeslagen, maar buiten de karavanserai. Onderweg had ik me aangesloten bij een karavaan 
van Perzen waarin een groot aantal vrouwen en kinderen was, die mij vroegen om met mij 
mee te reizen, vanwege het gebrek aan veiligheid dat het land biedt. Alles ging veel verder 
dan de Khan-Mudrachtshi; maar een uur eerder dan Khan-Nadjar, werd deze menigte 
pelgrims plotseling in paniek gebracht; ze vallen op mij terug, schreeuwend dief en de 
vrouwen, hun stemmen verstikt van angst, gebaren naar de plek in de woestijn waar ze 
dachten dat ze rovers hadden gezien. Ongeveer twintig schoten werden in deze richting 
afgevuurd om de plunderaars op afstand te houden; we waren voor ons poeder, want niemand 
antwoordde. De opwinding was niettemin groot en het was pas bij daglicht, en toen ze 
eenmaal in de Khan-Nadj ar waren opgeslagen, voelden mijn reisgenoten zich volledig 
gerustgesteld. Tijdens deze algarade hadden mijn drie ruiters zich zeer dapper gedragen en 
overal om ons heen en in alle richtingen verkenningen gemaakt, het is waar zonder bezwaar, 
maar dat gaf me een nieuw en 

 

meer volledige gelegenheid om te bewonderen, ik zou geen ander woord willen gebruiken, 
hun hoogste vaardigheid in het omgaan met een paard.  

Mijn dag van vrijdag 24 mei was bijna geheel gewijd aan slapen en 's nachts verliet ik de 
khan om Djezanièh te bereiken, maar via een veel kortere route dan die ik onderweg had 
genomen. Mijn pelgrims waren rond het middaguur vertrokken en ik hoorde er niets meer 
van. Nadat ik de grote Hezaâm-rivier weer was overgestoken, vroeg ik bij een andere 
karavaan, die daar vlakbij aan het bivakkeren, of het niet mogelijk was de directe route te 
volgen, in plaats van opnieuw te beginnen, door de woestijn, dit immense circuit dat me zo 
vermoeiend had geleken. . Mij werd verteld dat het heel goed mogelijk was, op voorwaarde 
echter dat ik erin slaagde ongehinderd een rivier te passeren die niet erg breed was en aan de 
andere kant erg diep, die ik op enige afstand zou ontmoeten. Ik was precies geïnformeerd. 
Gelukkig waagden de paarden de sprong, met water tot aan hun neusgaten. Voor de ruiters 
was het een compleet half bad, maar de moukres hadden de vaardigheid om twee van mijn 
stammen in het water te laten vallen; het was nogal een nautische expeditie om ze op te halen 
en het kostte ons veel tijd, zodat we pas twee uur na zonsopgang aankwamen in Djezanièh, 
waar ik mijn tenten had laten opslaan op dezelfde plek waar ik al had gekampeerd. Het was 



daar dat ik afscheid nam en hen beloonde zoals ze verdienden, van mijn drie dappere ruiters, 
Abbas, Ali en Mahamet, die met mij de hele reis van Samara heen en weer hadden gemaakt. 
Nadat ik me goed had afgedroogd en wat te eten had genomen, ging ik naar bed en bracht 
daar een deel van de dag door, erg ongemakkelijk. 

 

in een werkelijk ondragelijke hitte die het voor mij buitengewoon moeilijk maakte om te 
slapen. Toen ik wakker werd, zag ik voor mijn tent drie nieuwe ruiters, gestuurd om mij te 
begeleiden door dezelfde postmeester die mij al van de eersten had voorzien. 

Op zaterdagavond 25 verliet ik daarom Djezanièh om naar Bakouba te gaan, het kruispunt 
van het pad dat naar Mosul leidt, in noordelijke richting, en het pad dat naar Kirmanchâh 
leidt, dat direct ten oosten van Bagdad ligt. We verlaten Djezanièh en gaan even de weg naar 
Samara op, maar we verlaten deze al snel, rechts om door de woestijn te lopen. Dit woord, ik 
geloof dat ik het al heb gezegd, moet niet worden begrepen in de zin van die Sahara's van 
Afrika, Arabië en zelfs Perzië, immense zandzeeën die men hele dagen doorkruist zonder 
enig spoor van vegetatie te zien. Wat de woestijn wordt genoemd in deze streken van 
Babylonië en Assyrië, die vroeger zo goed bewaterd waren ten koste van zo aanzienlijk en zo 
ingenieus werk, is nog steeds vruchtbaar land, vergeleken met die grote kale en dorre 
gebieden waarover ik zojuist sprak. Degene die ik volgde om in Bakouba te komen, wordt in 
alle richtingen doorkruist door een menigte kleine kanalen, afgeleid van grotere bloedingen 
die werden beoefend bij de Tigris, de Diala en de andere tussenliggende rivieren. Deze kleine 
kanaaltjes, die vaak over duikers worden gevoerd die slechts 1,20 meter breed zijn van een 
paard, maken zo'n route zelfs erg gevaarlijk, vooral als het, zoals ik, 's nachts en' s nachts 
wordt gedaan. Het enige licht van twee canvas lantaarns , want de maan zou pas later 
opkomen. Toen ze verscheen kon ik de vruchtbaarheid bewonderen 

 

van deze woestijn, die we dit alleen noemen vanwege het nomadische leven van de vele 
stammen die er wonen. Het ziet eruit als een enorme en dikke weide. In deze hoge weilanden 
grazen de grote kuddes koeien, schapen en geiten die ik in Djezanièh had gezien en wiens 
melk ik met plezier dronk, die een zeer geurige smaak krijgt van de aromatische kruiden die 
daar in grote hoeveelheden groeien. 

Nadat ik ongeveer een uur op deze manier had gelopen, kwam ik aan in een dorp genaamd 
Deltaoua, dat mij bij het licht van de maan een waar paradijs leek te zijn. Het is gebouwd op 
een groep terpen, waartussen stroompjes circuleren, die evenveel frisse tuinen vormen van 
deze kleine valleien die worden gedomineerd door de huizen die half verborgen zijn in bosjes 
bossige palmbomen. We zien een mooie bazaar, een karavanserai, cafés in dit dorp, dat 
behoorlijk groot, veel groter en qua uiterlijk welvarender is dan Djezanièh. Om eruit te 
komen moet je een wirwar van straatjes volgen en op elk moment een beekje oversteken op 
een smal bruggetje. Eenmaal buiten hervormde mijn caravan zich en gingen we weer op weg 
naar de woestijn, nog steeds afgesneden door dezelfde ongelukken. De stilte van de nacht 
werd alleen verstoord door de galmende geluiden van de enorme klok die de lastdieren aan 
hun nek hangen. Soms vluchtte een muilezel, bang door een schaduw of gestoken door een 
insect, en was het een hele klus om hem midden op deze drassige grond in te halen. 

Plotseling zag ik een van de ruiters aankomen om een man te ontmoeten die op ons af kwam 
lopen, zijn gezicht verborgen door een zakdoek om zijn hoofd gebonden en een schaap op 
zijn schouders droeg. Hij werd gearresteerd als dief, maar hoewel zijn uiterlijk en zijn 
vermomming dat wel waren 

 



voelt zich tegen hem, we hadden noch de tijd noch de middelen om hem te overtuigen; Ik 
beval hem vrij te laten; hij beefde van angst en haastte zich met veel groeten en 
dankbetuigingen weg. 

De kleine bruggetjes waren opgehouden, maar niet de greppels in alle maten die ik een voor 
een op mijn paard opblies, een ware race de toren op die in het schemerige maanlicht niet 
zonder gevaar was. Ik deed het echter tot mijn eer, dankzij de intelligentie en de krachtige 
hakken van mijn paard. Naarmate we vorderden, leken de moeilijkheden toe te nemen. Twee 
farsags van Deltaoua, de weg passeert of, liever gezegd, valt plotseling in een reeks kleine 
kloven of beter verwarde spleten waarvan de vorming moeilijk te verklaren is. Lopen werd 
bijna onmogelijk in deze naar verluidt gevaarlijke doorgang vanwege de struikrovers die zich 
daar met het grootste gemak verschuilen. Maar we kwamen er geen tegen. Ze werden 
vervangen door echte fantomen, op de bodem van deze gaten die slecht verlicht werden door 
de maan, door dikke struiken zo groot als een man, wiens silhouet ons plotseling verscheen, 
precies zoals we het minst verwachtten. Toen we deze verstoorde grond verlieten, vonden we 
de vlakke vlakte en al snel kon ik in het schemerlicht een glimp opvangen van de hoge 
palmbomen van de tuinen van Bakouba. De stad ligt aan de andere kant van de Diala, die je 
oversteekt op een brug van boten. We waren amper midden in de nacht; het leek me handiger 
om aan deze kant van de rivier op daglicht te wachten, in een afgelegen oude khan, genaamd 
Khan-Seyid; Ik heb daarom mijn tenten daar neergezet en mijn bed opgezet en het duurde 
niet lang voordat ik in slaap viel, want het is gemakkelijk voor te stellen hoe 

 

vermoeidheid na de zware etappe die ik net had voorzien.  

Ik stond er niet eerder genoeg van op en stuurde mijn dienaar Jùssouf om mijn bouyurouldi 
naar de caimacam in Bakouba te brengen, evenals een aanbevelingsbrief in mijn voordeel aan 
hem gericht door HIJ Namyk-Pasha. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. 

Een half uur later, alleen tijd om te komen en te gaan, stuurde Ali-Réza-Effendi, zo heette de 
caimacam, mij een escorte van twintig ruiters wiens officier verantwoordelijk was om mij 
naar een huis te leiden met een grote tuin, die de caimacam volledig ter beschikking gesteld. 
Ali-Réza had bovendien de vriendelijkheid gehad om aan het escorte (maar dit vooral gericht 
aan de beschermeling van de gouverneur-generaal van de Pachalik) de luxe van twee 
timballiers te paard die hun best vochten op twee kleine trommels die aan elke kant van hun 
zadel zijn bevestigd. 

Het was met deze parafernalia dat ik de stad binnenkwam, en ik moet zeggen dat mijn in 
goede staat verkerende caravan, mijn mooie paarden, mijn honden en de rest geen slecht 
effect hadden, aldus voorafgegaan en aangekondigd.  

Vanaf Khan-Seyid gaat het pad eerst door een paar heuvels, daarna dalen we af naar de 
bootbrug, die Namik-Pasha daar het voorgaande jaar had aangelegd. Aan de andere kant van 
de brug is het kantoor waar voorrang wordt betaald voor paarden, muilezels, kamelen, enz., 
En waar de inboorlingen de vergunningen krijgen die nodig zijn om de stad binnen te komen. 
De deur waardoor ik binnenkwam is behoorlijk monumentaal. Het plaatst je in een ruime 
bazaar waar je alles kunt kopen wat het land te bieden heeft op het gebied van fruit, groenten, 
kruidenierswaren, gevogelte en andere voorzieningen. 

Bij het verlaten van de bazaar komen we enkele ruïnes tegen die  

 

zijn er als het onvermijdelijke kenmerk van elke oostelijke stad.  



Vijftig stappen verder hield de commandant van de escorte me tegen voor een nieuw 
gebouwd huis, waarachter zich een grote tuin met palmbomen, granaatappelbomen en 
prachtige hekjes uitstrekte. Het was het huis dat voor mij bedoeld was. Dit huis, dat 
toebehoort aan een Georgiër genaamd Aref-Agha, staat voor een khan, een jaar geleden 
gebouwd door dezelfde rijke man uit Bagdad met wie ik al verschillende keren heb 
gesproken, de Jood Saleh Daniel, met wie Bakouba nog steeds is een nieuw bad 
verschuldigd. De khan is perfect in staat om de paarden te ontvangen. Ik werd uitgenodigd 
om de mijne daar neer te zetten, wat erg handig voor me was. 

Na even uit te rusten, ging ik de caimacam bezoeken. Ali-Réza-Effendi is een erg prettige 
man en bovendien erg intelligent. Hij zat op straat, onder de veranda van zijn woning, toen ik 
hem naderde; hij vroeg me onmiddellijk om naar een mooie kamer op de eerste verdieping te 
gaan, waar hij koffie voor me had geserveerd en sprak een half uur met me op de meest 
hartelijke toon, hij sprak in het Turks en ik in het Perzisch, wat werd geïnterpreteerd door een 
van zijn mirza's (schrijvers), een Kùrde met een expressieve en voorname fysionomie, zoals 
bijna iedereen van zijn natie. De caimacam rookte in een prachtige gebeitelde zilveren 
waterpijp, geplaatst op een dienblad van hetzelfde metaal en vakmanschap. 

Een uur na mijn terugkeer kwam Ali-Réza-Effendi mij zelf bezoeken, vergezeld van een 
groot gevolg. Hij had ook een man meegebracht die redelijk goed Frans sprak, wat ons 
gesprek enorm vergemakkelijkte. Hij was een voormalige dragoman die naar Bakouba werd 
gestuurd als 

 

verzamelaar van de taken die de overheid toekomen voor paspoorten die bij de Dialabrug 
worden ingenomen en die hij zelf afgeeft. Deze kerel van in de vijftig en van Georgische 
afkomst, nog steeds glimlachend in zijn onverstoorbare kalmte, vertolkte niet al te slecht. 
Toen het bezoek voorbij was, toonde de caimacam me het verlangen om mijn Arabische 
paarden te zien, wat goed tegen hem was gezegd. Hij vond ze erg naar zijn zin en gaf me, 
naar mijn keuze, een paar complimenten die, van zijn kant, voor mij van grote waarde waren, 
want Ali-Réza is een groot liefhebber van mooie paarden. Ik was perfect geïnstalleerd in 
Bakouba; omdat er geen haast was, besloot ik daar een aantal dagen te blijven. De eigenaar 
van het huis waar ik woonde had zo vriendelijk mij ter beschikking gesteld, om mij als 
cicerone en indien nodig als tolk te dienen, een zekere Mustapha, een goede dikke Turk, die 
een beetje Perzisch sprak en meer dan eens begon te praten. lachen om zijn gretigheid om mij 
een plezier te doen, wat hij vertaalde in voortdurende buigingen en buigingen op de grond. 

De volgende dag, maandag, was ik de hele ochtend bezig met het schrijven van brieven voor 
Europa die mijn Chaldeeuws-katholiek, Naum, naar mij zou brengen in Bagdad, die een 
uitstekend onderwerp aan het worden was en mijn vertrouwen begon te winnen. Hij had ook 
de opdracht om mij twee bedienden te brengen ter vervanging van degenen die ik aan het 
begin van mijn reis moest terugsturen uit Djoudeidèh. Bagdad ligt op slechts tien uur lopen 
van Bakouba, in een rechte lijn; door vanavond te vertrekken, zou mijn man binnen drie of 
vier dagen terug kunnen zijn. 

De stad Bakouba heeft ongeveer vijfhonderd huizen (waardoor het twee tot drie inwoners 
heeft  

 

duizend zielen), acht karavanserai, twee baden en zeven cafés, waarvan er twee zijn gelegen 
aan de charmante beek die door de stad stroomt en uitmondt in de Diala die ik had ontmoet 
op mijn weg van Bagdad naar Ctesiphon. Deze stroom wordt in alle seizoenen ruimschoots 
aangevoerd; het heet Choreissan en geeft zijn naam aan dit land waarover ik in het vorige 



hoofdstuk sprak en waar de Muyamaâ en Daffaffaâ wonen, Semitische stammen van de sekte 
van Ali. Deze stammen gehoorzamen de Bakouba caimacam, die zestien dorpen onder zijn 
heerschappij heeft, waarvan er acht aan weerszijden van de rivier de Diala liggen. Op de 
linkeroever staan (ik bewaar deze lijst van Ali-Réza-Effendi zelf) eerst Bakouba en dan 
Huëder, Bohrous, Chefti, Doura, Zohra, Sadéh en Oualéh; op de rechteroever bevinden zich 
Ghefnabad, Abou-Seydéh, Zehrat, Avouaschek, Dombab, Pérouanéh, Méchiséh en tenslotte 
Abou-Seydé-Kebir. Al deze tribale centra, min of meer sedentair, bevinden zich soms op 
grote afstand van elkaar, maar de autoriteit van de caimacam wordt gevoeld in alle meest 
afgelegen delen van het district die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Om het in stand te 
houden, heeft hij een paar troepen bij de hand en honderd Zapties, van wie hij er twee tot 
mijn beschikking had gesteld om me overal te volgen en 's nachts bij de deur van mijn huis te 
kijken. 

Als stad biedt Bakouba absoluut niets opmerkelijks. Ik merkte maar één ding op, het is een 
kleine Imam-Zadeh die oprijst naast de tuin die grenst aan het huis waar ik woonde; het is 
niets, een koepel in de schaduw van drie ineengestrengelde palmbomen, maar het is charmant 
met een schilderachtig effect. Het verblijf in Bakouba is gezond, veel beter dan dat van 
Bagdad, en het wordt de zieken aangeraden. 

 

Eén ding is echter verschrikkelijk in Bakouba, en het zijn de muggen. Hun aantal is zo groot 
dat we elke avond, na zonsondergang, op straat, op de binnenplaatsen, zelfs in de 
appartementen hopen stro en nat gras aansteken om een rook te produceren die deze 
vervloekte insecten verdrijft of verhindert om naderbij te komen. 

Dus als we 's nachts naar een terras gaan, denken we dat een groot vuur in deze kleine stad 
smeult en gaat exploderen, zozeer is het gehuld in een dikke rook die het nauwelijks mogelijk 
maakt om de palm te onderscheiden bomen, die hier echter veel mooier en veel groter zijn 
dan in Bagdad. Aan muggen moeten muizen, sprinkhanen en zelfs kikkers worden 
toegevoegd, die allemaal in huizen en thuis leven. Deze muizen zijn enorm; wat betreft de 
kikkers, ze zijn van een kleine soort, groen en zeer behendig; overdag verstoppen ze zich aan 
de takken van de bomen en het is in banden die, bij het vallen van de avond, de begane grond 
binnendringen en van daaruit de slaapkamers binnengaan, waar ze zelfs op de bedden 
dartelen, ik hoef niet veel te zeggen de ergernis, en ik voeg voor mijn eigen rekening toe aan 
de grote afkeer van slapers. 

Maar Bakouba's onbeduidendheid wordt goedgemaakt door de schoonheid van zijn 
omgeving, die ik mijn middagen, toen de hitte voorbij was, met veel plezier gebruikte om te 
verkennen, hoewel in het gezelschap van mijn gids zo waanzinnig onderdanig. Tijdens een 
van deze wandelingen maakte ik kennis met een oude Turk, genaamd Emir-Rustam-Bey, 
voormalig squadronleider van de reguliere cavalerie, die zich om gezondheidsredenen in een 
huis bij Bakouba vestigde. Hij stond voor zijn tuinhek en nodigde me uit 

 

binnenkomen. Zijn vriendelijkheid paste bij zijn gedistingeerde uitstraling. 

Hij deed me de eer van deze tuin, allemaal gevuld met sinaasappelbomen, palmbomen en 
fruitbomen, en waar ik heerlijke abrikozen at aan de rand van een beekje dat erdoorheen 
stroomt en het vruchtbaar maakt. De volgende dag beantwoordde hij mijn toevallige bezoek 
met vrij Europese hoffelijkheid. 

De mooiste van al deze excursies was die die ik maakte naar Huëder, een dorp dat beroemd is 
om zijn tuinen met sinaasappelbomen en palmbomen, die zo mooi zijn dat ze het hebben 



verdiend, in dit deel van het Oosten., De bijnaam van de tweede Basra. We gaan langs de 
Diala en laten de brug aan zijn linkerhand achter, en na een omweg van een half uur die de 
grote bocht vereist die door de loop van de rivier is gevormd, komen we via een zachte 
helling aan voor dit dorp waarvan het platteland overtreft alles wat je je kunt voorstellen in 
termen van weelderige vegetatie. De sinaasappelbomen bereiken daar de grootte van de 
grootste bomen; men zou liever eiken zeggen dan deze boom die in het grootste deel van 
Europa alleen bekend is door de nietige exemplaren die men verzorgt als patiënten in onze 
broeikassen. 

Huëder toont minder huizen dan tuinen, waarvan de hekken kleine steegjes vormen waarin 
men loopt in de schaduw van deze sinaasappelbomen die tot zeer grote hoogte boven de 
muren uitstijgen, die toch vrij hoog zijn.  

Na verschillende omwegen te hebben gemaakt, kwam ik aan de rand van een beek die deze 
wonderbaarlijke oase bevrucht en die men over een kleine brug passeert. Vlakbij was net een 
badhuis gebouwd, dat niet mooier kon zijn. Ik verliet Huëder even om me naar de naburige 
heuvels te brengen die grenzen aan de Diala, aan de andere kant waarvan mijn gids me liet 
zien 

 

grote plantages gemaakt door caimacam. Het waren nog maar boomgaarden in de dop, maar 
dat gaf de beste hoop. Nadat ik Huëder weer was gepasseerd, ging ik in de buurt een 
opmerkelijke tuin bekijken die toebehoorde aan een zekere M. Champteduc, een Fransman 
die enige tijd in Bagdad woonde en hier op vakantie kwam. Zijn werkelijk uitzonderlijke 
schoonheid doet men spijt hebben van de staat van verwaarlozing waarin het vandaag is 
vervallen. Ik kwam 's nachts terug, zeer tevreden met mijn wandeling en met verbazing zo 
dicht bij de woestijn te vinden, en men kan zeggen, in de woestijn zelf, een vegetatie van zo'n 
kracht. 

Ik heb nooit een dag doorgebracht zonder bij hem of bij mij thuis Ali-Réza-Effendi te zien, 
die beslist een heel charmante man was. Hij schepte graag met me op over de schoonheid van 
Constantinopel waar hij had gewoond, maar hij vond het nog leuker om me te vragen over 
onze grote steden in Europa, die hij graag had willen weten. De dag voor mijn vertrek hebben 
we 's ochtends samen een zeer aangename rit gemaakt die eindigde met een lange stop in de 
schaduw bij de ingang van de Diala-brug, waardoor ik een idee kreeg van de vele soorten die 
tot de meest behoren diverse bevolkingsgroepen die elke ochtend op deze plek paraderen. De 
caimacam had vier van zijn beste Arabische paarden meegebracht, heel groot van formaat en 
waarvan er één, vooral degene die hij reed, perfectie was in dit bevoorrechte ras. We hadden 
een kolonel bij ons van het Turkse leger, zoals ik die door Bakouba trok, die echt geweldig 
was; hij was fantastisch, op zijn paard, met een goed uiterlijk en meesterlijk gemak. Een 
zekere Abdul-Gani-Hadji, die onze tussenpersoon was, man 

 

uitstekende maar een beetje fantasievolle vertolker, versterkte ons gesprek met wat 
borduurwerk op zijn eigen manier, over het algemeen spiritueel, omdat het hem niet aan 
humor ontbrak, wat vaak goed viel, maar soms een enkele haan-een-ezel voortbracht, vooral 
toen hij zijn bloeit leende uit de geografie van Europa, waarin hij geloofde dat hij erg sterk 
was, wat zeker niet zijn werk was, net zo min als die van de oosterlingen in het algemeen.  

Pas donderdag 31 mei 's ochtends keerde Naoum terug uit Bagdad met twee bedienden, een 
kok en een bruidegom, alle drie beladen met proviand ter aanvulling van de proviand die ik 
had verzameld voor mijn volgende vertrek. Ik wachtte alleen op hun aankomst om Bakouba 
te verlaten. Ik zou naar de caimacam gaan om afscheid van hem te nemen, hij was het die me 



waarschuwde, door met deze weinig gebruikte daad van een Turkse ambtenaar het toppunt 
van zijn hoffelijkheid te noemen. We wisselden afscheid, waarom zeg ik het niet? bijna 
aanhankelijk. Nauwelijks was hij vertrokken of ik zag de begeleider met muziek aankomen 
die mij de eerste dag had ontvangen en mij de stad uit zou begeleiden. Rond het tiende uur, in 
Turkse stijl, dat wil zeggen twee uur voor zonsondergang (de Turken tellen, zoals we weten, 
de uren van de ene zon naar de andere), begon ik de weg tussen twee heggen van 
nieuwsgierige mensen, niet alleen aangetrokken door de escorte en het lawaai van de 
timballiers, maar door het verlangen om wat sympathie te tonen, vertelden de gebaren mij, 
aan een vreemdeling, aan een reiziger die geen slecht gevoel heeft. Ik zal hetzelfde 
onderscheid maken met betrekking tot caimacam. De aanbeveling van Namik had 
ongetwijfeld geen afbreuk gedaan aan de ontvangst die ik had ontvangen en 

 

het zou dwaze ijdelheid van mijn kant zijn geweest om de Pasja niet al die uiterlijke 
eerbetuigingen toe te schrijven waarop ik geen recht had; maar in de hartelijkheid van de 
verslagen tijdens dit verblijf van bijna een week, voelde men duidelijk iets dat ik kon doen 
aan de minzaamheid en de natuurlijke vriendelijkheid van deze uitstekende AliRéza-Effendi. 

 

HOOFDSTUK VIII  

Weg van Bakouba naar Iirmanchah. - Khorsahàd.  - Itasr-Chirine.     

Wanneer men Bakouba verlaat om Perzië te bereiken, volgt het pad gedurende een behoorlijk 
lange tijd de vlakte of de woestijn, die zich uitstrekt tot onder de Diala en waar men een 
aantal kleine kanalen vindt die worden beoefend voor de irrigatie van land dat afhankelijk is 
van omliggende dorpen. Ik kon, maar van verre, aan mijn linkerhand, langs de rivier, enkele 
van deze gehuchten, die ik heb genoemd, als kleine oases tegen de kale vlakte uitsteken, 
herkenbaar aan hun bosjes palmbomen. Naarmate we verder komen, komen we alleen de 
woestijn tegen met zijn onmetelijkheid, nog steeds afgewisseld met kanalen en bedekt met 
fijn gras, verschroeid door de zon, die sinds het begin van de maand van grote kracht was 
geworden. Een paar zeldzame struiken vormen de grootste vegetatie van deze immense 
vlakte, dan volledig solitair. Zonsondergang is de tijd van gebed voor moslims. De zes ruiters 
die Ali-Réza-Effendi me had gegeven 

 

naar de volgende post, die mijn wandeling niet wilde vertragen, begon, naarmate de dag 
afnam, een tijdje te galopperen, abrupt stopend, bogen ze op de grond en zeiden vroom hun 
avondgebeden, zetten de hoofdstellen van hun paarden op hun armen: het was werkelijk 
poëtisch en ontroerend om in de woestijn, verlicht door de rode gloed van de ondergaande 
zon, deze mannen te zien, met bruine huidskleur en bijna woeste gezichten, zo nederig 
neergeworpen voor het gelaat van de Almachtige.  

De nacht werd al snel dikker, nu maanloze nacht, die me dwong om voorzichtig maar met 
dodelijke verveling achter een fanaat te lopen die door een van mijn mensen werd gedragen.  

Na drie lange uren op deze weg te hebben gelopen, kwam ik bij een oude karavanserai, 
gelegen aan de rechterkant van de weg.  

De duisternis, die diep was, had mij ervan weerhouden het te zien, toen een groot vuur van 
stro, plotseling aangestoken, plotseling de contouren onthulde van dit vierkante en zeer 
vervallen krot, van waaruit verschillende ruiters wier uiterlijk niets was om je zorgen over te 



maken; ze kwamen om degenen te vervangen die als mijn escorte vanuit Bakouba hadden 
gediend. 

We vertrokken onmiddellijk weer om het dorp Cherabân te bereiken, ons ruststation, dat twee 
uur verderop ligt, waardoor deze eerste etappe een totale lengte heeft van zeven farsags, of 
meer dan tien leagues.  

De laatste twee uur gingen zonder incidenten voorbij. Een pad komt in Cheraban, dat 
rechtstreeks naar de zeer diepe stroom leidt, aan de oevers waarvan de huizen gebouwd zijn 
van aarde op bakstenen funderingen. Mijn karavaan nam voldoende tijd en moest er goed op 
letten om de verwoeste brug hiervan over te steken 

 

een beek, die een van de talrijke zijrivieren van de Diala is, en stroomt in een zeer smalle 
vallei onder een wieg van sinaasappelbomen en zeer oude moerbeibomen. Ik doorkruiste toen 
de rest van het dorp en kwam bij een grote karavanserai, die aan de andere kant is versierd 
met een balakhanèh met balkon, vanwaar het uitzicht zich uitstrekt over het hele omringende 
land. Ik sliep daar de rest van de nacht en een deel van de ochtend heel goed, en toen ik 
wakker werd, stuurde ik om mijn aankomst aan te kondigen aan de Mudir van Cheraban, die 
zo vriendelijk was mij eerst te komen bezoeken. 

Hij was een jonge man uit een zeer goede familie, genaamd Mahamet-Emir-Effendi, wiens 
vader, Aser-Pasha, gouverneur van Bagdad was geweest. Hij begon in de carrière van civiele 
banen, waarvan de drie niveaus worden gekenmerkt door de titels Mudir, Caïmacam en 
Pasha. Deze jonge mudir was helemaal van hart, alle zelfgenoegzaamheid; hij overweldigde 
me met aanbiedingen van dienst. Kort nadat hij me had verlaten, bracht ik hem een bezoek en 
vond hem zonder pardon voor zijn huis zitten op een bank die met tapijten en kussens was 
gemaakt tot een soort bank. Dit zeer eenvoudige huis is zeer aangenaam gelegen aan de rand 
van de beek die ik noemde. We praatten bijna een uur lang met een van mijn nieuwe 
bedienden, die zowel Turks als Perzisch kende. Mahamet-Emir legde me een eigenaardigheid 
uit die me opviel toen ik van de karavanserai op zijn plaats kwam, het is dat men in Cherabân 
geen enkele van die tuinen ziet die het aanzien van Bakouba en zijn omgeving zo aan het 
lachen maken. Dit dorp had er ook enkele in het verleden en sommige van grote schoonheid, 
maar verschillende invasies van sprinkhanen, die in grote aantallen uit de diepten van de 
woestijn kwamen, hebben ze bijna volledig vernietigd. 

 

weggevaagd, omdat deze vreselijke knaagdieren niet alleen de gewassen verslonden, en dat 
gedurende drie opeenvolgende jaren, maar ze gingen achter de palmen en andere fruitbomen 
aan, sneden tot aan de schors, en lieten ze zo mishandelen dat ze uiteindelijk de een na de 
ander stierven . We zien in Cheraban een enorme hoeveelheid ooievaars; Ik heb tijdens mijn 
hele reis nog nooit zoveel ontmoet op één plek. Alleen al op de muren van de karavanserai 
telde ik dertien nesten, waarvan de meeste wemelden van de jonge welpen. Elk huis toont 
twee of drie. De bewoners respecteren deze vogels die, naar men zegt, een teken van geluk 
zijn voor de huizen waar ze hun intrek nemen. 

Tegen de avond, na het eten, vertrok ik weer, niet zonder hartelijk de hand te hebben geschud 
van mijn jonge mudir, wiens beminnelijke en attente karakter ik niet genoeg kan prijzen. Een 
paar uur wandelen in de woestijn, nog steeds op afstand de Diala op, brachten me in een 
reeks kloven gevormd door kleine bergen en naar verluidt een gevaarlijke doorgang, vanwege 
de criminelen die ze vaak teisteren. Van rovers zag ik niet; maar een reëler en permanenter 
gevaar dat men daar ontmoet, komt van de aard van de grond, die slechts een hoop gepolijste 
en gladde stenen is, in het midden waarvan onze paarden in de duisternis struikelden om 



kreupel te maken en de nek van hun berijder. Deze oefening van een kwartier leek me 
oneindig veel langer. Deze eerste parade wordt gevolgd door twee of drie andere, die 
gelukkig minder moeite boden om over te steken. Voorbij de hoogten stroomt een grote 
stroom die we gemakkelijk doorwaadden, maar we hadden meer moeite om eruit te komen. 

 

om het immense moeras te kneden dat zijn wateren en zijn zijrivieren in stand houden in de 
vlakte die moet worden doorkruist voordat ik in Khorsabad aankom, waar ik van plan was de 
nacht te beëindigen. We lieten daar twee of drie kleine karavanen met ezels en muilezels 
achter die voorheen niet verder konden. Binnen een uur bereikten we eindelijk Khorsabad. Ik 
wilde mezelf terugplaatsen in een grote karavanserai die ik links van de weg kon zien, maar 
ik zag in dat er nog aan gewerkt werd, wat nog eens een bewijs is van Namik-Pasha's 
bezorgdheid voor de partijen, zelfs de laatste. verder weg van zijn regering. Dus ging ik het 
dorp binnen, nadat ik op een kleine brug een middelmatige stroom had overgestoken; Ik 
volgde een vrij lange bazaar, passeerde een tweede duiker die me op een soort plek plaatste 
waar ik links cafés en gesloten winkels zag, en aan het einde, aan de andere kant van 
Khorsabad, ontmoette ik eindelijk aan mijn rechterkant een grote karavanserai met 
balakhanèh; dit is waar mijn begeleiders zich vestigden. Deze mannen zijn goede mensen, het 
kan niet worden ontkend; deze, na mij aan de Khantchi (bewaker van de karavanserai of 
khan) te hebben aanbevolen, hervatten onmiddellijk, zonder zichzelf een moment rust te 
gunnen, de weg naar Cherabân om over de arme duivels te waken die we hadden 
achtergelaten in de verlegenheid in de middelste moerassen. 

Op zondag 2 juni, toen ik opstond, zag ik dat ik in een karavanserai van nieuwbouw was, een 
vierkant gebouw, heel goed gebouwd van mooie bakstenen met een grote binnenplaats in het 
midden, maar helaas te dicht bij een heel klein 1. moeras, dat een zeer slechte geur 
uitademde.  

Vanaf de top van het terras herkende ik de ruïnes van het oude Khorsabad, die tien minuten 
verderop liggen. Het is niet 

 

dan een agglomeratie van min of meer hoge terpen, waaruit een hoeveelheid grote bakstenen, 
gebakken in het vuur, waarmee het hele dorp en de karavanserai waar ik mijn toevlucht had 
gezocht, werden gebouwd.  

De oude naam van Khorsabâd betekent: Verblijf van de zon, van slecht, verblijf, en van 
Khorshêd, zon, of Verblijf van Cyrus, van kwaad en van Khosrou, wat de naam is die de 
Perzen aan verschillende van hun koningen gaven. De inwoners, ik weet niet waarop ze 
gebaseerd zijn, zeggen dat Khorsabad slechts een oude christelijke stad is. In de karavanserai, 
waar ik beschutting had gezocht, bewaarden ze twee enorme aarden urnen, bedekt met een 
laag vernis of zwarte mastiek, gevonden in de nabijgelegen ruïnes. Het is moeilijk om iets te 
zeggen over de oorsprong van Khorsabad, vooral omdat de tot dusver gewonnen stenen geen 
spoor van inscripties bevatten. Deze informatie werd mij gegeven door de karavanserai-
oppasser, een oude Khantchi, die een reverence naar me maakte, maar oneindig veel minder 
spraakzaam was dan die van Cheraban, die mij absoluut wilde vergezellen naar Perzië, uit 
toewijding aan mij, zei hij. Feit is dat hij, toen hij nog jong was, hooguit vijfentwintig jaar 
oud was, wilde voorkomen dat hij voor de Turkse militie zou worden genomen, omdat er 
niets is dat de inwoners van deze landen meer angst bezorgt dan opgenomen te worden in de 
reguliere leger. 

Ik kon de mudir van Khorsabâd niet zien, die afwezig was, en deze afwezigheid maakte me 
bang dat ik de escorte die me uit Cherabân had gebracht en die ik had weggestuurd toen ik 



aankwam, niet kon vervangen. Maar een van de gelukkigste lotgevallen, ik spreek vooral zo 
omdat mijn khantchi mijn verstand had verbroken van zijn verhalen over struikrovers, kwam 
om me weg te trekken. 

 

van zaken. Precies toen ik besloot om alleen te gaan, arriveerde een karavaan van rijke 
Perzische pelgrims in Khorsabad, vergezeld van een twintigtal mannen te paard die naar 
Khane-Kine zouden terugkeren, van waar ze waren gekomen en waar. Mijn overnachting 
onderdak wachtte me. 

Al snel kwam ik tot een overeenkomst met deze tweedehands escorte, want het was slechts 
een kwestie van geld en fooi, en we vertrokken rond het middaguur, waarbij de hitte werd 
getemperd door een vrij sterke noordenwind. Mijn ruiters waren bijna allemaal Koerden, 
mannen van opmerkelijke schoonheid en perfect bewapend. Met hun grote pistolen met 
koperen knoppen in hun riem, hun felle kleuren, hun wijde witte broek en vooral hun trotse 
gezicht versterkt door een dikke tulband, hadden ze een geweldige outfit te paard. Ze waren 
allemaal, zoals overigens de gewoonte van hun land, op merries bereden. Het kostuum van de 
Koerden is qua vorm hetzelfde als dat van de Arabieren van de steden of van de Turken, 
alleen gebruiken ze voor het jasje en het Arabische vest bijna uitsluitend de kleur rood en 
zoals de bonte tinten voor hun tulbanden. 

De afstand tussen Khorsabad en Khane-Kine is slechts vier farsags die in zes uur worden 
gedaan. Ik ging weg, voorbij de tumuli die ik noemde en die aan weerszijden van de weg 
liggen. Toen kwamen een paar kloven die saaier dan moeilijk waren en gevormd door lage 
bergen, daarna drie uur woestijn, totdat ik uiteindelijk aankwam in Khane-Kine, 
voorafgegaan door een van mijn dienaren. Die ik naar Caimacam stuurde om mijn brieven 
van aanbeveling. 

 

Khane-Kine is een heel mooi stadje met duizend huizen gelegen op de rechteroever van de 
rivier de Diala, waarmee ik nog niet klaar was en die men oversteekt op een heel mooie 
nieuwe brug. Bogen gebouwd in bakstenen gebakken door de Perzen in de zeventiende eeuw, 
toen het land aan hen toebehoorde. Bij de ingang ontmoette ik een gezant van de caimacam 
die mij naar het aan mij toegewezen huis had gereden. We staken deze brug over, erg 
onaangenaam geplaveid met kleine ronde kiezelstenen en meestal erg scherp, die ons naar 
een buitenwijk genaamd Hadji-Kara bracht, die zich links van de rivier uitstrekt en waar we 
een prachtige karavanserai zien. Ik ben daar niet heen gegaan; het huis dat voor mij was 
gereserveerd was een heel mooie villa aan de rand van een beek, midden in een immense tuin 
van werkelijk uitzonderlijke pracht, allemaal gevuld met de mooiste bomen, palmbomen, 
vijgenbomen, sinaasappelbomen, citroenbomen, granaatappel bomen, abrikozenbomen, enz., 
met een overvloed, een uitbundigheid van vegetatie, waarvan ik verbaasd was na alles wat de 
Oriënt me al bij het verlaten van de woestijn had laten zien in termen van dit soort 
verrassingen. Bij de deur stonden ongeveer tien mannen, die me militaire eer bewezen, en 
toen beklom ik de trap, die leidde naar een verdieping bestaande uit twee kamers met een 
talaar voorafgegaan door een prachtige portiek, vanwaar het uitzicht zich uitstrekte over de 
stad en de omgeving. Oppervlakte. Ik was stervend van honger en vermoeidheid aangekomen 
en erg laat; Ik stelde mijn bezoek aan de caimacam uit tot de volgende dag, en onmiddellijk 
na het avondeten ging ik naar mijn bed, dat ik in de talar had neergezet, waar ik twaalf uur 
lang in de koelte sliep, maar me zorgen maakte, tegen de ochtend, door echt zwermen 
vliegen. Ik lunchte en ging toen, na te hebben gegeten 

 



kondigt mijn bezoek aan de caimacam, Mahamet-Beg, zoon van Mahamed-Beyglier-Beg.  

Hij ontving me in een soort kelder, de sardab van zijn huis, waar hij verbleef vanwege de 
hitte en die voor alle meubels alleen vloerkleden had die op de vloer waren gespannen met 
kussens waarop we allebei gingen zitten. Mahamet-Beg was een nogal onaangenaam 
personage, met een lichaamsbouw, klein, eenogig en rood als een haan, en onder zijn officiële 
beleefdheid herkende ik vanaf het begin een niet erg hoffelijk karakter dat contrasteerde met 
de minzaamheid en de gretigheid. dat de aanbeveling van de Pasja mij tot dusver had 
gewonnen van de kant van de andere Turkse functionarissen. 

Khane-Kine is de laatste stad, behorend tot Turkije, en met een caimacam of een mudir, die 
men ontmoet voordat men Perzië binnengaat. Mahamet-Beg beweerde mijn firman of 
bouyourouldi in zijn handen te houden, evenals de brief die ik hem de dag ervoor had 
gestuurd, omdat er geen Turks station tot aan de grens moest worden gevonden, deze 
documenten, afkomstig van de gouverneur van Bagdad, werd nutteloos voor de rest van mijn 
reis. Deze man, ik weet niet waarom, inspireerde me met een zeker vermoeden dat ik had 
gevoeld toen ik hem benaderde. Ik was niet op de hoogte van zijn motieven, maar het is zeker 
dat hij, eens hij mijn papieren onder de knie had, met mij had kunnen doen wat hij wilde en 
me mishandelde als hij dat had gewild, hoewel de prachtige accommodatie die hij me had 
gegeven echter weinig instemde met de slechte gezindheden die ik geneigd was hem toe te 
schrijven, toen ik hem zijn aandringen met een pateline-stem zag hernieuwen. Ik liet me niet 
meeslepen door zijn honingzoete woorden. Ik antwoordde resoluut dat ik niet van plan was 
documenten te overhandigen die 

 

behoorde mij toe, direct aan mij gegeven door Zijne Excellentie Namik-Pasha; dat ik van 
plan was ze te bewaren als aandenken aan zijn vriendschap, en dat ik bovendien, vanwege de 
grote reputatie van de Pasha en de achting die hij geniet bij alle moslims, hoopte dat zijn 
aanbeveling niet nutteloos zou zijn, zelfs niet in Perzië; dat bovendien Bagdad niet zo ver 
weg was en dat ik desnoods heel goed in staat zou zijn om daar een klacht in te dienen die, 
naar ik wist, gehoord zou worden. Dit argument leek mijn man voldoende overtuigend, hij 
gaf me mijn documenten, hoewel nogal met tegenzin; Ik groette hem en vertrok zonder het 
verlangen te voelen om hem weer te zien. 

Toen ik wegging, maakte ik een kleine wandeling door de stad, weer langs de grote brug, 
waaronder de Diala een waterval vormt, waarvan het geluid van ver te horen is.  

Het stadje aan de andere kant, dat eigenlijk Khane-Kine heet, is deels bestraat en heeft vrij 
brede straten met redelijk goed gebouwde huizen. De stad eindigt in tuinen die er prachtig 
uitzien en die over het algemeen zijn beplant met perzikbomen, die ik zeer zelden was 
tegengekomen in al deze landschappen van Babylonië en Assyrië. 

Toen ik thuiskwam, bracht ik daar een deel van de middag door met het schrijven van 
aantekeningen, brieven en lezen, nadat ik had besloten om Khane-Kine te blijven tot de 
volgende dag, allereerst omdat ik daar verbleef. -achting die niet aan een zekere 
kinderachtigheid ontbrak, om de onaangename stemming van mijn caimacam te schijnen te 
trotseren. Voor mijn diner nam ik plaats op het terras van het huis vanwaar men alle huizen in 
de stad overziet, en ik was daar getuige van zeer interessante familiescènes. 

 

terwijl de inwoners naar de daken gingen om de avond en zelfs de nacht daar door te brengen, 
liet de temperatuur het niet alleen toe, maar maakte het ook een noodzaak. Ik zag, heel dicht 
bij mij, een oude Kùrde, met wit haar en een nog steeds krijgshaftig gezicht, gekleed in een 



prachtig paars zijden gewaad waarop zijn lange sneeuwwitte baard uitkwam, die werd 
bediend door zijn vrouwen, sorbets en een snack die hij zachtjes nam, uitgestrekt op een tapijt 
en leunend op een divan, terwijl hij met de lucht van een sultan deze verfrissingen 
accepteerde, die hem zo nederig werden aangeboden door zijn mooie dienstmeisjes. Door 
verschillende van deze intieme scènes kon ik de schoonheid van Koerdische vrouwen 
beoordelen, wat inderdaad heel opmerkelijk is, met een sensuele aanraking die hun 
aantrekkingskracht vergroot. 

Het gezicht is een beetje breed, zoals bovendien dat van de mannen, maar niets is gelijk aan 
het vuur en tegelijkertijd de loomheid van hun grote gazelleogen, evenals de glans van hun 
roze teint, die niet meegeeft. niet met die van onze noordelijke vrouwen. Van alle Koerden, 
zowel mannen als vrouwen, is het meest opvallend deze schoonheid van de huidskleur en de 
witheid van de tanden. Vrouwen sluieren zichzelf nauwelijks, ze verbergen tenminste hun 
gezicht niet met hun sluiers. Hun haar, uniform zwart, valt op hun schouders in lange 
vlechten bezaaid met kleine gouden munten die min of meer talrijk zijn, volgens het fortuin. 
Bijna allemaal dragen ze een oorbel of ring op de neus, op de manier van hindoeïstische 
vrouwen. Deze families brengen de nacht door in hun huizen in zeer goede harmonie met de 
ooievaars en hun jongen, die hier in evenveel aantallen zijn als in Cheraban. Vanaf mijn 
terras kon ik nog steeds zien, op vrij grote afstand 

 

tance, een begraafplaats, op een mooie heuvel, die er van verre goed uitziet, met zijn kleine 
witgekalkte koepels. Voor me, aan de andere kant van het beekje, was een cabaret in 
Arabische stijl, heel levendig, waar Kùrdes zich amuseerde door te drummen, terwijl ze 
koffie dronken. Vooraan werden kinderen lastiggevallen en achtervolgd met gelach en 
huilend een troep kamelen die op hun pad waren afgedwaald; het was een lawaai, een 
eindeloze trein, en dit alles deed me oordelen over het open, zorgeloze en naïeve karakter van 
deze Koerdische bevolking die door niets verlevendigd wordt en dus de helft van haar leven 
op straat en op terrassen doorbrengt. 

De nacht bracht me van de mijne naar beneden; maar bovenal werd ik teruggeroepen naar 
beneden door het lawaai van een woordenwisseling tussen de moukres, die mijn bagage 
leidden en de belastinginner, die hen tussen hen dertig krans wilde laten betalen voor de 
betaling van hun bijdragen, aangezien ze het land verlieten en het was niet bekend of ze terug 
zouden komen. Ik pleitte voor hen en legde een goed getuigenis af van hun eerlijkheid; de 
verzamelaar nam genoegen met dit depot en liet ze met rust. Ik zou ze van de galg hebben 
gered als mijn moukres niet dankbaarder waren geweest; ze kusten alleen mijn handen en ik 
had alle moeite om ze van die van hen te verwijderen. 

De volgende dag, dinsdag, na de lunch, maakte ik me klaar om te vertrekken, toen ik een 
beetje laat was, leek het mij, het bezoek van de caimacam. Ik heb sindsdien gedacht dat hij 
me het gevoel had willen geven dat mijn gebrek aan gretigheid bij aankomst hem beledigd 
had, en misschien de manieren 

 

ontevreden over hem moeten ze aan dezelfde oorzaak worden toegeschreven. Uit schaamte of 
om mij eer te bewijzen, was hij vergezeld gegaan door het hoofd van de telegraaf, een 
Armeniër en een Turk, het hoofd van de grensdouane. Deze drie karakters waren even 
onbeduidend, zo slecht als elkaar. Het gesprek duurde niet lang en MahametBeg verliet me en 
vertelde me dat ik onderweg een escorte zou vinden om me naar mijn volgende station te 
brengen. Ik bedankte hem en ook en vooral voor het prachtige huis dat hij me had gegeven, 



en terwijl de muilezels werden geladen, ging ik voor een laatste en heerlijke wandeling in de 
tuin die de belangrijkste schoonheid was. 

Er was daar, in het midden van een bos van prachtige beuken,  

grote bosjes sinaasappelbomen, citroenbomen en eeuwenoude vijgenbomen, de stam van een 
werkelijk buitengewone dikte. Ik heb daar frambozen geplukt, bijna rijp, wat vroeg was voor 
het seizoen. De citroenbomen waren nog bedekt met groen fruit, maar dat beloofde een rijke 
oogst. Toen ik het huis verliet om te paard te rijden, zag ik een twaalftal Joden voor mijn deur 
staan, die mij de eer bewezen bij mijn vertrek aanwezig te zijn. Het waren Joden uit de stad 
zelf en die alleen Koerdisch spreken. 

Ze zijn daar geweest, zo beweren ze, sinds de tijd van de eerste ballingschap, toen de koning 
van Nineve, Salmanasar, na het omverwerpen van het koninkrijk Israël, het grootste deel van 
het Joodse volk meenam, dat hij naar de grenzen van Assyrië verspreidde. Tot hen voegde 
zich de enige christen die in Khane-Kine woonde, een Armeniër van de katholieke ritus; hij 
had mij ook voor mijn vertrek willen begroeten. Ik ontving met dankbaarheid dit teken van 
hoffelijkheid voor mijn kwaliteit van Europeaan, van Frengui en mijn 

 

De karavaan vertrok om verder te gaan, door Khane-Kine, de weg naar Perzië, over te steken.  

Ik stak de brug weer over, volgde over de hele lengte de zeer brede en niet al te slecht 
geplaveide straat die bijna de hele stad vormt, stak een bijna droog stroompje over en kwam 
via een vrij steile klim op de kruising van de weg een aftakking die van Khane-Kine naar de 
hoofdweg leidt, als dit woord kan worden gebruikt voor deze paden door velden die het hele 
systeem van oostelijke levensvatbaarheid vormen. Omdat ik op deze plek de escorte niet had 
gezien die de caimacam me had aangekondigd, stopte ik om op hem te wachten, want ik was 
in het hart van het land dat het slechtst bekend stond om zijn slechte ontmoetingen. 
Ondertussen heb ik mezelf geamuseerd door te kijken naar twee enorme kampementen van 
Perzische pelgrims op een naburige heuvel, die vanuit Kerbelah naar huis terugkeerden. De 
ene bestond uit mensen uit Tabriz, de andere was die van de broer van Imâd-ed-Daulèh, 
gouverneur van de belangrijke stad Kirmanchâh die ik onderweg moest vinden, beide vorsten 
van het koninklijke bloed van Perzië. Mijn escorte van zes is eindelijk aangekomen. Er was 
een fout gemaakt, vertelde me dat de ruiters, de caimacam, ongetwijfeld door een restje slecht 
humeur, hen een verkeerde richting hadden gegeven. We vertrokken op volgorde en 
begonnen in een goed tempo aan de vijf farsags, zeven grote competities, die mij scheidden 
van Kasr-Chirine, het volgende station op Perzische bodem. 

Driekwart van de weg biedt absoluut geen rente; het is een voortdurende golving van kleine 
heuvels, soms zanderig, soms rotsachtig, met geen andere vegetatie dan een paar dun 
kreupelhout. Na drie uur van deze saaie reis kwam ik bij een kleine 

 

geen bergen waar de renners plotseling stopten met me te vertellen dat dit de grens was 
tussen Turkije en Perzië en dat ze niet verder konden gaan, omdat de troepen van de twee 
naties vaak in onenigheid aan deze rand worden betwist, ze vreesden dat nadat ze me naar 
Kasr-Chirine-t zouden bij hun terugkeer worden aangevallen en mogelijk gedood door de 
Perzische soldaten.  

Ik vond het niet erg prettig om op deze manier onverwacht halverwege verlaten te worden 
door een escort waarvan gezegd werd dat hij onmisbaar was. Maar omdat ik inzag dat het 
motief van deze arme mensen ernstig was, nam ik snel een besluit, gaf ze hun goede hand en 



stuurde ze weg. Er gebeurde niets ongewoons gedurende de rest van de reis, behalve één 
ontmoeting die ik zal zeggen, maar het is nog geen kwestie van bandieten. 

Tegen het einde van de dag liep ik, zoals me vaak overkwam, mijn wereld ver voor, met 
slechts een van mijn dienaren, de oude Reza-Kouli; we waren aangekomen op de plaats waar 
we toetreden tot de Diala, die een uur gevolgd moet worden voordat we in Kasr-Chirine 
aankomen, en ik dacht aan de prachtige gewassen die aan de twee oevers grenzen, toen mijn 
paard plotseling een zijwaartse sprong maakte die bijna klopte mij van de haak. Hij had net 
een enorme slang, zo groot als een arm, uit een naburig plukje biezen zien komen, dat de weg 
volledig blokkeerde. Omdat ik geloofde dat ik te maken had met een van deze onschadelijke 
reptielen, ondanks hun grootte, zoals ik er zoveel in Bagdad had gezien en die erg bang zijn 
voor mensen, duwde ik mijn paard erop om hem bang te maken en te doen. maar Reza-Kouli 
riep naar me: ga niet vooruit, het is een heel gevaarlijk beest! Inderdaad, de slang stond op 
zijn staart en kwam op mij af 

 

met schokkerige sprongen. Reza-Kouli, die was afgestegen, trok zijn kandjar, een grote dolk 
die de Perzen met grote vaardigheid werpen, en hij stelde de slang zo goed af, dat hij hem 
plotseling bijna in tweeën sneed, waarna hij hem met oprechte moed afmaakte. af door zijn 
hoofd met een steen te verpletteren. Het beest was werkelijk monsterlijk en mat niet minder 
dan drie meter. Deze soort die, zoals we zojuist hebben gezien, niet bang is om mensen aan te 
vallen, is een van de meest giftige; de beet zou fataal zijn. De paarden hadden moeite om te 
herstellen van de instinctieve schrik die deze grote reptielen bij hen opwekken, en pas toen de 
dode slang van het pad was verwijderd en in de rivier was geworpen, stemden ze ermee in om 
verder te gaan. 

De nacht, een maanloze nacht, was gekomen met dit gevecht, dat zoveel eer deed aan de 
koelte en de blik van mijn oude Perzische kok, en terwijl het zijn prachtige actie bedierf door 
het eindeloze verhaal van zijn vele daden en zijn wonderen hiervan vriendelijk, we raakten de 
weg kwijt, nadat we een pad hadden genomen dat ons wegleidde van Kasr-Chirine in plaats 
van het te naderen. We dwaalden een lang uur rond zonder de oevers van de Diala te kunnen 
vinden, waarvan we de fout hadden gemaakt om weg te gaan. Toen mijn kleine karavaan 
Kasr-Chirine had bereikt, waren mijn mensen zeer verbaasd mij daar niet te zien en werden 
op zoek gegaan naar Perzen die het land kenden en die mij absoluut verloren vonden in het 
midden van verlaten heuvels. We hadden nog een uur nodig om Kasr-Chirine te bereiken, 
waar we om negen uur waren. De moukres, die me opwachtten voor de poort van Hassan-
Khan, de gouverneur 

 

van de plaats, die het op zich namen om mij met opperste ongepastheid aan te kondigen, 
begon met geweld op de deur en de ramen van het huis te kloppen. De onbezonnenheid was 
des te groter omdat de Khan al in bed lag. 

Deze woeste daad bracht hem uit bed. Hij was niettemin erg beminnelijk, aanvaardde mijn 
excuses zeer vriendelijk en schonk me een huis tegenover het zijne, waarbij hij zijn spijt 
betuigde dat hij me niet bij hem thuis kon ontvangen aangezien hij wachtte. Van het ene 
moment op het andere de ChâhZadeh, de broer van Imâd -ed-Daulèh, wiens caravan ik had 
ontmoet toen ik Khane-Kine verliet. 

Woensdag 5 juni. - Ik stond vroeg op, nadat ik heel slecht had geslapen in het huisje dat voor 
mij was gevallen en waar ik stikte van de hitte door een temperatuur die gedurende enkele 
dagen tussen de 30 en 36 graden Celsius werd gehandhaafd. Ik besloot mijn tenten op te slaan 
in een weiland bij de rivier, onder hoge wilgen, waar ik me perfect vestigde in de koelte. 



Terwijl deze operatie werd uitgevoerd, en in afwachting van een geschikt uur om de 
gouverneur te bezoeken, kreeg ik een idee van de situatie van Kasr-Chirine, die niet lang 
duurde, omdat het slechts een dorp van veertig huizen gegroepeerd rond een middelmatige 
karavanserai, allemaal gebouwd op een hooggelegen punt aan de voet waarvan de Diala 
stroomt in een goed bewaterde en goed gecultiveerde vallei. Deze vallei wordt gevormd door 
een dubbele rij kleine heuvels, waarachter op een uur rijden een tweede gordel van hoge 
bergen te zien is. Dit is alles wat kan worden gezegd over dit eerste Perzische resort. Maar 
het belang ervan wordt verhoogd door de aanwezigheid, in de omgeving, van talrijke 
geattesteerde ruïnes. 

 

zozeer het bestaan van een oude en grote stad waarvan het verleden, net als dat van zoveel 
andere verdwenen steden, niet bekend is. Ik zal later een korte en exacte beschrijving geven. 

Ik had Hassan-Khan laten vragen wanneer hij me kon ontvangen. Hij was het die mij het 
antwoord gaf. Hij wist, uit de relaties die zo gemakkelijk tot stand kwamen tussen de 
bedienden van een reiziger en die van de stations waar hij verblijft, dat ik enkele maanden in 
Teheran had gewoond, dat ik daar belangrijke mensen kende, en dat de koning hij zelf had 
ontving en verwelkomde mij. Hij behandelde me niet als een gewone vreemdeling, maar, zou 
ik zeggen, als een halflandgenoot die me zelf waarschuwde dat ik niettemin gevoelig was 
voor zijn aandacht en ik was blij dat ik het hem in zijn eigen taal kon uiten, wat zette ons 
gesprek al snel op een intieme basis. 

Voormalig dienaar van prins Imad-ed-Daulèh, Hassan-Khan, had op zijn meesterskrediet de 
regering van het district Kasr-Chirine verkregen, wat zijn positie aan de grens belangrijk 
maakte. Hij was een man van een jaar of veertig, zeer aangenaam in manieren, en vervuld 
van die Perzische geest die zo sterk op de Franse geest lijkt. Hij keurde mijn kamp sterk 
goed, dat hem de voorkeur leek te hebben boven alle huizen in het dorp, die, behalve het 
zijne, gewoon echte hutjes zijn. We brachten een uur samen door met praten over Teheran en 
de andere steden van Perzië die hij kende, en aangezien ik mijn wens had uitgesproken om de 
ruïnes van het oude Kasr-Shirin voor hem te bezoeken, gaf hij me een van de ruiters van zijn 
suite om me te vergezellen. Nu Hassan-Khan weg was, haastte ik me naar de lunch en ging 
meteen op pad met mijn gids. 

 

De oude stad werd ten oosten van de huidige stad gebouwd in de vorm van een enorme 
vierhoek, minstens een liga breed, waarvan de omtrek nog voldoende is aangegeven. De 
eerste ruïne die we aan de linkerkant tegenkomen, is die van een paleis of kasteel waarvan de 
bouwtraditie wordt toegeschreven aan de prachtige Chirine, de vrouw van de Sassanidische 
koning Khosrou-Purviz (589-628 n.Chr.), Die dol was op dit verblijf. Wat overblijft van het 
gebouw, zijn bijgebouwen, zijn omheining, geeft ons een idee van zijn primitieve pracht. Het 
was allemaal gebouwd van blokken van een prachtige blauwachtige steen die in de naburige 
bergen werd gevonden en die tegelijkertijd met baksteen werd gebruikt. 

Wat het best bewaard is gebleven, is een grote kamer met vier deuren, elk in het midden van 
een van de vier overgebleven muren, waarschijnlijk een ontvangsthal die door zijn massieve 
architectuur is ontworpen om de bewoners evenveel frisheid te geven. mogelijk tijdens de 
zomer. Rechts en links, voor en achter, zien we andere kleinere kamers met de overblijfselen 
van gewelven die elk jaar meer en meer wegzakken. Tien minuten vanaf dit gebouw begint 
de stad, zo verzonken in de grond dat je op de daken van huizen lijkt te lopen. Ze zijn bijna 
allemaal ingestort en vervangen door grote stapels stenen en puin waarop hoog gras groeit. 
We kunnen nog steeds de lange bazaars onderscheiden, in een rechte lijn gebouwd met deze 



blauwe steen waarover ik heb gesproken, en die op sommige plaatsen hun prachtige 
gewelven laten zien die ook uit dezelfde stenen zijn gevormd. De weg naar Perzië loopt door 
al deze ruïnes, die slechts een herinnering vertegenwoordigen; ze kruist wat ervan overblijft 

 

de omheining op een punt waar waarschijnlijk ooit de hoofdpoort was, te oordelen naar de 
resterende delen van de muur, die ongeveer anderhalve meter breed en dertig hoog zijn. We 
kunnen ruim een half uur langs de muur lopen, min of meer onderbroken, van de oude stad en 
zo komen we bij een groep geïsoleerde ruïnes, die de overblijfselen zijn van een groot 
gebouw, waarvan wordt gezegd dat het de stallen van koning was. Khosrou. 

Vlakbij eindigde een prachtig aquaduct, waarvan alleen verwoeste en ver uit elkaar staande 
delen vandaag de dag nog over zijn. Dit aquaduct moest, op een zeer hoog niveau, een deel 
van de wateren van de Diala innemen en naar de stad brengen, die zo overvloedig van dit 
water werd voorzien, opmerkelijk vanwege zijn grote zuiverheid. Hier is wat het 
constructieproces was dat in dit werk werd gebruikt, denk ik, uniek in zijn soort. Een muur 
die min of meer hoog is naargelang de bochtigheid van de grond, en van 1,20 meter tot 1,80 
meter dik, gaande van de inlaat van de rivier naar de stad en de gewenste helling verkrijgt 
voor een gemakkelijke stroming. Op deze solide basis en waar we geen spoor van bogen 
kunnen onderscheiden, vestigen we het kanaal, niet in metselwerk of gecementeerde 
bakstenen, zoals in andere oude aquaducten, maar gevormd door enorme blokken van deze 
blauwachtige rots. Die in overvloed aanwezig zijn in de omgeving, en die was uitgehold als 
een lange doos waarvan alleen de bodem en de twee zijkanten overbleven. Deze grote 
segmenten, waarvan men op de grond en zelfs nog op hun plaats prachtige monsters van twee 
en drie meter vindt, passen in elkaar, overal met zeldzame precisie afgesteld. We hadden dus 
een pijplijn van verschillende competities uitgevoerd die 

 

kent uitzonderlijke voorwaarden van reinheid, degelijkheid en, als ik het zo mag uitdrukken, 
ondoordringbaarheid. Maar dat was niet alles. Om het aquaduct in verbinding te brengen met 
de rivier, was het nodig om een doorgang te maken door een berg rotsen van buitengewone 
hardheid. 

Door geduld en tijd werd het overwonnen, en deze barrière, gesneden als een mes, getuigt 
van de moed en vaardigheid van degene die zo'n werk bedacht en leidde. Over dit onderwerp 
vertellen mensen een legende dat ik niet de eerste ben die zich reproduceert, maar die hier 
een plaats moet vinden. 

De mooie Chirine, die haar naam aan de stad gaf, had een gewelddadige passie geïnspireerd 
bij een jonge beeldhouwer, tegelijkertijd een architect met een grote reputatie, genaamd 
Ferhad. Deze laatste kwam vaak werken in zijn paleis, evenals in dat van koning Khosrou-
Purviz, en de traditie, die nog steeds zijn artistieke genie viert, schrijft het grootste deel aan 
hem toe in de monumenten van Kasr-Chirine en van vele andere steden van Perzië. . Ferhad 
is een soort Michelangelo, maar knap, jong en aantrekkelijk. 

Zijn naam, met betrekking tot de wonderen van de kunsten, en vooral de beeldhouwkunst, is 
legendarisch geworden, zoals die van Roustam in feite van fabelachtig heroïsche prestaties.  

Chirine was niet ongevoelig voor de hartstocht van zo'n man, ondanks de liefde die ze 
inspireerde voor de koning, haar echtgenoot, die de geschiedenis niet precies geeft voor een 
erg tedere prins, aangezien hij op de troon was aangekomen. vader vermoord, maar waarvan 
ze weelderig en magnifiek zei, vooral voor de ondankbare Chirine, aan wie hij niet wist hoe 



hij iets moest weigeren. Als men de auteur van de Djihân-Arâ mag geloven, 'hield hij 
gewoonlijk vijftienduizend musici, 

 

zesduizend paleisofficieren, vijfentwintigduizend vijfhonderd zadelpaarden en muilezels, en 
voor de bagage negenhonderdzestig olifanten. Toen hij te paard op pad ging, vergezelden 
tweehonderd mensen hem met ovenschotels die parfums brandden, en duizend dragers water 
bespoten het pad (1). "De traditie voegt eraan toe dat onder zijn paarden een buitengewone 
hardloper was, die veertig competities per dag aflegde, en het verzekert ons dat Khosrou-
Parviz sliep op een matras van goud", zegt Segini, die zo zacht is als een zachte pasta. 

Dit alles weerhield Chirine er niet van om elke dag meer verliefd te zijn op de knappe Ferhad, 
die ze vaak zag als hij, hetzij voor de koning, hetzij voor haar, een nieuw meesterwerk bracht. 
Khosrou voelde de behoefte om hem van de rechtbank weg te halen, en met dit doel gaf hij 
hem de opdracht om het aquaduct te bouwen waarvoor hij het plan had opgesteld, dat de geul 
van een barrière van rotsen omvatte, een werk dat hij nodig had omdat het was bijna 
onpraktisch, zo niet onmogelijk. Inzicht bijbedoeling van de koning, dat was om hem voor 
altijd uit de buurt van zijn minnares te houden, Ferhad antwoordde: " Ik ben klaar om te ' 
doen wat je me te bestellen, op voorwaarde dat je zweren ' Queen Shirin afstaan aan mij in 
het huwelijk toen heb ik " klaar met deze werk." 'De koning zwoer het hem en Ferhad ging 
aan het werk. 

Hij wilde zijn gigantische werk, waarvan het succes hem verre van verzekerd leek, inluiden 
door het onder de aanroeping van zijn pure liefde te plaatsen, en voordat de wereld begon.  

(1) Werk gepubliceerd in het Perzisch en Engels door majoor Ouseley, in 1799, onder de titel 
Epitome of the Ancient History of Persia.  

 

tagne polijstte hij de hoogste rots en maakte daar, in dezelfde lijst, het portret van Chirine en 
dat van hemzelf.  

Chirine werd daar voorgesteld, verkleed als koningin, en hij had zichzelf een rijke 
verkleedkleding gegeven die pronkte met zijn buste en viel op zijn knieën. Enkele honderden 
arbeiders waren onder zijn bevel geplaatst. Hij gebruikte de helft ervan bij de bouw van het 
aquaduct, en met de andere begon hij uit de rotsachtige massa de blokken te halen die 
bedoeld waren voor het geleiden van het water, waarvan hij de grootte regelde en bewaakte. 
Maar de overname was voorbij toen de berg nog maar net begonnen was. Ferhads moed leek 
hem soms in de steek te laten; hij werd getroost door de aanblik van het portret van zijn 
minnares, en zei tegen zichzelf dat voor een liefde als de zijne niets onmogelijk zou moeten 
zijn. Hij zette iedereen achter dit graniet aan, waarvan de hardheid zijn geluk leek te 
betwisten, en zag hem lange maanden elke dag, aan het hoofd van de arbeiders, als een 
eenvoudige arbeider, een scherpe hamer in zijn hand, die de bres vergroot. was om doorgang 
te geven aan het verwachte water van de Diala. 

Het moment kwam eindelijk waarop het succes niet langer leek te twijfelen, en de koning 
kreeg te horen dat ze een besluit moesten nemen om koningin Chirine te verliezen. Khosrou, 
radeloos (het is de naïeve traditie die spreekt), hield verschillende concilies om te weten hoe 
te ontsnappen aan de vervulling van zijn belofte. De hovelingen zagen geen uitweg en hij was 
nog steeds in wanhoop gedompeld, toen een oude vrouw hem kwam helpen en zo deed ze 
het. Ze adviseerde de koning om het nieuws van de dood van de koningin overal te 
verspreiden en schreef tegelijkertijd algemene rouw en een driedaags vasten voor de rest van 
haar ziel voor. Dit advies 



 

werd gevolgd, iedereen in het zwart gekleed, vastte en bedekte zich met as, de dieren werden 
zelfs aan het vasten gemaakt en een grote Arabische stam, voorafgegaan door hun schapen 
bedekt met zwarte linten zoals bij de dood van de vorsten, werd gestuurd om te rouwen om 
de dood van Chirine bij de berg waar Ferhad werkte. De laatste, bang om al deze kuddes in 
rouw te zien, vroeg naar de oorzaak, en toen hij hoorde dat Chirine er niet meer was, gooide 
hij de zware scherpe hamer in de lucht die hij in zijn hand hield, en de ontvangst op het hoofd 
dat hij viel op de grond beroofd van leven. Anderen zeggen dat toen de ongelukkige minnaar 
het fatale nieuws hoorde, hij dronken van hoop vanaf de top van de berg nadacht over zijn 
voltooide werk en dat hij de dood zocht door naar de bodem van de wonderbaarlijke geul te 
rennen die hem zoveel had gekost. inspanning, die hij nu niet nodig achtte. 

Toen ik terugkeerde van deze interessante wandeling, vond ik een van mijn moukres in een 
ruzie met een Perziër die beweerde dat zijn ezel twee jaar geleden van hem was gestolen door 
passerende muilezeldrijvers, en dat hij het herkende in de niemand van een ellendige ezel die 
de moukre beweerde te hebben gekocht met zijn geld in Bagdad. Mijn aanwezigheid maakte 
een einde aan de discussie, en hoewel ik erg moe was en niets meer met Kasr-Chirine te 
maken had, besloot ik om dezelfde avond weer op pad te gaan. Dus ik at, en toen ik mijn 
karavaan had gestuurd, met het bevel een halve competitie van het dorp te wachten, ging ik 
afscheid nemen van Hassan-Khan. Maar deze weerhield me er sterk van om op dit moment te 
vertrekken en wees me, in de richting van het zuidwesten, grote wolken bewogen die voor 
hem, met zijn ervaring van het land, de indicatie waren van een zeker en aankomend onweer. 

In feite was er nog geen half uur verstreken, toen de  

 

de eerste druppels begonnen te vallen. Ik stuurde een gulam om mijn mensen te vertellen dat 
ze naar huis moesten komen, en aangezien de regen een deel van de avond aanhield, ging ik 
zo goed mogelijk in het huis zitten waar ik de dag ervoor zo slecht had geslapen, het grootste 
deel van mijn wereld. paarden en muilezels die onderdak hebben gevonden in de karavanserai 
van Kasr-Chirine. 

Deze regen van enkele uren had de atmosfeer een beetje opgefrist; Ik maakte de vorige nacht 
goed met een goede nachtrust die zelfs lang genoeg duurde voor de ochtend. Toen ik eenmaal 
opstond, zorgde ik voor het bijwerken van mijn aantekeningen, die de dag ervoor beknopt 
waren gemaakt, en na de lunch, rond twee uur, maakte ik me klaar om te vertrekken, omdat 
ik een voldoende sterke tussenstop wilde maken om diezelfde avond in PaïTagt aan te 
komen, een plek in de bergen waar het altijd erg koel is. Toen ik Kasr-Chirine verliet, begon 
het geschil over de ezel opnieuw, niet langer tussen de eiser en mijn beschuldigde moukre, 
maar tussen al mijn mensen, die de kant van de moukre kozen, en een dozijn Perzen, die 
luidruchtig waren tegen de volgende vermeende eigenaar, en willen om met geweld deze 
onfortuinlijke ezel te verwijderen, die tijdens deze ruzie nog ergerlijker uitzag, waarvan ze de 
mooie Helene was, alsof ze wilde zeggen: ik ben de moeite echt niet waard. De komst van 
Hassan-Khan, die me waarschuwde afscheid te nemen, voorkwam de klappen die spoedig 
zouden komen. Na tegenstrijdige verklaringen, besliste de mudir het geschil ten gunste van 
de moukre, ik durf niet te zeggen door alleen rekening te houden met mezelf, en we waren 
eindelijk in staat om rustig weg te lopen. 

Bij het verlaten van Kasr-Chirine gaf ik nog een slag  

 



kijk naar de ruïnes van de oude stad die de weg, zoals ik al zei, eerst kruist en dan volgt. 
Nadat ik, voorbij de plaats waar ik was gestopt, nog twee of drie keer de overblijfselen van 
het grote aquaduct had gevonden, verloor ik het definitief uit het oog en nam een pad dat 
buitengewoon rotsachtig was en bezaaid met opgerolde kiezelstenen, ongetwijfeld 
aangedreven door de Diala. Daar ontmoette ik een zeer lange karavaan van Perzische 
pelgrims, van alle leeftijden en van alle geslachten, die op weg waren naar Kerbelah, met een 
groot aantal lijken in houten kisten, in paren gebonden op het bed. ze vervoeren. De weg golft 
dan enige tijd door hoogten met geen andere begroeiing dan een paar zeer zeldzame 
grassoorten; dan dalen we af in een groene vallei omringd door vrij steile heuvels, waar 
uitgestrekte rijstvelden zich uitstrekken: we komen binnen via een smal defile en gaan op 
dezelfde manier naar buiten, zodat deze vallei volledig gesloten is, behalve deze twee 
uitgangen die dienen als doorgang voor de Diala die in het midden stroomt, maar verre van 
de breedte presenteert die het biedt aan Khane-Kine. Dit land, waar men een klein gehucht 
ziet, heet Galatsheï; behalve de Diala wordt het nog steeds bevrucht door verschillende 
stromen die uit de naburige bergen komen om bij deze rivier te komen, waarvan de bron 
zeven of acht mijl verderop ligt, iets boven Kirrind. De grote caravan, die ik elke avond had 
gezien, kampeerde daar bij een grote stroom, ondiep, maar zeer breed, die stroomt bij het 
oversteken van de weg en verdwaalt in de Diala, constant in de schaduw van bomen, dichte 
wilgenbossen. Ik doorwaadde deze stroom en kwam al snel bij de uitgang van 

 

de vallei van waaruit u de Sar-Pol karavanserai kunt zien.  

Ik kreeg het advies om niet te overnachten bij SarPol, dat vanwege zijn drassige terrein vol 
muggen is. Het is een heel klein Koerdisch dorp, gelegen aan de rand van de Diala, en bestaat 
uit ongeveer dertig biezenhutten in de schaduw van immense vijgenbomen vermengd met 
wilgen. 

Deze hutten zijn van een constructie die het geheel erg pittoresk maakt. De grote biezen 
waaruit ze zijn gevormd, zeer dicht bij elkaar in de grond geplant, hebben hun groene 
pluimen behouden, die de hut met de koelste rand bekronen; het geeft een charmant effect. 
Deze uniforme hutten zijn bedekt met matten die ook van biezen zijn gemaakt en die ook 
dienen om een kleine binnenplaats naast elke hut te omsluiten. Aan het einde van het dorp 
zijn er twee karavanserai, de ene volledig verwoest en de andere, met een put in het midden, 
redelijk goed bewaard gebleven, hoewel het meer dan twee eeuwen oud is, omdat een 
inscriptie boven de deur is gegraveerd in een granietsteen, waarvan bekend werd gemaakt dat 
het werd gebouwd tijdens het bewind van koning Abbas de Grote. Ervoor stroomt nog steeds 
een beek die een holte in de weg maakt en die gemakkelijk passeert. Als je omhoog gaat naar 
de Diala, die hier vrij breed is, kom je bij een grote stenen brug met een enkele boog, 
geplaveid met zeer gladde kiezelstenen, waarop je oneindig veel moeite had om de paarden 
en muilezels te houden, aangezien deze brug een zeer hoge kluis, presenteert op weg naar 
boven, en vooral op weg naar beneden, een zeer gevaarlijke helling. 

Het pad dat we volgen, eenmaal uit dit Sar-Pol-bekken, biedt niets opmerkelijks; het loopt 
langs, naar links en heel dichtbij, een rij dorre rotsen, en vertrekt aan de andere kant, drie 
kwartier uit elkaar, 

 

een kleine keten van hoge heuvels, min of meer bebost, in de verte bekroond door de 
besneeuwde bergen van Louristan. De nacht was gekomen, vaag verlicht door de nieuwe 
maan, en de wolven die hier in groten getale leven uit hun holen brachten. We zagen er 
verschillende, die op korte afstand stopten en ons heel stil gadesloegen. Een van mijn 



bedienden wilde er een gaan jagen, maar zijn vrijmoedigheid was nutteloos, de wolf wilde 
niet op hem wachten. Nadat we deze weg een tijdje hadden vervolgd, kwamen we in een door 
de natuur gespaarde doorgang door de reeks rotsen, die ons naar een tweede vallei leidde die 
nog vruchtbaarder was dan de vorige, en die werd bewaterd door talloze stromen dan de 
regens van de lente hadden overstroomd, mijn trailer dwingen om genoeg tijd te verspillen op 
drie verschillende locaties. Wat mij betreft, die niet bereid was om mijn voeten nat te maken, 
wat altijd de oorzaak was van enige ongesteldheid voor mij, ik profiteerde van het kleine 
maanlicht dat we moesten krijgen, met twee van mijn mensen, de rotsen die links blijven en 
de vallei, en ik ontdekte daar een pad waardoor ik deze rivieren gemakkelijker kon passeren 
en waardoor ik een vrij grote opmars kon maken in de rest van mijn wereld. Willows, die 
steeds dichterbij kwamen, kondigden mij de nabijheid van het station aan, dat het einde van 
deze etappe zou markeren. Een zeer snelle afdaling, en steeds meer rotsachtig, bracht me in 
een soort trechter, aan de onderkant waarvan de Diala de voet baadt van de huizen van het 
dorp dat ik wanhopig wilde bereiken, Paï-Tagt, " Verblijf van de Koningen , “ Zo genoemd 
door ik weet niet welke traditie. 

Dit dorp met zo'n mooie naam, zeer schilderachtig gelegen  

 

op de bodem van een ware afgrond van groen, omlijst door een omheining van hoge rotsen, 
was helaas, en tegen mijn verwachting in, absoluut verlaten, omdat de inwoners volgens hun 
gewoonte naar de bergen van Kùrdistan waren geëmigreerd, waar ze alle met hun kudde in 
tenten geweest, die daar overvloedig weiland vinden. Ik voelde me slecht op mijn gemak in 
deze sombere kloof met mijn enige twee bedienden, al die gesloten huizen, geen tenten, en 
daarmee een hevige wind die ons op weg had genomen en die hier ijskoud was, omdat, 
hoewel in een inspringing, we waren niettemin op grote hoogte, omdat we constant uit Kasr-
Chirine waren geklommen. Ik had ook gerekend op de voorzieningen die we bij Paï-Tagt 
zouden aantreffen, en mijn caravan was slecht voorzien. Eskender, mijn bruidegom, stak de 
rivier over om de mensen in een tent waarvan je het licht aan de andere kant kon zien, iets te 
vragen, kippen, zuivel of brood, om te kopen; maar het had geen zin, het was zo laat dat deze 
mensen sliepen, en toen ze in een slecht humeur wakker werden, stuurden ze hem hardhandig 
weg. We hoefden dus alleen maar te wachten tot de caravan arriveerde. Ik deed dit terwijl ik 
een uur op en neer liep om mijn voeten op te warmen. Eindelijk arriveerde mijn wereld. Maar 
door deze harde wind was het onmogelijk om de tenten op te zetten. Ik besloot om de deur 
van een van die lege huizen, gebouwd van grove bakstenen en bedekt met aarde, omver te 
werpen, en na een noodzakelijk zeer karige maaltijd viel ik in slaap in mijn veroverde huis, 
en dankzij een omvangrijk systeem van dekens Ik was al snel opgewarmd en bracht, mijn 
geloof, een heel goede nacht door. 

 

Vrijdag 7 juni. - De dag deed me de site waar ik was nog meer waarderen. De wind was gaan 
liggen en de hitte keerde terug met de zon, maar getemperd door een heerlijke frisheid, zowel 
vanwege de hoogte van de plaats als vanwege de nabijheid van de Diala. Ik klom op een 
heuvel die uitkijkt over het kleine dorp en waaromheen de huizen zijn gestapeld. Als we door 
de top van deze heuvel lopen, lopen we op het platform van een verwoest gebouw, ofwel een 
oude karavanserai, of, zo werd mij verteld, een paleis uit de tijd van koning Khosrou, die de 
traditie onverstoorbaar noemt, in dit deel van Perzië, in verband met een min of meer oude 
ruïne. Dit bestaat uit een paar gewelven gemaakt met grote stenen; het zou nodig zijn om 
deze immense tumulus van streek te maken om goed te beseffen wat vroeger het gebouw was 
dat daar was geplaatst en dat de naam van PaïTagt, die hem overleefde, lijkt aan te duiden dat 
het een koninklijke residentie was die tijdens de sterke hitte werd bewoond. 



Ik had voor mij, aan de andere kant van de Diala, een heel mooie en heel groene weide die 
me verleidde mijn tenten op te slaan, en ik bracht daar mijn dag door met lezen en schrijven 
en vooral niets doen. Rond het middaguur kwam de grote Perzische karavaan, die mij volgde 
of voor me lag, een paar passen van mij vandaan om zijn kamp op te slaan, wat deze retraite 
erg levendig maakte. Tegen de avond vertrok ze weer; voor mij was ik er zo goed dat ik 
besloot daar te blijven tot de volgende dag. 

Mijn eenzaamheid werd echter alleen aangenaam verstoord door twee mensen, de Tefengschi 
of tuinman uit Sar-Pol, die me een patrijs kwamen aanbieden die hij in de berg had 
getrokken, en een kleine jongen, die me een jonge kost bracht. patrijs aan wie ik de vrijheid 
gaf,  

 

dant met een kran de zeer gelukkige kerel; hij had, te oordelen naar zijn capriolen, nog nooit 
zo'n bedrag in zijn bezit gehad. Ik heb lange tijd met deze bewaker gepraat, die me 
ongetwijfeld wilde doen geloven dat alle verhalen van bandieten waar mensen plezier aan 
beleefden, om zijn bewaking en zijn eer te doen gelden en om zijn belang des te meer aan de 
orde te stellen. schrikkende reizigers waren die pure verbeelding; dat we er tenminste geen 
hebben gezien en we hadden er nog nooit een in het land gezien. Ik bedankte hem voor zijn 
verzekering en antwoordde, terwijl ik mijn onafscheidelijke revolver trok, dat ik hiermee, en 
ik voegde de bescherming van de Perzische politie toe, nergens bang voor was. Ik dacht, 
terwijl ik stikte, dat de revolver te veel was. Hoewel ik ver weg ben, zoals sommige reizigers 
hebben gedaan, om de beschermers van de openbare orde in het oosten ervan te beschuldigen 
een handje te helpen, of liever gezegd, nuttige informatie te verstrekken aan roofovervallers, 
met wie ze vervolgens delen, had ik er geen spijt van. dit advies aan zo'n optimistische agent, 
terwijl hij hem zonder de minste moeite een nieuwe kran voor zijn patrijs liet aanvaarden, die 
ik niet op zijn geweten wilde hebben. 

Zaterdag 8 juni. - Mijn volgende station was Kirrind, een klein stadje met een redelijk goed 
gevulde bazaar, een belangrijke overweging, aangezien mijn eten helemaal droog was. 
Voordat ik vertrok, moest ik een executie maken en weggooien, min of meer figuurlijk als 
iemand in de tent woont, mijn tweede kok, te geneigd om mij de laatste plaats te geven in zijn 
culinaire zorgen. Omdat onze proviand in Paï-Tagt schaars was, was het geen reden om voor 
de lunch de enige kippenpoot mee te nemen 

 

onze nomadische voorraadkast. In tijden van overvloed keek ik niet zo goed, maar de 
hongersnood verzuurde en ik kon een beweging van wrok in mijn maag niet weerstaan. Het 
was twee uur toen ik vertrok. Ik had zes competities te gaan om in Kirrind te komen, en de 
eerste twee onder de moeilijkste omstandigheden. In feite, vanaf het begin, merken we dat we 
worstelen met een grote berg die direct moet worden aangevallen door zijn snelste plan, 
omdat de Perzische wegen hun tijd niet verspillen aan het zoeken naar min of meer 
gemakkelijke bochten; ze gaan rechtdoor langs de kortste lijn. Ik dacht dat ik me voor een 
van die formidabele hotels bevond waar de lezer me verschillende keren heeft zien verloven, 
van Shiraz tot de Perzische Golf. Het was dezelfde steile trap, gevormd uit fragmenten van 
gladde, gladde rotsen. Ik dacht dat het veiliger was om deze beklimming te voet te maken, 
omdat mijn paard een betere kans heeft om het alleen goed te doen dan geleid door mij. Al 
mijn mensen stegen ook af en een eerste en zeer zware inspanning, zonder andere ongelukken 
dan een paar vreselijke afwijkingen, zonder echter te vallen van de kant van mijn rijders, 
bracht ons tot rust, een klein plateau dat aan de linkerkant biedt, een monument waarvan ik 
me niet kan herinneren dat ik de beschrijving van andere reizigers heb gelezen. M. Ferrier, in 



ieder geval een voormalig adjudant-generaal in dienst van Perzië, die in 1845, net als ik, van 
Bagdad naar Teheran reisde, maakt er geen melding van. Dit monument verdient het hoogste 
aandachtspunt. Het is maar een heel klein gebouw dat men zou beschouwen als een kapel, 
gebouwd van grote, meesterlijk uitgehouwen stenen. Drie of vier enorme platen die op het 
veld zijn gelegd, vormen, 

 

alleen, de hele achtergrond. Het beeld komt hier overeen met de architectuur, met een zeer 
pure smaak, die een hoge ouderdom onthult; het ziet eruit als een Grieks werk. 
Gebeeldhouwde bloemen lopen over de kroonlijst, die zwaar beschadigd was, maar waarvan 
de lijn en elegante vorm nog steeds te volgen is. In het interieur, onder en rondom het 
plafond, is er nog een band van prachtig behandelde bloemen. Wat was dit monument? 
Misschien een oratorium gebouwd in de vroege dagen van het christendom door een 
kunstenaar die bekend is met meesterwerken van Griekse kunst. Alles draagt bij aan het idee 
van deze bestemming en mijn geloof plaatste, in overeenstemming met mijn verbeelding, 
gewillig een Christus aan het kruis op de bodem van deze kleine tempel, zo mysterieus en zo 
goed geplaatst. Vanaf de plaats waar het zich bevindt, strekt het uitzicht zich in feite uit over 
de koele vallei van Paï-Tagt en de hoge bergen van Louristan; dit panorama geeft de site een 
bij uitstek poëtisch karakter. De mensen, in dit zeer prozaïsche, zeggen dat dit gebouw diende 
als kantoor voor douanebeambten (ongetwijfeld die van koning Khosrou, want het monument 
is zeker oud), die de rechten verzamelden op de passerende karavanen. 

Een tweede beklimming, ook te voet en niet minder pijnlijk, die we eerst uitvoeren door langs 
de Diala te lopen, heel smal en heel snel op deze plek, bracht ons naar de top van de berg. Dit 
hele deel is bebost met veel steeneiken, vermengd met struiken en soms grote wilde 
vijgenbomen. We waren de eerste graad overgestoken die naar het grote plateau van 
Centraal-Azië leidt, waar Teheran zich bevindt. We konden weer te paard; Maar als de weg 
geen gevaar meer bood, was het vanwege zijn bedding niet prettiger 

 

van kiezelstenen, waardoor onze wandeling erg traag was. Maar het weer was goed voor mij, 
punt te warm, en meer van deze wind die een plaag is in de lange etappes. We ontmoetten een 
nieuwe en talrijke karavaan pelgrims die op weg waren naar Kerbelah met hun gebruikelijke 
reeks lijken, twee aan twee op muilezels gedragen en achter zich latend dit verfoeilijke pad 
dat al mijn zintuigen in opstand bracht, vooral hier, dat een muilezel wordt afgeslacht onder 
zijn muilezels. sombere last, de zaak die een van de lijken bevatte, brak voor ons uit en men 
moet oordelen over de infectie. Pas na een kwartier galopperen dacht ik dat ik er helemaal 
vrij van was. De weg, altijd rotsachtig en constant begrensd door steeneiken, was een vallei 
ingegaan waar de Diala doorheen liep. Na een uurtje kwam ik aan in Mian-Tagt, een 
charmant dorpje, gelegen aan de rand van dezelfde rivier, met een grote en mooie 
karavanserai waarvan de monumentale proporties de oude constructie aangeven en waar 
reizigers worden ontvangen. Hier waren in ieder geval de huizen, omgeven door prachtige 
tuinen, open en bezield door het lawaaierige, goede humeur van de Kùrdes die ze bewonen. 
Dit leven, temidden van overvloed, compenseerde me voor het sombere aspect van Paï-Tagt. 

Buiten het dorp drukte een troep zigeuners, gelegerd onder een paar rietkragen, hun 
verbazing uit; vooral de vrouwen, echte spitsmuizen met een donkere huidskleur, duwden 
elkaar naar voren, schreeuwend en lachend om een frengui van dichtbij te zien. 

Bij het verlaten van Mian-Tagt volgt het pad altijd deze vallei bedekt met kiezelstenen die de 
grond vormt van een bos van prachtige steeneiken, afgewisseld met wilde vijgenbomen. We 
komen dan veel uit in een vallei 



 

breder, waar de bossen plaats hebben gemaakt voor uitgestrekte weiden van gelijkmatig en 
dik gras. Aan de zijkanten van de rotsen, die aan weerszijden de grens vormen, zie je kleine 
dorpjes, van afstand tot afstand, of zelfs groepen tenten van verschillende grootte. Na twee 
uur wandelen in deze kale vlakte, kwamen we 's nachts eindelijk aan in Kirrind; maar om 
preciezer te zijn, moet worden gezegd dat mijn karavaan daar eerst zonder mij aankwam. 
Sinds onze ontmoeting met de Perzische pelgrims, was ik altijd ver voor mijn troep uit 
gelopen met mijn twee bruidegoms, die, de beste te paard, achter mij in dezelfde trein waren 
vertrokken. Toen ik Kirrind naderde, maakte ik een van hen los om een huis te gaan houden 
en kwam me dan ophalen om me daarheen te leiden. Het was donker ; Ik schaamde me enorm 
toen ik bij de kruising van twee paden kwam, waarvan er een naar de bodem leidt en de 
andere naar de bovenkant van de stad, gelegen als een plank op een zeer hellende helling. Ik 
nam de laatste, toen mijn man terugkwam via de andere. We hebben elkaar ruim een kwartier 
gezocht; tenslotte kwamen we door ronddwalen en roepen samen en kwamen Kirrind binnen, 
net op hetzelfde moment als mijn kleine karavaan. Het onderdak waar ik werd ondergebracht 
was een vreselijk Koerdisch huis, waar ik plotseling verdoofd werd door het geschreeuw van 
een aantal kinderen, honden, kippen, enz., Die de benedenverdieping binnendrongen. Ik ging 
naar een kamer waar ik mijn avondeten had opgediend en ging onmiddellijk daarna naar bed, 
uitgeput als ik was, vooral van de steile klim die ik te voet had gemaakt bij het begin van 
deze melkbeurt. 

Zondag 9 juni. - Toen ik wakker werd, zag ik dat ik in een Koerdisch huis was dat uit een 
prachtige binnenplaats bestond, 

 

die door een grote deur uitkwam in de straat, en aan weerszijden daarvan waren stallen; 
achterin leidde een trap naar twee kamers gescheiden door een opslagplaats waar de tarwe 
wordt geplaatst, en boven de stapels tarwe was een vloer of liever een soort hindernis 
gevormd door lange stokken die van de ene muur naar links gingen. de andere en verder 
welke bijen hun honing maakten, zichzelf natuurlijke bijenkorven bouwden, en kwamen en 
gingen door een hek boven de deur. Ik had daar slecht geslapen door gebrek aan lucht; Ik 
ging zitten en ademhalen op een klein terras naast mijn kamer en beschut door een klein 
aarden dak ondersteund door boomstammen. Toen ik opstond, had ik Naoum gestuurd om 
namens mij de gouverneur van het district Kirrind, Melek-Nias-Khan, een Kùrde, te vragen 
wanneer hij me kon ontvangen. Deze was op tournee; je l'appris par son neveu Abdoul-
Hoceïn-Khan, âgé de quinze ans, parlant assez bien l'anglais, qui revint avec mon domestique 
pour m'exprimer les regrets que son oncle, absent pour plusieurs jours, éprouverait de ne pas 
me zien. Dit werd op zeer goede voorwaarden gezegd, en de jonge prins, omdat zijn zeer 
oude familie deze rang in het land bekleedt, bracht een half uur met mij door op mijn terras 
en sprak vooral over Engeland, waarvoor hij sprak, toonde hartstochtelijk. 

Ik gaf hem de tijd om naar huis te gaan en terwijl ik mijn voeten nat maakte in de beken die 
langs de kronkelende en onverharde straten van Kirrind lopen, haastte ik me om hem te 
bezoeken. Hij liet me eerst een kamer binnengaan met alleen tapijten, kussens en een enkele 
stoel die duidelijk op me wachtte en waarop hij me vroeg te gaan zitten. 

 

nant, niet zonder ijdelheid, dat dit nogal rustieke meubelstuk in Kirrind zelf was gemaakt. 
Mijn kleine Khan, met een zeer intelligent gezicht, had, zei ik, een fijne passie voor de 
Engelse taal en beschaving verworven; maar dit laatste woord is erg zwaar voor zijn jonge 
geest, verbaasd over die van onze Europese uitvindingen, die, net als de telegraaf 



bijvoorbeeld, zijn begrip te boven gingen, maar zijn nieuwsgierigheid wekten en waarvan hij 
geloofde dat ze uitsluitend van Britse oorsprong waren. Hij dwong me naar zijn kamer te 
gaan, waar hij erg trots was me een klein telegraafapparaat te laten zien, gewapend met een 
draad, dat overeenkwam met het huis van een medewerker van de Engelse telegraaf wiens 
lijn hier is aangesloten. Hij amuseerde zich een deel van de dag door berichten uit te wisselen 
met deze werknemer, van wie ik sterk vermoedde dat hij een van die geboren diplomaten was 
en vaak de opdracht kreeg, die Engeland, onder alle voorwendsels, onderhoudt in de 
provincies. West- en Zuid-Perzië, om een invloed daar gunstig op haar ontwerpen, die er 
vooral in bestaan om aldus de Russische invloed die op de bevolking van het noorden en het 
oosten werkt tegenwicht te bieden. Het is langs de Perzische Golf en in Kùrdistan, deze twee 
landen die worden bewoond door een militaire en bijna onafhankelijke bevolking, dat de 
Engelsen het dubbele middelpunt van hun actie hebben geplaatst, waarvoor alle middelen 
goed zijn om de invloed van de regering van Teheran te vergroten. machteloos om te 
dwarsbomen. Terwijl ik met Abdoul-Hoceïn-Khan aan het praten was via de elektrische 
telegraaf, kwamen twee van zijn neven, Abbas Kouli-Khan en Kérim-Khan, hem bezoeken; 
ze leken mij even enthousiast over Engeland. 

Alle drie waren ze begonnen met het leren van de Engelse taal  

 

en ik hoef niet te zeggen dat mijn ervaren telegraafoperator hun leraar was.  

Toen ik deze interessante jongen achterliet, begon ik door Kirrind te bladeren, dat, zowel 
door zijn uiterlijk als door zijn bevolking, een speciale vermelding verdient. Het is een echt 
klein stadje met duizend tot elfhonderd branden en 4.000 inwoners, gelegen op de helling van 
een van de twee heuvels die een kloof vormen die uitkomt in een grote vallei genaamd de 
vallei van Kirrind. De huizen, in rijen en afgesneden door kleine langs- en dwarsstraatjes, 
dalen af naar de rand van een kleine rivier, heel helder en zeer snel, die naar de bodem 
stroomt en afkomstig is van een prachtige bron, die een halve mijl verderop ligt. uur op het 
plateau dat de stad domineert, en een deel van het water wordt gebruikt om de straten schoon 
te houden. Een merkwaardige singulariteit zijn de bruggen die de terrassen van de huizen met 
elkaar verbinden, zodat we op veel plaatsen over de daken lopen. Door de hoogte van Kirrind 
en de nabijheid van hoge bergen zijn de winters er behoorlijk koud. Ik zag open haarden in 
het huis van de jonge prins, maar het vuur dat men daar gedurende drie maanden van het jaar 
maakt, verhindert echter niet dat de ramen open blijven. 

De constructie van Kirrind is modern; tenminste één komt daar niet samen, zoals in Kasr-
Chirine, een groep ruïnes die aangeeft dat daar een oude stad bestond. 

Het enige dat zou herinneren aan een min of meer afgelegen tijd, het is een heuvel of tumulus 
gevormd door een hoop stenen of liever fragmenten van stenen die sterk vermengd zijn met 
aarde, die men in de vallei ziet, als een restant, uiteraard, van sommigen geïsoleerd gebouw 
waarvan het onmogelijk is  

 

kan de bestemming raden. Ik merkte alles op in de buurt van een charmante plek waar ik 
dezelfde avond mijn tenten had opgezet, niet bereid om een tweede nacht door te brengen in 
de verstikkende kamer waar ik zo slecht had geslapen. Ik bevond me aan de rand van dit 
heerlijke riviertje, met voor me de voortzetting van de heuvel, waarop een van die lachende 
begraafplaatsen (ik combineer deze twee woorden met intentie) uitkwam die de Oriënt je laat 
zien, echte tuinen, gestippeld met kleine koepels en sierlijke obelisken waarvan de witheid, 
zorgvuldig onderhouden, contrasteert met het groen eromheen. 



De bevolking van Kirrind biedt, net als die van Kùrdistan, het fijne type inwoners van het 
oude Assyrië, beschreven door Ptolemaeus, dat zich in het oosten uitstrekte tot voorbij 
Kirmanchâh, waar het de Meden ontmoette. De Kùrdes zijn deze voormalige Carduques die, 
ondanks alle wisselvalligheden van de rijken die ze probeerden te veroveren, wisten hoe ze 
een onafhankelijkheid konden behouden die nog steeds voortduurt. Ik verzamel hier gretig 
deze regels van een reiziger die Perzië goed kende en die ons vertrouwd maakte met het 
karakter en de situatie van de Kirrendianen, evenals een merkwaardige eigenaardigheid met 
betrekking tot hun geloof. “De inwoners van deze plaats, schrijft M. Ferrier, zijn Ali-Illahis, 
dat wil zeggen aanbidders van Aly, die zij beschouwen als een God. Ze eten varkensvlees, 
drinken gefermenteerde likeuren, bidden niet en vasten niet, zelfs niet tijdens Ramazan. Het 
is zeker dat ze wrede en woeste manieren hebben. Altijd in opstand tegen het gezag van de 
sjah van Perzië, kunnen ze nauwelijks worden onderworpen, behalve door compromissen te 
sluiten, maar nooit met geweld, omdat ze in het laatste geval hun 

 

herenhuizen en schuilplaatsen in de bergen, waar het onmogelijk is voor een Perzisch leger 
om hen te volgen. Bovendien is de belasting die op hen wordt geheven, hoewel hun plaats 
rijk en zeer productief is, bijna onbeduidend. Het werd begin 1842 verminderd, na een 
opstand vergelijkbaar met die van de Siciliaanse Vespers, en dit feit veroorzaakte de grootste 
sensatie in Teheran, waar ik was, toen het nieuws arriveerde (1).   

Maandag 10 juni. - Ik hoefde mezelf alleen maar te prijzen voor mijn nacht doorgebracht in 
de tent. Vroeg in de ochtend ontving ik snel achter elkaar twee brieven in het Engels van mijn 
kleine Khan. Het was duidelijk dat hij mij een oordeel wilde geven over zijn vorderingen, 
waar hij zo trots op was; maar er was ook van zijn kant een dubbele en charmante aandacht, 
want bij het eerste briefje vroeg hij naar mijn nieuws, en bij het tweede, geschreven over de 
verzekering dat ik hem had gegeven dat ik me volkomen welwillend voelde, vertelde hij me. 
die ik haastte te aanvaarden, om een ritje te paard in de buurt te maken. Hij kwam me zelf 
ophalen en we gingen eerst op bezoek, op een half uur van de stad, de grote bron waarover ik 
heb gesproken. De weg ernaartoe is een van de moeilijkste; het is een in de rots uitgehouwen 
helling die naar beneden glijdt naar een immense plataan die meerdere malen eeuwen oud is 
en een holte voorstelt als een hut, waarin twee geiten ineengedoken zitten. Van daaruit, in een 
kwartier, via een meer begaanbare weg, arriveert men bij deze bron van een verrassende 
schoonheid. Het komt uit, in een enkele stroom en door een enorme bouillon, in een groot 
rond bassin gevormd door de natuur, 

(i) Reizen en avonturen in Perzië, enz., door MJ-P. Ferrior, Parijs 1870, nieuw. bewerken; t. 
Ik p. 33. 

 

vanwaar het luidruchtig stroomt om de sterke stroom te vormen die naar de stad snelt. 
Ongeveer twintig Koerden waren daar om hun vee, schapen, geiten, ezels, enz. Te drenken; 
Terwijl ze hun jonge prins met liefdevol respect begroetten, toonden ze zich met gretige 
beleefdheid aan mij. We maakten toen een grote omweg, langs tuinen zonder 
sinaasappelbomen of door tuinen zonder sinaasappelbomen, die eindigen bij Khane-Kine, 
maar opmerkelijk vanwege de kracht van hun vegetatie; er waren vooral een paar 
walnotenbomen met een werkelijk kolossale ontwikkeling; Ik heb niets gezien, in Azië of in 
Europa, dat naderde. Water is overal op dit plateau, dat dient als overlaat voor de naburige 
bergen; hier en daar ontspringen kleine bronnen, en dichter bij de stad ontmoet men er een 
die, door zijn volume, nog steeds het verdient om opgemerkt te worden. 



Het water is erg koud en ik heb met veel plezier mijn dorst gelest. Ik bracht Abdoul-Hoceïn-
Khan terug naar zijn huis en vertelde hem dat ik van plan was mijn reis in de namiddag voort 
te zetten; Ik smeekte hem zijn vader de uitdrukking van mijn spijt over zijn afwezigheid over 
te brengen, terwijl ik hem zelf bedankte voor zijn charmante welkom, dat in werkelijkheid 
ouder was dan hij. Toen hij ons verliet, wilde hij me een souvenir geven en hij vond niets 
beters om me te geven dan een van zijn studieboeken om de Engelse taal te leren spellen, en 
voegde er over dit onderwerp aan toe dat hij hoopte dat ik het nog eens zou zien en spreek 
Engels met mij in Londen, omdat de jonge Khan, ongetwijfeld onder de inspiratie van zijn 
meester, alleen maar droomde en sprak over deze reis naar Engeland. 

Terug in mijn tent, en terwijl ik aan het lunchen was, kreeg ik bezoek van Abbas-Kouli-Khan 
en zijn broer Kérim, die me een gelukkig vervolg kwamen wensen.  

 

van mijn reis, beide zeer beminnelijk, vooral de tweede. Ik heb vaak nagedacht over wat mij 
zo'n ontvangst had opgeleverd van deze drie jonge mensen, ik was onbekend en arriveerde 
zonder aanbeveling in het land. 

Ik moet het vooral toeschrijven aan dit gevoel van oude gastvrijheid dat in de harten van de 
Koerden voortduurt, voornamelijk onder hun heerlijkste families, waarvan dit een van de 
oudste is; maar misschien zal de lezer mij toestaan hieraan toe te voegen dat de trein waarin 
ik reisde en die mij, van hieruit gezien, enigszins uitbundig lijkt, er ook iets mee te maken 
had. Ik verliet Kirrind rond twee uur, het was negen uur toen mijn karavaan aankwam op het 
station van Haroun-Abad. 

De weg tussen Kirrind en Haroun-Abad, die zes uur duurt, is aanvankelijk gemakkelijk te 
doen in een vallei vol weilanden, die men volgt naar het gehucht Khosrabad, dat zeer dicht bij 
een zeer goede bron ligt.  

We stopten even om onze dieren te drinken, temidden van het woeste geblaf van een troep 
honden die ons leken te willen verslinden. De Ketkhoda, die me leek te begroeten, liet ze 
wegjagen door twee agenten die hem vergezelden. Hij bood me zijn diensten aan als ik hier 
de nacht wilde doorbrengen. Maar ik wilde nog twee of drie competities gaan; het was de 
afstand die mij van ons station scheidde. Dit tweede deel van de weg is buitengewoon 
rotsachtig; in twee uur bereikten we echter Haroun-Abad. Een soortgelijk peloton 
verwelkomde ons daar, en wat het vreemdst is, is dat deze plek bijna helemaal verlaten was, 
omdat het grootste deel van de bevolking naar de hoogten was geëmigreerd. De Ketkhoda 
zelf was afwezig en mijn volk was ons verplicht 

 

om deze hondenpopulatie zo onherbergzaam met stenen af te dwingen. Ik probeerde niet eens 
een van deze lege huizen binnen te gaan, en nadat ik een beetje verder was geduwd, stopte ik 
en zette de tenten aan de rand van een grote stroom, heel dicht bij een kleine houten brug, 
bedekt met aarde. 

Dinsdag 11 juni. - Toen ik opstond, ging ik de positie herkennen. Het dorp Haroun-Abad telt 
hoogstens ongeveer zestig huizen, gebouwd op de twee oevers van deze stroom, die later de 
Kerah-rivier wordt, en waarover verschillende bruggen zijn gebouwd, waarvan er één, 
gemaakt van stenen, leidt tot een zeer mooie karavanserai. Het dorp, zei ik, was verlaten, 
maar de karavanserai werd bewoond door ongeveer vijftig Kùrdes van wie de honden waren 
die ons zo slecht hadden ontvangen. De meesten van hen waren paardenhandelaars, en de 
hele dag door was er in mijn kamp een optocht van deze inheemse paardenhandelaren die mij 
paarden brachten om te kopen, die er allemaal goed uitzagen, vanwege het uitstekende voer 



waarmee ze werden gevoerd. Ik heb er echter geen gekocht, omdat ik mijn nomadische stal 
voldoende gemonteerd vond. 

Ik vertrok bij het vallen van de avond; Ik passeerde de grote karavanserai en verliet op korte 
afstand van het dorp twee kleine begraafplaatsen aan weerszijden van de weg; Iets verderop 
zien we een derde veel ruimer, waardoor ik dacht dat het aantal doden heel klein was in 
verhouding tot dat van de inwoners en dat de sterfte in Haroun-Abad beangstigend moet zijn. 
Ik had voorgesteld om die avond de vijf farsags te sturen die me naar Mai-Descht zouden 
leiden, het station dat aan Kirmanchâh voorafgaat. Het was een afspraak 

 

zeven uur te gaan, het is waar, in het licht van een prachtige maan, maar ik stond op het punt 
om in het laatste derde deel van de weg een van de moeilijkste en meest beruchte passages in 
dit deel van Perzië te ontmoeten. Eerst slingert het pad, nadat het de grote vlakte van Kirrind 
heeft verlaten, over kleine ruige heuvels, soms erg schilderachtig in het schemerige licht dat 
ze verlichtte. Op één plek stopten de paarden, zelfs terwijl ze probeerden achteruit te rijden. 
Zij waren de eersten die een vieze geur ruikten die van een kant van de weg kwam. Ik dwong 
de mijne om vooruit te gaan en de anderen volgden: het was een dirigent van lijken die aan de 
kant van de weg kampeerde met zijn vier muilezels zo luguber geladen, en van daaruit die 
vreselijke stank die nog meer toeneemt in de nacht en weerzinwekkend is zowel voor dieren 
als voor mensen. Verderop kwamen we bij een mooi gehucht, pas een jaar geleden gesticht 
onder de naam Hassan-Abad, vlakbij een prachtige bron die een kleine poel van vers en 
zuiver water vormt waar ik blij was mijn dorst te kunnen lessen. weg bedekt met stof. De 
wandeling, die voortdurend werd voortgezet temidden van rollende stenen, vermoeide me 
ook verschrikkelijk en stoorde mijn ongelukkige Arabische paarden niet minder, weinig 
gewend aan deze bergwedstrijden en kende tot dan toe alleen het zand en het grasveld van de 
woestijn. 

In de buurt van Hassan-Abad was een Chah-Zadeh of Perzische prins van koninklijk bloed, 
die dezelfde route nam als ik en die ik de volgende dag weer op het station zag.  

Van Hassan-Abad komt het pad in noordoostelijke richting de eerste steunberen van de 
Kùrdistan-keten binnen. Het duurde niet lang voordat ik mezelf in de aanwezigheid van de 
grote berg Guerdene-Nâl- 

 

Shikâm (Guerdene-kust, berg, nâl-fer voltooid, shikâm-die breekt), wat daarom Berg betekent 
die de hoefijzers breekt. Deze passage, zo toepasselijk genoemd, was degene die al in Kasr-
Chirine aan mij was gewezen. De weg is niets anders dan een hoop fragmenten van rotsen, 
waarvan sommige enorm zijn, die onophoudelijk uitbreken op de twee hellingen waartussen 
hij is ingesloten. Hoewel erg moeilijk, is de beklimming, die echter niet erg snel is, niets 
vergeleken met de afdaling. Inderdaad, eenmaal de top bereikt, ziet men voor iemand als een 
afgrond waarin het, volgens de praktijk van de Perzische paden, noodzakelijk is om in een 
rechte lijn af te dalen in het midden van dit bewegende bed van blokken en stenen. Ik stopte 
even om de rest van mijn caravan, waar ik voor stond, de tijd te geven om de moeilijkheden 
van de klim te overwinnen. De maan stelde me in staat om deze plek te realiseren vanwaar 
het uitzicht zich uitstrekt over andere bergen, die in de richting van het noorden en het oosten 
zijn geënsceneerd, op een wonderbaarlijke hoogte. Bossen van steeneiken kronen overal de 
immense rotsen die een ramp lijkt te hebben blootgelegd. Toen mijn hele karavaan was 
verzameld, vond ik het verstandig, en het was het advies van de opperste muilezel, om 
iedereen af te stijgen voordat ik deze echte afgrond betrad. De muilezels mochten vrij 
rondlopen en ze stapten uit, waarbij ze met zeldzame intelligentie de minder gladde plekken 



kozen. Ik maakte me grote zorgen over de paarden die hen volgden; ondanks dat alles goed 
ging, dankzij de voorzichtigheid van mijn nzehters (bruidegoms), en na een half uur van 
angst en dit tasten, bevonden we ons in een vallei waar de weg heen gaat voor wat 

 

tijd. Het klimaat van deze bergen is het meest uniek. Afwisselend had ik koude en warme 
windstoten, waardoor ik zenuwachtig werd en mijn hoofd zo duizelig werd dat ik het moeilijk 
vond om mijn paard te houden. Mijn volk feliciteerde zichzelf met het feit dat ze deze 
gevreesde Guerdene-Nâl-Shikâm hadden kunnen oversteken zonder daar een struikrover te 
hebben ontmoet. Deze aflevering wachtte ons op de Tenguewer-parade, een passage 
waarover minder wordt gesproken, maar die net zo vreselijk is, ook vol met gladde rotsen en 
net zo moeilijk. 

We moesten nog steeds afstappen en ik liep heel langzaam naar voren in het midden van deze 
zeer smalle pas, toen mijn karavaan plotseling werd aangesproken door een groep mannen, 
gewapend met zwaarden en geweren; Toen de maan toen versluierd was, kon ik niet al te 
duidelijk onderscheiden hoeveel er waren, vijf of zes tenminste, zeer woest uitziend en 
vastbesloten ons te beroven. Mijn bedienden waren in het begin zo bang dat ze totaal 
stomverbaasd waren, niet zeker of ze hun wapens wel of niet moesten gebruiken. De 
struikrovers, aangemoedigd door deze aarzeling, wierpen zich op mijn bagage en er ontstond 
een soort strijd tussen hen, de muilezelrijders en de bedienden. 

Dit alles was veel sneller gebeurd dan ik hier vertel. Het was tijd om in te grijpen, wat ik deed 
door over een paar rotsen te stappen, met het risico de benen te breken van mijn paard wiens 
hoofdstel ik in mijn linkerhand hield terwijl ik met mijn revolver in mijn rechterhand 
zwaaide. 

Mijn uiterlijk was een twist. Deze mannen die, zoals ik al zei, nooit opzettelijk een Europeaan 
confronteren, waren alsof ze versteend waren, en toen ze beetje bij beetje terugtrokken, 
verdwenen ze uiteindelijk in de schaduw, en deze affaire, 

 

die beloofde zo slecht te worden, eindigde zo, zonder doden of gewonden. Ik feliciteerde 
mezelf hiermee niet, tenzij de bijeenkomst een tragischer einde had gehad. 

Als u deze doorgang verlaat, komt u in de prachtige vlakte waar Maï-Decht ligt, te midden 
van weilanden die worden bewaterd door uitstekend bronwater. We sloegen onze tenten op 
bij een van deze natuurlijke fonteinen. Ik was uitgeput van vermoeidheid en ging vrijwel 
onmiddellijk naar bed. Eerder had ik mijn dienaar Naoum naar Kirmanchah gestuurd, nog 
steeds vijf mijl verderop, om mijn aankomst aan te kondigen aan de Turkse consul, Seyid-
Djouab, aan wie ik in het bijzonder was aanbevolen door Namik-Pasha. Hij kwam de 
volgende dag terug met de complimenten van de consul, die me vertelde dat hij me diezelfde 
dag verwachtte en dat ik accommodatie zou vinden om me te ontvangen. In de namiddag 
vertrok ik, eerst lopend in de vlakte, daarna door steenachtige kloven die ik spoedig verliet 
om een heel mooi land binnen te gaan, afgewisseld met groene heuvels van waaruit vele 
rivieren afdalen, totdat we bij het vallen van de avond Kirmanchah bereikten. Seyid-Djouab 
wachtte me op enige afstand van de stadspoort, gezeten op de trappen van een café waarvoor 
zijn bedienden twee prachtige paarden vasthielden, een voor hem, de andere voor mij, met 
stoffen zadels. Van zijde, versierd met zilveren en turquoise ornamenten. De consul werd 
vergezeld door een gevolg van ongeveer vijfentwintig personen, onder wie zes bedienden, die 
elk op hun hoofd een groot dienblad droegen, gevuld met suikerbrood, jam en allerlei soorten 
snoep. 



Een ander bracht twee levende lammeren die mij werden aangeboden als een substantiëlere 
voorziening. Na velen 

 

wederkerige complimenten en na een paar kopjes thee te hebben gedronken, vertrokken we 
naar de woning die voor mij bestemd was. Seyid-Djouab had mij twee huizen ter beschikking 
gesteld, een op een kleine heuvel, een kwartier van de stad, en de andere, met een tuin, in de 
buitenwijk van aankomst. Helaas kies ik voor de eerste; de lezer zal spoedig weten waarom ik 
mij op deze manier uitdruk. De consul leidde me naar de deur, gevolgd door al zijn mensen, 
en nam toen afscheid met mijn hartelijke dank voor zijn buitengewone hoffelijkheid. Bij 
binnenkomst leek het huis me charmant en de locatie beloofde me voor de volgende dag het 
mooiste uitzicht op Kirmanchah, deze stad omgeven door en afgewisseld met groen dat even 
fris als overvloedig is. 

Het schijnt dat dit landhuis lange tijd niet was bewoond, en met deze Perzische 
onzorgvuldigheid waarvan men geen idee kon krijgen, had de eigenaar er een dertigtal kippen 
mogen vestigen die in vrijheid in de verschillende kamers leefden. Ze moeten hun 
toegeëigend domein hebben vrijgemaakt om plaats voor mij te maken, maar er hing nog 
steeds een hoogst onaangename kippenhoklucht en, erger nog, een vlooienwolk die het voor 
mij absoluut onmogelijk maakte om te slapen. Het ding kwam op zo'n punt dat, uit bed 
gedreven door hun invasie, en zonder andere middelen dan op en neer te lopen in pantoffels 
in mijn kamer, mijn voeten, die bloot waren, niet lang op zich laten wachten. zwart worden, 
van de beten van die verdomde beesten die natuurlijk nog nooit op zo'n feest waren geweest. 
Ik hou niet langer vast, ik heb een besluit genomen 

 

bij het aanbreken van de dag, om deze onherbergzame woning te verlaten en ik ging met mijn 
suite, mijn paarden en mijn bagage naar het huis in de buitenwijk dat toebehoorde aan een 
zekere Hadji-Melek-Mahamet, een sluwe oude Perziër, maar nog steeds het woord voor de 
lol had. Hij begroette me door me te vertellen dat hij op me wachtte, er vrij zeker van dat ik 
niet lang in het huis zou blijven dat ik liever had dan het zijne. Het was kleiner maar perfect 
schoon, in totaal vier kamers, twee op de begane grond en twee boven. Ik ging voor mezelf 
naar boven en verliet de benedenverdieping, waar ze hadden gekookt, aan mijn bedienden. 
Overdag bezocht ik de tuin, die groot, bossig was en werd bewaterd door charmante beekjes. 
Het idee kwam bij me op om mijn tent daar op te zetten. Ik had een voorliefde voor deze 
kampen in de buitenlucht, en gedurende de vijftien dagen die ik in Kirmanchah doorbracht, 
ontving ik daar mijn bezoeken, nam ik mijn maaltijden en werkte ik; kortom, het was overdag 
mijn huis, ik kwam alleen thuis om te slapen. In mijn slaapkamer nestelden twee duiven, 
want hier blijven de ramen de betere helft van het jaar open en de gastvrijheid is voor de 
vogels in de lucht, net als voor de mannen. Het was minder onaangenaam dan de kippen en 
vlooien in het andere huis. Hun gekrijs was echter een trotse wekker voor mij, en toen de zon 
opkwam, bleven ze altijd op de rand van mijn bed zitten alsof ze me 's ochtends gedag wilden 
zeggen. Ze hadden hun nest in een mand die de helpende hand van mijn gastheer aan een van 
de hoeken van het plafond had gehangen en in dit nest zaten twee kleintjes, wat de moed 
wegnam om te vragen om de uitzetting van de vader en de moeder. . 

 

Ik haastte me de dag na mijn aankomst om Seyid-Djouab te bezoeken. Hij keurde mijn 
verhuizing ten zeerste goed, maar hij kon niet anders dan een beetje lachen om mijn ongeluk. 
Vanaf de eerste dag had hij mij twee schildwachten ter beschikking gesteld die voor mijn 
deur op wacht stonden met geweren gewapend met bajonetten, maar zonder hamer. Alvorens 



te zeggen wat mijn leven is geweest, voor mij vol van interesse, is het gedurende deze 
veertien dagen die aan Kirmanchâh gegeven zijn, raadzaam om deze stad bekend te maken 
waarover reizigers minder spreken, omdat het niet gelegen is aan de weg die ze gewend zijn 
te volgen, dat is eerder degene die via Tabriz, Teheran, Isfahan en Shiraz Europa met de 
Perzische Golf verbindt. 

Kirmanchâh, gelegen aan de grens van het oude Assyrië nabij de rivier Kara-Sou, de 
belangrijkste zijrivier van de Kherkhah, is een van de twee belangrijkste steden van het deel 
van Kùrdistan dat onder Perzië valt; de tweede is Sennèh, die verder in de bergen ligt, 
ongeveer twintig mijlen naar het noorden. De stad leunt tegen de achterkant van een van deze 
hoge bergen van waaruit aan alle kanten een oneindig aantal stromen neerdaalt die frisheid en 
vruchtbaarheid over het omringende platteland verspreiden. De stichting ervan wordt, maar 
zonder bewijs, toegeschreven aan de negende Sassanidische heerser, Châhpour of Sapor II, 
de tijdgenoot van Constantijn-de-Grote, van zijn zoon Constance en van de Joviaanse keizer 
op wie hij herstelde, voor het nieuwe Perzische rijk, de bezit van wat de vijf Trans-Tigritische 
provincies werden genoemd, waarvan Kùrdistan en Kirmanchâh deel uitmaakten. Maar deze 
achternaam komt niet in heel deze oude geschiedenis voor, noch in de geschiedenis. 

 

achterste dak van de Mongoolse en Tataarse indringers, die Kùrdistan grepen, en ten slotte 
ook niet van dat van de grote Abbas, die deze provincie heroverde op de Turken, die zichzelf 
weer meesters maakten onder zijn zwakke en laatste opvolger, Châh-Thamas. Het was tijdens 
diens regering, in 1730, dat Nadir, zijn glorieuze generaal en spoedig de usurpator van zijn 
troon, nadat hij het Turkse leger in de vlakten van Hamadan had verslagen, definitief alle 
naburige regio's had heroverd, versterkte Kirmanchah die, op deze kant, de Boulevard de la 
Perse. 

Tegenwoordig is de muur eromheen verwoest en is de sloot die de omheining beschermde 
gedeeltelijk gevuld. De poorten zijn verdwenen met de omringende muur: we kunnen daarom 
niet zeggen dat het nog steeds een sterke stad is door zijn werken, maar dat houdt niet op zo 
te zijn door zijn formidabele ligging. 

Rond 1830 had Kirmanchâh een nieuwe betekenis gekregen als hoofdstad van een grote 
provincie waarvan de regering door Feth-Ali-Châh was toevertrouwd aan Méhémet-Ali-
Mirza, de oudste van zijn zoons, maar geboren uit een Georgische slaaf. Omdat Feth-Ali de 
voorkeur had gegeven aan hem, om hem op te volgen, zijn jongere broer, Abbas-Mirza, 
wiens moeder een koninklijke Kajar-prinses was, beperkte de oudste zoon zich tot 
Kirmanchâh en verzamelde daar een leger van Kùrdes met de bedoeling om te discussiëren 
over de dood van hun vader, de kroon op Abbas die ook zijn troepen aan het voorbereiden 
was in zijn regering van Aderbeidjân. Maar nadat Feth-Ali-Châh zijn kinderen had overleefd, 
bleef deze nieuwe burgeroorlog in Perzië gespaard. 

Om de moderne geschiedenis van Kirmanchâh te voltooien, zal ik een beroep doen op het 
boek dat al door generaal Ferrier is geciteerd.  

Ik kopieer liever wat hij zegt in zulke goede bewoordingen, dan  

 

reproduceer in een andere vorm details die alleen bij hem voorkomen. Hier is hoe hij zich 
uitdrukt op de datum van 1845, de datum van zijn bezoek: “De provincie Kirmanchâh had 
geprofiteerd van de rivaliteit van de twee zonen van Feth-Ali-Châh. 

Méhémet-Ali-Mirza, die er belang bij had de bevolking van deze regio te sparen, beheerde 
het op een zeer vaderlijke manier; zijn vrijgevigheid had de stad, waar een grote bevolking in 



overvloed leefde, aanzienlijk verrijkt. Helaas werd dit volk verdreven door de tirannie van de 
opvolgers van deze prins, die alleen hun persoonlijke belangen voor ogen hadden. 
Tegenwoordig zijn de prachtige bazaars van Kirmanchâh verlaten, negen tiende van de 
winkels zijn gesloten en zodra een ongelukkig persoon, aangetrokken door de hoop op een 
minimale winst, zijn koopwaar daar tentoonstelt, wordt hij met geweld beroofd door een 
ongedisciplineerde soldaat, die zich overgeeft aan allerlei excessen, met de zekerheid van 
straffeloosheid. De terreur die door deze soldaten wordt geïnspireerd, is zodanig dat wanneer 
de inwoners ruzie hebben tussen hen, ze bang zijn om naar de gewone rechtbanken te gaan, 
zoals ze zijn gedwongen door de serba's (Perzische infanteriesoldaten) om hen als 
scheidsrechters te nemen in hun geschillen. Het behoeft geen betoog dat deze oordelen 
definitief zijn en bijna altijd eindigen zoals in de fabel van de Illuîl'i'e en de pleidooien. De 
emir Meuhb-AlyKhan, gouverneur van de provincie, is dezelfde generaal wiens 
onwetendheid en lafheid zo vaak het succes van de Perzische wapens onder de muren van 
Herat in 1838 in gevaar brachten; maar aangezien hij tot de familie Makoulis behoort, 
beschermd door premier Hadji-Mirza-Aghassi, werden zijn ondeugden in de ogen van de sjah 
omgezet in deugden. 

 

Dit is hoe hij tot een van de eerste militaire banen kwam en nog steeds het bestuur van een 
van de rijkste provincies van Perzië leidt. Het kwaad zou niet onherstelbaar zijn als dit 
personage tevreden zou zijn met het verdubbelen of zelfs verdrievoudigen van de belastingen 
die de inwoners van Kirmanchâh verschuldigd zijn: maar helaas heeft hij ze volledig ontdaan. 
Armoede is vreselijk, waar zijn jurisdictie ook weegt; de meeste van deze ongelukkige 
mensen hebben geen brood te eten, en toen ze voor gerechtigheid kwamen, werden ze 
rebellen genoemd en omgekocht, en Meuhb-Aly-Khan bleef gouverneur. Dit stomme beleid 
heeft zijn vruchten afgeworpen. Driekwart van de bevolking emigreerde, de stedelingen in 
Aderbeidjân en de nomaden in Turkije. 

Dit resulteerde in een sterke daling van het inkomen van de provincie; maar Meuhb-Aly-
Khan geeft hier weinig om, en hij verdeelde onder degenen die overbleven de belasting die 
eerder was betaald door degenen die zijn tirannie ontvluchtten. Het is des te groter een 
ongeluk, aangezien dit land een van de vruchtbaarste van Perzië is; de bergen zijn daar even 
productief als de vlakten; de weilanden bieden zulke bronnen dat er honderdduizenden 
schapen kunnen worden grootgebracht. Het zijn de Kùrdes van deze bergen die in zekere zin 
de hoofdstad voeden, waar ze elk voorjaar meer dan zeventigduizend schapen brengen; een 
nog groter aantal gaat naar Turkije, en alles wijst erop dat het binnenkort naar dit laatste land 
is dat de nomaden van Kirmanchâh alle kuddes zullen leiden die ze van plan zijn te verkopen 
(i).  

(1) Reizen en avonturen in Perzië, enz., T. Ik p. 44. 

 

Op het moment van mijn reis waren de zaken veel veranderd onder de regering van een prins, 
de oom van sjah Nasr-ed-Dîn, die de tegenovergestelde mening scheen te hebben over het 
terecht verdorde bestuur van zijn voorganger. Deze prins was Imâd-ed-Daulèh, de broer van 
Mohamed-Châh, die nog regeerde in het jaar waarin de heer Ferrier schreef, en werd 
vervangen, in 1848 werd hen onrecht aangedaan door de huidige heerser van Perzië. In 1867 
had Kirmanchâh zijn vroegere welvaart volledig herwonnen. Niet alleen was de emigratie 
gestopt, maar de inwoners, verdreven door een onderdrukkende regering, waren eindelijk 
allemaal teruggekeerd en de bevolking van de stad wordt vandaag geschat op bijna 
vijfendertigduizend inwoners. 



Wat betreft de stad zelf, in tegenstelling tot zoveel andere Perzische steden, bevat deze geen 
van die grandioze monumenten die de aandacht trekken. De straten, onverhard, zijn over het 
algemeen klein, smal, kronkelig, bezaaid met gaten en modderpoelen waar men heel 
gemakkelijk de nek kan breken, de huizen zijn karakterloos en vermengd met vele verlaten of 
verwoeste gebouwen; maar dit alles wordt benadrukt door de schoonheid van de tuinen, de 
overvloed aan bomen, de overvloed aan water die, kortom, de Koerdische stad een zeer 
aangenaam en opmerkelijk schilderachtig aspect geven. Degenen die de huidige situatie 
echter vergelijken met de oude staat, erkennen dat deze veel te danken heeft aan de 
bezorgdheid van Prins Imâd-el-Daulèh. 

Onder de versieringen waaraan hij zijn naam heeft verbonden, noem ik een openbaar plein 
omringd door winkels en boetieks, wat een mooi ding is, en, vlakbij, een grote moskee op de 
binnenplaats waarvan een theater was ingericht voor religieuze uitvoeringen,  

 

zeg tazièhs, die plaatsvinden ter gelegenheid van de dood van Aly's kinderen, wier verjaardag 
naderde. In het midden van dit nieuwe plein, Meïdân-i-No genaamd, staat een bassin met een 
elegante fontein. Deze hele wijk van de stad heeft een charmante fysionomie gekregen. Aan 
de ene kant van het plein bevindt zich het paleis van de prins-gouverneur, dat bereikbaar is 
via een grote trap, en aan de andere kant de ingang van de twee belangrijkste bazaars. Later 
zal ik de gelegenheid hebben om het paleis van de prins bekend te maken, ik wil hier slechts 
een paar woorden zeggen over deze twee bazaars. 

Ze zijn parallel en gebogen de ene en de andere. Je kunt alles kopen waar je normaal om 
vraagt in een oostelijke stad. Er werden dus nog geen vruchten gezien, want vanwege de 
hoogte van Kirmanchah is het seizoen van rijpheid daar erg laat. Deze bazaars zijn rijkelijk 
voorzien van hardware, geïmporteerd uit Europa, de import zal toenemen door de verbetering 
die men op de weg naar Teheran wil brengen. Sinds de toetreding van Imâd-ed-Daulèh tot de 
post van gouverneur, heeft de fabricage van zilverwerk een grote ontwikkeling doorgemaakt, 
en er zijn veel winkels gevestigd in deze bazaars waar zilver met opmerkelijke vaardigheid 
wordt bewerkt. Daar worden een groot aantal kalianenkoppen, theepotten, melkpotjes, lepels 
etc. geproduceerd, die allemaal gebeiteld en meestal geëmailleerd zijn met een zeer originele 
smaak. Er zijn nog andere bazaars, maar kleiner, met een minder architectonische constructie 
en alleen bedekt met hout. Ze zijn allemaal, op bepaalde tijden van de dag, het toneel van een 
geweldige animatie, en ik vond het leuk om daar, in al zijn expansie en vreugdevol 
enthousiasme, deze bevolking te zien met de openhartige schreden, die niets van deze 
fanatiekeling heeft. 

 

nors tism dat men in andere delen van Perzië tegenkomt.  

Ik zal deze, noodzakelijkerwijs ingekorte, beschrijving van een stad waar weinig te zien is, 
aanvullen met de omgeving die, ik herhaal, de belangrijkste schoonheid ervan vormt. Het is 
een aaneenschakeling van boomgaarden en tuinen waardoor ik elke dag een nieuwe excursie 
maakte. Een van hen, op de hoogten die het dichtst bij de stad liggen, leidde me eerst, langs 
een baai of kloof die bewonderenswaardig schaduwrijk was, naar een plaats waaruit vijf of 
zes bronnen tevoorschijn komen, de een dichtbij elkaar en die evenveel kleine bassins 
vormen waaruit de water stroomt overvloedig en puur naar de bodem van de berg. Van 
daaruit ging ik linksaf op de rotsen die de stad aan de andere kant omringen, daalde ik af in 
een nieuwe vallei en kwam ik bij een lusttuin van Imâd-ed-Daulèh, genaamd Dilgouchâh. Het 
is een zeer dichte omheining waarin een vrij groot huis verrijst met een mooi terras aan de 
voorkant en aan de achterkant een grote binnenplaats, allemaal beplant met rozen, die het 



scheidt van het haremgebouw. Ik ging naar het terras en kon vanaf daar genieten van het 
aangename uitzicht over de stad en het bos vanuit de binnentuinen. 

Een andere wandeling bracht me bij het paleis van bnâdièh, wiens prachtige tuinen, versierd 
met prachtige vijvers, naar de Kara-Sou leiden, aan de rand waarvan twee sierlijke paviljoens 
zijn gebouwd van degenen genaamd Kolahfrengui, wat Europese hoed betekent. Dit paleis 
van Imâdièh, zo genoemd naar de naam van de oom van de koning, was nieuw gebouwd en 
was nog niet eens helemaal af. Het is een groot vierkant gebouw met op elke hoek een toren. 
Als het klaar is, wordt het een residentie 

 

volledige dence; behalve de vertrekken van de prins, die van zijn zonen en die van de 
vrouwen, naast prachtige stallen, een oranjerie, baden, bouwde men daar ook een moskee, en 
dit alles in dezelfde ruimte. We zijn Imâd-edDaulèh een werk verschuldigd dat veel 
zeldzamer is in Perzië dan moskeeën en paleizen, het is een mooie weg die geschikt is voor 
motorvoertuigen en, als een steeg, is beplant met een dubbele rij wilgen en populieren, die 
van het kasteel van Imâdièh naar Tagt leidt. -iBostdn, de grootste historische 
nieuwsgierigheid in de omgeving van Kirmanchâh, die ik een paar dagen later bezocht, maar 
waar ik de lezer meteen naar zal leiden. 

Ik maakte deze excursie in het gezelschap van de Turkse consul, die me heel vriendelijk had 
aangeboden mijn gids te zijn. We volgden eerst het pad van Imâdièh dat in de eerste plaats 
een kleine vlakte doorkruist die met tarwe is gecultiveerd en perfect bewaterd is door 
verschillende bloedingen die worden beoefend in Kara-Sou, die we een halfuur vanaf daar 
oversteken. Er is geen brug en hoewel de doorwaadbare plaats in deze tijd van het jaar 
gemakkelijk was, kan men, door de breedte ervan te zien, oordelen dat de doorgang van deze 
rivier tijdens zijn vloed niet zonder gevaar mag zijn. Als we de Kara-Sou verlaten, lopen we 
door de velden die zijn geplant in boomgaarden die aan Imādièh voorafgaan, waar we het 
lange pad nemen waarover ik heb gesproken, aan het einde waarvan over een zeer sterke 
stroom stroomt, bijna een rivier; Het is door er langs te lopen en een kloof van grote frisheid 
in te gaan, dat men kort daarna Tagt-i-Bostân bereikt, een plaats die terecht beroemd is om 
zijn natuurlijke en archeologische curiositeiten. 

De site op zich is het meest pittoresk. Laat • verbeeldt een grote rots, van waaruit het voorjaar 
tot een aantal zeer overvloedige bronnen, die voor het eerst verzameld 

 

in een enorm bekken, en vorm dan de rivier waarover ik zojuist heb gesproken. In een min of 
meer afgelegen tijd had deze plaats de aandacht getrokken van de vorsten van Perzië of 
Assyrië; een paleis zou daar verrijzen, op een geoefend platform, in terugtrekking, aan de 
voet van de berg en boven de natuurlijke bronnen. Imâd-ed-Daulèh heeft dit oude concept 
gerestaureerd, vrij in de buurt van de beroemde grotten die in hun interieur de opmerkelijke 
sculpturen laten zien, die al door verschillende reizigers zijn beschreven. De naam Tagt-i-
Bostân, gegeven aan deze set, betekent het huis, de residentie van de tuin. Anderen noemen 
het Takht-i-Roustam, de troon van Roustam, en willen in de sculpturen die deze grotten en 
een van de aangrenzende rotsen versieren, een apotheose van deze legendarische held van 
Perzië zien. Het zijn deze zeer merkwaardige exemplaren van oude kunst die ik als eerste zal 
beschrijven. 

Het eerste bas-reliëf, dat rechts van de constructie van Ilmâd-ed-Daulèh te zien is, op het 
oppervlak van de gepolijste rots, stelt vier figuren voor. Twee koningen staan op een man die 
met zijn gezicht naar beneden ligt; ze strekken een knoop van banden, waaraan lange 
geplooide uiteinden hangen, als teken van een bondgenootschap: achter hen staat een man, 



met een zwaard in zijn linkerhand en zijn rechterhand opgeheven. De twee hoofdacteurs van 
deze scène zijn op dezelfde manier gekleed in een tuniek die op hun knieën komt en een 
broek die drijft en op de voeten valt. De middelste draagt een hoofdtooi in de vorm van een 
helm met daarboven een bol; degene aan de rechterkant heeft een kroon met een soortgelijke 
bol er ook overheen. De derde figuur, rechts geplaatst op een bloeiende bloem, lotus of roos, 
is ruw gekleed in hetzelfde, maar 

 

haar hoofd, zonder kapsel, lijkt verloren in de brede stralen van een zonneschijf: ik kan niet 
specificeren wat deze symbolische figuur betekent, op de schouders vallen twee grote 
geplooide banden die lijken te zijn vastgemaakt aan de nek, een ornament dat kan ook te zien 
in de andere twee figuren. Ik kon niet meer zeggen over de betekenis van deze groep die ik al 
had gezien in Châhpour en vooral in Nakch-i-Roustam (Persepolis) waar het oneindig veel 
beter wordt uitgevoerd. 

Vlakbij is de kleinste van de twee grotten die sculpturen bevatten. Beiden, versierd met een 
soort portiek, zijn uitgehold in de vorm van vierkante gewelfde kamers in de berg, die slechts 
een massa kalkstenen rots is van een prachtige lichtbruine kleur, vatbaar voor het meest 
gepolijste uiteinde. In deze eerste ondergrondse kamer van ongeveer zes meter diep en vier 
breed, zijn slechts twee figuren van levensgroot en half-reliëf te zien, poserend op een soort 
sokkel die in de rots is gemaakt. Ze hebben ook deze losse broek waarvan de plooien op hun 
voeten vallen; het bovenlichaam is bedekt met een kleine strakke tuniek, onder de armen, met 
een riem, en hun hoofd is afgedekt met een muts met daarboven een ornament in de vorm van 
een ei. We zien hier ook deze grote geplooide banden die langs de schouders naar beneden 
hangen, en bovendien soortgelijke banden, maar veel kleiner, zwevend aan de schoen 
bevestigd. Een bijzonderheid die moeilijk uit te leggen is, is dat deze twee karakters, zowel 
met een koninklijk uiterlijk als met de hand die trots op het gevest van hun zwaard rust, 
zichzelf aan de voeten vastgeketend vinden. Zou het er twee zijn 

 

vorsten die zijn veroverd en gevangengenomen door de koning die we in de andere grot gaan 
bekijken met alle tekenen van almacht? Ik zou het graag willen geloven. 

Deze tweede grot is veel groter; het vormt een gewone gewelfde kamer, zes meter diep en 
acht breed, aan drie zijden gelijkmatig gepolijst. U komt binnen via een portiek die de heer 
Eugène Flandin, die de plaats in 1840-1841 bezocht, in technische stijl een beschrijving gaf 
die ik niet wil herhalen. 

Ik zal me beperken tot het lenen van de volgende regels van hem: 'De gevel van deze kamer,' 
zei hij, 'is versierd met sculpturen; het presenteert een archivolt omgeven door een krans van 
bladeren, aan beide uiteinden afgesloten door grote zwevende linten; bovenaan deze archivolt 
is een halve maan waaruit ook twee linten tevoorschijn komen; in het trommelvlies zijn met 
uitgestrekte vleugels twee geesten geplaatst, wier armen naar de halve maan uitsteken, in de 
ene hand een kroon van parels met knopen van linten, in de andere een beker die vol met 
parels schijnt te zijn. Deze figuren worden van voren gepresenteerd, gekleed in een losse 
tuniek, met een hoofdband die krullend haar vasthoudt; hun aanpassing en hun houding geven 
hen een treffende analogie met de Griekse Fames. Onderaan, aan weerszijden van de ingang, 
zijn bladeren die eindigen in een groep bloemen. 

Deze gevel wordt bekroond door getrapte kantelen die grenzen aan een terras dat ooit werd 
bereikt door een trap waarvan de treden, uitgehouwen in de rots, nu onderbroken zijn (1).   

(1) Reis naar Perzië. Parijs 1851, bij Gide en Baudry, éditrs, t. Ik p. 434 



 

Wat we van binnen zien, reageert op de schoonheid van dit frame dat de ingang omgeeft. De 
sculpturen in deze tweede grot zijn onvergelijkbaar superieur aan die die ik hierboven heb 
beschreven; ze overtreffen zelfs, als ontwerp en als afwerking, alle bas-reliëfs die ik in Perzië 
was tegengekomen, behalve, hoe dan ook, die van het grote bouwwerk van Persepolis (Takht-
i-Djemschid). Zowel de achtergrond als de twee zijwanden zijn bedekt met onderwerpen 
waarin een offline kunstenaar zich in zijn tijd de vrije loop liet. 

Wat bij binnenkomst opvalt, zijn ogen gericht naar de achterkant van de kamer, is een koning 
die op een immens paard zit en zijn hoofd voor driekwart presenteert. Deze 
paardensportgroep is zo diep in de rots uitgehouwen dat twee van de benen van het paard en 
het rechterbeen van de man volledig los van de muur staan. Helaas was een deel van het 
achterbeen van het paard gebroken; maar de bovenkant van de dij, de croupe, de zeer dikke 
en zorgvuldig doorzochte staart hebben helemaal niet geleden. Het hele voorste deel van het 
lichaam is bedekt en beschermd door een soort ijzeren bladschelp bezaaid met eikels. De 
berijder is getoond met in zijn rechterhand een immense lans die dwars is geplaatst, en met 
links een klein schild, en bovendien een pijlkoker aan zijn zijde heeft hangen. 

De rechter onderarm ontbreekt evenals een deel van de speer.  

Het hoofd van het personage is gehelmd en bovendien versierd met twee zwevende banden 
en een maliënkolder van een zeer strakke stof bedekt het volledig, van de ogen, die alleen 
zichtbaar zijn, tot de bovenkant van de knie waar de jurk van grote rijkdom, die moet de  

 

kledingstuk van onderaf en tot aan de voet. Deze kolossale set is een van de meest imposante, 
hoog zoals het is op een natuurlijke sokkel en omlijst tussen twee gecanneleerde kolommen, 
ook uitgehouwen in de rots, waarvan de kapitelen, versierd met bloemen en bladeren, een 
fries ondersteunen of beter gezegd 'waar ze opvallen als grote druivenbladeren. De populaire 
traditie wil in dit personage, met een bij uitstek heroïsche verschijning, de Perzische Hercules 
zien, deze Roustam, tegelijkertijd een symbool van ideale moed en van patriottisme, dat door 
een reeks wonderbaarlijke heldendaden Iran, zijn vaderland, bevrijdt. onder het juk van de 
Turaniërs; maar geleerden erkennen daar eerder de grote Chosroës of Nouschirvân (de 
Rechtvaardige), deze Sassanidische held aan wie Perzië ook de blijvende herinnering heeft 
bewaard. 

Dit echte ruiterstandbeeld is niet de enige versiering aan deze achterkant van de grote grot. 
Boven de kolossale verschijning werden mijn ogen getroffen door een prachtig bas-reliëf dat 
drie figuren voorstelt die bijna uit de rots komen en dubbel zo groot zijn. 

Degene in het midden, die door zijn langste gestalte en rijker kostuum wordt aangeduid als de 
koning, steekt met zijn rechterhand een knoop van vrede en vriendschap uit naar de man die 
naast hem is geplaatst; zijn linkerhand rust op een zwaard. Beiden dragen een abba of 
Perzische jas over een korte tuniek, van onderaf komt een wijde broek tevoorschijn waarvan 
de open pijpen tot aan de enkel reiken, waar we het uiteinde van een tweede broek hieronder 
kunnen zien, losser, strakker en gesloten op de wreef. Alleen de koning draagt een kroon; zijn 
tuniek is geheel bezaaid met parels waarvan er aan de rand slechts twee rijen zijn 

 

van de figuur rechts met een soort pet met daarboven een bol. De figuur links draagt een lang 
gewaad van een vrouw met een koninklijke mantel; op dezelfde manier houdt ze de koning 
met haar rechterhand een knoop van linten vast en met haar linkerhand, die naar de grond is 
gedaald, houdt ze een kleine urn vast waarvan ze het water lijkt te morsen voor het 



hoofdpersonage. Hoewel dit schilderij in sommige delen beschadigd is, heeft het nog steeds 
een groot effect, en zowel wat betreft compositie als de manier waarop het werd uitgevoerd, 
duidt het op een groot kunstenaar. 

Alle Perzen, met een gemeenschappelijke stem, en met hen mijn metgezel Seyid-Djouab, die 
geen geleerde is, maar graag tradities verzamelt, herhalen dat de drie personages die op dit 
grote bas-reliëf worden weergegeven niemand minder zijn dan koning Chosroës (Khosrou ) 
bijgenaamd Purviz, koningin Chirine en beeldhouwer Ferhad; in welke omstandigheid van 
hun verhaal of in welk hoofdstuk van de roman lenen we ze uit? Ik verplicht mij er niet toe 
dit vast te stellen. 

De legende, die laatstgenoemde het genie van de beeldhouwkunst maakte en hem zoveel 
werken zo verschillend in stijl deed toeschrijven, wil dat hij de auteur is van alles wat we 
bewonderen in Tagt-i-Bostân en waarvan wat ik al heb beschreven niet is het belangrijkste 
onderdeel.  

Het blijft aan mij om in feite de twee grote bas-reliëfs aan te wijzen (om een gedetailleerde 
beschrijving ervan te geven, zou ik te ver gaan), die de zijwanden van dezelfde kamer 
versieren.  

Dit zijn jachtfoto's, elk ingesloten in een lijst, en met een oneindig aantal mensen en dieren. 
De linker stelt een koninklijke zwijnenjacht voor, die plaatsvindt in een bos dat wordt 
doorsneden door een vijver of een moeras. In een grote boot, in het midden geplaatst, 

 

de koning, gewapend met een boog, doodt een van de vluchtende wilde zwijnen bij 
honderden, draaiend naar links om het bos te bereiken en achtervolgd door een legioen 
olifanten bereden door jagers. Een andere figuur, de boog in de hand, maar van een lager 
postuur en minder rijk gekleed dan de koning, zit in een tweede boot, niet ver van hem op 
jacht. Andere kleinere boten zijn gevuld met muzikanten van beide geslachten; de mannen 
spelen de fluit en andere instrumenten, de vrouwen een soort kleine driehoekige harp. Deze 
hele scène, die ik nauwelijks schets, wordt behandeld met een beweging, een leven, een 
waarheid in de details en een delicatesse in de uitvoering, die me verraste na wat ik in 
Persepolis en elders had gezien. 

Het schilderij op de rechtermuur, minder afgewerkt, minder volledig af, reproduceert een 
hertenjacht. Boven, op een platform aan de linkerkant, spelen musici dezelfde driehoekige 
harp; Beneden, in het midden, zien we de koning te paard, die de boog in zijn hand 
achtervolgt en een man bij zich heeft die een parasol boven zijn hoofd houdt. Aan de ene kant 
achtervolgen mannen, gezeten op olifanten of paarden, de herten om ze voor de koning te 
laten passeren, en aan de andere kant zijn andere mannen bezig met het afslachten van het 
gedode wild dat kamelen hen brengen. Hoewel het met minder perfectie is behandeld, is dit 
bas-reliëf nog steeds erg opmerkelijk door zijn uiterlijk en beweging. Of al deze Tagt-i-
Bostân-sculpturen moeten worden toegeschreven aan de legendarische Ferhad of aan een 
andere beeldhouwer, lijkt me duidelijk, te oordelen naar de breedte van de compositie en de 
verdienste van de uitvoering, evenals naar de fijne details die ze moeten 

 

het werk zijn van een Griekse kunstenaar of iemand die Griekse kunst heeft gestudeerd in 
Byzantium of in een andere grote stad in het oostelijke rijk, grenzend aan Perzië. Wat nog 
zou kunnen doen geloven, het is de stijl van de twee gevleugelde genieën (overwinningen of 
roem) die boven de opening van de hoofdgrot zijn geplaatst, evenals die van de kleding van 
de grote figuur die de koningin Chirine zou vertegenwoordigen; Ik zal ook een beroep doen 



op de Griekse inscriptie die aan een van de zijkanten van het ruitermonument aan de 
achterkant van deze kamer is gegraveerd en die overeenkomt met een inscriptie in pehlvi of 
in spijkerschrift. 

Ik zal weinig zeggen over het kleine paleis dat de prins-gouverneur van Kirmanchâh had 
opgericht tegen de zijkant van de rots en op de bronnen van Tagt-i-Bostân. Dit water gutst 
overvloedig aan het einde van de vestibule die de begane grond van het gebouw vormt, dat 
meer een mooi paviljoen is dan een complete woning. Voor het paleis en de grotten is er geen 
bassin, maar een prachtige met stenen omzoomde vijver, gevoed door deze prachtige 
wateren. Dit unieke stuk water is omgeven door een tuin die grotendeels wordt bewaterd door 
een deel van de overloop; de rest mondt uit in een kleine rivier die een deel van het platteland 
van Kirmanchâh bevrucht. Aan het einde van de vijver zien we een ter plekke ontdekt 
verminkt beeld dat waarschijnlijk een man voorstelt die een van zijn handen op een zwaard 
houdt. Maar het beeld is zo grof dat het onmogelijk is er iets in te herkennen. 

Mijn grootste excursie bracht me in de bergen, tot aan de Kinisht-vijver, ongeveer zes mijlen 
verwijderd van Kirmanchah. Ik kreeg deze wandeling als een van de meest interessante om te 
doen vanwege het grote aantal 

 

van pittoreske plekjes die je onderweg tegenkomt. Ik had mezelf een aanbeveling gegeven 
van de Sundoukdar of de penningmeester van de prins voor de Ketkhoda van Kinisht en ik 
vertrok 's middags met een suite van drie personen en twee muilezels om mijn tenten te 
dragen. We gaan eerst naar Tagt-i-Bostân en van daaruit, rechtsaf, komen we in een zeer 
brede kloof, waar de grond en het pad absoluut bezaaid zijn met stenen. Nadat we een half 
uur in deze gesloten vallei hebben gelopen, komen we aan op een kleine vlakte waar 
verschillende andere kloven eindigen en in verschillende richtingen de berg induiken. Ik liep 
naar voren met mijn bediende die, net zomin als ik, de weg kende, en voelde me erg in 
verlegenheid gebracht toen ik eenmaal op dit soort natuurlijke kruispunten was aangekomen. 
Ik nam willekeurig een van de kloven; Ik had niet de juiste gekozen en kwam in een kleine 
vallei zonder uitgang waar ik werd benaderd door chauffeurs van ezels, Koerden, die me 
gedienstig op de goede weg kwamen zetten. De zon ging onder, ik liep een tijdje door de 
heuvels, maar toen de duisternis naderde, verloor ik mezelf weer en zo volledig, in een andere 
diepe en donkere vallei, dat ik niet echt wist welke kant ik mijn paard moest leiden. Ik was de 
steenachtige bedding van een rivier ingegaan die ik voor de weg had genomen, omdat de 
twee dingen in Perzië vaak erg op elkaar lijken en zelfs stromen en paden één zijn. Ik stond 
op het punt een besluit te nemen om op mijn schreden terug te keren, toen ik een paar 
boerenhutten tegenkwam, die me de weg wezen, precies op de bodem van de andere kant van 
dezelfde steile en rotsachtige heuvel die ik volgde. 

Met duizend moeilijkheden bereikte ik de overkant en verder  

 

Reusachtig een sterke stroom die op de bodem van deze nieuwe vallei stroomt, kwam ik 
uiteindelijk aan bij een tuin van plezier van Imâd-edDaulèh. Ik wachtte daar ruim een uur op 
mijn bagage, die net als ik was afgedwaald, maar weer op de weg was gebracht door een 
bediende van de Sundoukdar die de laatste, die mijn verlegenheid vermoedde, op mijn 
trappen had gestuurd. Ik sloeg mijn tenten op op een terras versierd met een bassin dat de 
prins had gebouwd in de schaduw van vier enorme platanen die in schoonheid overtroffen die 
ik ooit had gezien. Gezien de ongelooflijke dikte van hun stam, zouden we ze op zijn minst 
duizend jaar hebben gegeven. De plaats was heerlijk en niets zo fantastisch als het effect dat 
werd geproduceerd door de vuren die onder deze grote koepel van groen werden aangestoken 



om ons avondmaal te bereiden, wat, denken we, welkom was. Ik sliep heel weinig vanwege 
de muggen, en al vroeg vertrok ik naar Kinisht. 

Aangekomen aan de voet van een hoge berg, liet ik me van mijn pad afleiden door wat drie 
houthakkers me vertelden dat we elkaar daar ontmoetten, dat er op een kleine afstand, op weg 
naar boven, een heel merkwaardige grot bestond die de inwoners Eclisia noemen . (de Kerk), 
en die ooit diende als een toevluchtsoord voor vervolgde christenen. Het ding was het waard; 
Ik steeg af van mijn paard, dat ik aan mijn dienaar gaf om te bewaren, en begon met de hulp 
van twee van deze mannen de steile rotsen te beklimmen die het oppervlak van deze berg 
vormen. Tegen het midden van zijn hoogte dacht ik dat ik was aangekomen; dat was het niet, 
en we klommen weer naar de buurt van de top zonder de grot te hebben gezien. Ik dacht dat, 
in de hoop op een goede hand, mijn houthakkers me willens en wetens hadden bedrogen. 
Maar nee, 

 

hoewel ze van het land afwisten, wisten ze van het bestaan van deze opgraving alleen door 
geruchten; Ik merkte het toen ik eenmaal met grote moeite en niet zonder misstap de plaats 
had bereikt waar de ingang van deze grot moest komen. Na enige tijd tevergeefs in het 
kreupelhout te hebben gezocht, moesten deze mannen toegeven dat ze het niet konden 
vinden. In de overtuiging dat ik deze pijnlijke klim voor niets had gemaakt, ging ik al naar 
beneden, toen een van hen riep dat hij de opening van de grot had gezien. 

Dus ging ik weer naar boven, en gedragen op de schouders van een van de houthakkers, ging 
ik deze tunnel binnen, waarvan de grond, geblokkeerd met braamstruiken, bovendien erg nat 
en erg glad is. Dit eerste deel van de grot biedt weinig belangstelling; men ziet alleen 
stalactieten van middelmatige schoonheid, wat er echter op duidt dat deze opgraving niet te 
wijten is aan de hand van de man. Bij de ingang opent een soort kamer die eruitziet alsof hij 
in de rots is gegraven, maar ik kon op dit punt niets bevestigen. 

De grot moet zich ver in de berg uitstrekken. Na ongeveer vijftig meter splitst het zich in 
verschillende galerijen waar ik het niet raadzaam achtte om binnen te gaan, terwijl mijn 
gidsen verklaarden dat ze zich niet bewust waren van deze interne omwegen, dat ze vóór 
onze beklimming zeiden dat ze het zo goed wisten. 

Ik haastte me daar weg, met spijt dat ik mezelf zo weinig had gestoord. Ik kwam de berg 
terug met minder moeite en zelfs veel sneller dan ik hem genadig had genomen, terwijl ik een 
pad volgde dat de rotsen een aanzienlijk stuk omzeilt. 

Een uur lopen, door een hoge vlakte waar ik elkaar ontmoette en liep langs een andere 
prachtige stroom die in deze  

 

bergen, die in geen enkele vallei of kloof ontbreken, brachten me eindelijk naar Kinisht. Ik 
kwam daar uitgeput aan en over het algemeen niet erg tevreden met deze excursie die tot dan 
toe niet was nagekomen wat ik had beloofd. Hier zijn de zaken echter verbeterd. Ik zette mijn 
tenten op onder platanen, in de buurt van het dorp dat de naam Kinisht draagt, en aan de rand 
van de werkelijk prachtige vijver waarover mij verteld was, waar eenden van alle kleuren 
liepen en speelden. Imâded-Daulèh was begonnen met de bouw van een belangrijke woning 
in de buurt daar, maar een van zijn zoons, om een onbekende reden, die deze plek had 
uitgekozen om daar zelfmoord te plegen met behulp van zijn geweer, was op een dag 
gekomen om op de vijver te jagen. voelde de ongelukkige vader niet langer de moed om door 
te gaan met deze constructie die in puin ligt, als een getuigenis van zijn pijn. Op hetzelfde 
moment dat hij de fundamenten van zijn paleis legde (dit gaat een paar jaar terug), had de 



prins een aantal zeer fijne plantages laten maken op enige afstand onder de vijver, die 
bloeide, bevloeid als ze zijn. vloeien eruit. Nauwelijks geïnstalleerd, had ik de brief van de 
Sundoukdar naar de Ketkhoda gestuurd; hij haastte zich om weg te rennen en stelde het hele 
dorp tot mijn beschikking, maar aangezien het weer fantastisch was, gaf ik de voorkeur aan 
het kamp dat ik had uitgekozen om de nacht door te brengen. Zodra ik daar bekend was, was 
het de rest van de dag een processie van de inwoners van Kinisht, die me alles kwamen 
brengen wat ik maar kon wensen op het gebied van proviand, groenten, komkommers, 
kersen, vis, wilde eenden, een schaap, en zelfs bergsneeuw om mijn drankje af te koelen. Het 
was gemakkelijk te herkennen 

 

in deze overvloed, de hand van de Ketkhoda en het effect van de aanbeveling die ik had 
meegebracht. Maar ik heb er een regel van gemaakt om niets onnodig te accepteren van deze 
populaties waarvan bepaalde aanbevolen reizigers niet aarzelen om misbruik te maken. Het 
was heel grappig om de verrassing, de tevredenheid, de uitroepen en de oprechte groeten te 
zien van al deze arme mensen toen ik de kleine cadeautjes naar rechts en naar links uitdeelde 
waarvan ik zeker dacht dat ze hun plicht waren. 

De volgende ochtend, toen ik wegging, vergezelden zowel de Ketkhoda als de dorpsoudsten 
me, om me eer te bewijzen, tot op een aanzienlijke afstand. Ik dank de lezer voor mijn 
terugkeer naar Kirmanchâh, die zonder incidenten langs dezelfde weg tot stand is gebracht. 
De dienaar van Sundoukdar leidde ons, en deze keer raakten we niet verdwaald. 

Mijn verblijf in Kirmanchâh was zeer plezierig en ik kan mezelf niet genoeg prijzen voor de 
manier waarop ik daar werd behandeld. Voordat we het hebben over de personages, en enkele 
van de hoogste, die me vriendelijk verwelkomden, een woord over mijn eigenaar, een van de 
meest bijzondere originelen die ik in Perzië heb gekend. 

Hadji-Malek-Mohamet was een echt type Perzische Normandiër, een valse man van in de 
vijftig, sluw en vooral ellendig, maar hij wilde vrijgevig lijken zonder losse portemonnee. Hij 
kwam elke dag met me praten in mijn tent. Ze rolde vaak over zijn vrijgevigheid waarvan hij 
zichzelf beschuldigde een grote fout te zijn geweest, en vooral van wat hem drie min of meer 
legitieme vrouwen kostte die hij onderhield in zijn persoonlijke woonhuis, gelegen aan de 
andere kant van de tuin, in een 

 

hek uit elkaar waar iemand een deur van communicatie had achtergelaten. Sieraden, kostbare 
kostuums, heerlijke maaltijden, hij weigerde hun niets. Het is daar in feite dat de Perzen hun 
belangrijkste ijdelheid plaatsen. Toen ik zijn smerige gezicht zag, kon ik er geen woord van 
geloven: een klein verhaal dat voor mijn ogen voorbijging, stichtte me volledig over de 
vrijgevigheid van het huwelijk van Hadji-l \ Ialek.ll \ fohamet. 

Op een dag zag ik in een hoek van de tuin, onder een walnotenboom, twee vrouwen gehurkt, 
gehurkt in hun grote blauwe sluier met een broek van dezelfde kleur. Ze waren niet jong en 
ook niet knap en konden straffeloos hun gezichten onbedekt houden, zoals ze deden. Zittend 
op het gras, tegenover elkaar, keken ze elkaar aan met een indruk die zowel verdrietig als 
beschaamd was, terwijl een derde, die er net zo ongemakkelijk uitzag, waarschijnlijk een 
dienstmeisje of een vrouw met een minder goede conditie, kwam en ging, als een drukke 
boodschapper, de vrouwen zaten bij de goede Hadji, die in een andere hoek ernstig zijn 
kalian rookte. 

Ik wist niet wat ik van al die draaimolen moest denken; een van mijn bedienden gaf me 
uiteindelijk de uitleg. Het lijkt erop dat mijn gastheer zijn vrouwelijke staf, die ik voor me 



had staan, een landelijke traktatie in de tuin had beloofd, ongetwijfeld om hem de frengui van 
dichterbij te bekijken. Maar de ongelukkige vrouwen waren er al een uur, hun 
nieuwsgierigheid volledig bevredigd, in afwachting van het beloofde tussendoortje. Omdat ze 
niets zagen aankomen, hadden ze nutteloos en verschillende keren hun heer en meester 
aangespoord om hen tenminste genoeg te geven om een pilau naar de bazaar te sturen. Toen 
mijn lunch was aangebroken en toen ik deze drie vrouwen met grote hongerige ogen naar me 
zag kijken, liet ik ze de helft van mijn maaltijd nemen waarvoor ze niet hoefden te bidden. 

 

om te accepteren, me te bedanken met de meest expressieve gebaren. Dat was duidelijk waar 
Hadji op had gerekend. Hij probeerde zelfs hen te laten geloven dat hij het was die mij die 
dag behandelde en die hen daarom deze meevaller aanbood; maar ze kenden hem te goed om 
opgenomen te worden. 

Ik kreeg veel bezoeken in mijn tuin.  

Een van de meest merkwaardige was die van twee van de belangrijkste mullahs van de 
moslim-sjiitische geestelijken van Kirmanchâh, mannen met voorname manieren, zeer goed 
opgevoed en, voor zover ik kon beoordelen, zeer goed thuis in de zaken van hun religie. Het 
lijkt erop dat ze me tot het islamisme wilden bekeren en ze begonnen een religieuze 
controverse met mij die me des te meer interesseerde omdat ik in hun overtuiging een hele 
goede trouw zag. Voor hen was het grote struikelblok in de christelijke religie de Drie-
eenheid en de conceptie van de Heiland. Ze zeiden heel naïef tegen me: " Hoe is het mogelijk 
dat drie " één zijn? Hoe kunnen we begrijpen dat een vrouw een " moeder wordt zonder op te 
houden maagd te zijn"? Ik vertelde hen dat het een dubbel mysterie was; maar ze gaven dit 
niet toe, hoewel hun religieuze geschiedenis vol wonderbaarlijke feiten en wonderen in de 
christelijke zin van het woord staat. Omdat ik de taal niet goed genoeg kende om zo'n 
theologische discussie te volgen, vol finesse en gekibbel, waarin de Perzen voormalige 
meesters zijn, eindigde ons gesprek zonder al te veel ontwikkeling, en mijn dappere mullahs 
lieten me blijkbaar zeer tevreden achter met de ontvangst dat ik had ze gegeven, en 
waarschijnlijk ervan overtuigd dat ze een goed zaadje in mijn gedachten hadden gegooid dat 
uit zichzelf zijn vruchten zou voortbrengen, omdat ik ze niet meer zag. 

 

Een man met een prettig gesprek was de Sundoukdar, Mirza-Rahim, die me met grote 
vriendelijkheid ontving en me verschillende bezoeken kwam brengen. Ik vond hem een zeer 
vooraanstaande, beminnelijke, behulpzame en goed geïnformeerde oude man in alles wat zijn 
prachtige provincie Kirmanchah betrof. 

De functies die hij bekleedt, zijn die van penningmeester van de regering, die alleen is 
toevertrouwd aan degenen wier oprechtheid al lang is erkend. Ik kreeg opnieuw bezoek van 
de Engelse consul Hadji-Ghalil, een uitstekende man, Arabier van de sekte van Aly en 
afkomstig uit Bagdad. Wanneer de Engelsen inboorlingen nemen om hen te 
vertegenwoordigen, kiezen ze ze goed: deze heeft hun eer bewezen; hij praatte lang met me 
en beviel me erg. 

Ik zal uitvoeriger spreken met de Turkse consul, Seyid-Djouab, die gedurende een deel van 
mijn verblijf heeft geprobeerd nuttig of aangenaam voor mij te zijn. Hij bezit een prachtig 
huis in Kirmanchâh, gelegen in een van de hoofdstraten. De voordeur komt uit op een klein 
voorplein, van waaruit men via een mooie trap afdaalt naar de grote binnenplaats, in het 
midden waarvan een zeer groot bassin ontstaat dat wordt voorzien van stromend water, dat 
rechtstreeks van de berg komt en na voor andere te hebben gezorgd. wasbakken die de 



belangrijkste kamers van het huis versieren en opfrissen, het is nog steeds overvloedig en 
puur voor de dienst van dit deel van de stad. 

De dag na mijn aankomst bood hij me een diner aan dat een paar woorden van beschrijving 
verdient. De consul ontving me eerst in een grote salon tegenover de grote toegangstrap, 
waarvan de open ramen uitkeken op de binnenplaats. Geloof niet dat de Turken verstoken 
zijn 

 

van vriendelijkheid en manieren. Seyid-Djouab daarentegen toonde zich zeer complimenten 
en zeer gretig naar mij toe, zonder twijfel en vooral (ik was niet zo dwaas om me te 
vergissen) om de aanbeveling van Namik-Pasha te eren; maar door mij zo te behandelen, 
volgde hij de gewoonte van zijn natie. We zaten op een bank bij een voetstuk met daarop 
twee prachtige vazen vol rozen in overvloed, die een heerlijke geur uitademden. In het 
midden van de kamer, bij een marmeren bassin, stond een tafeltje met twee couverts, in het 
midden stonden drie kristallen flessen, een met rode sorbet, de andere met witte sorbet en de 
derde met alleen vers water. Na ongeveer een half uur te hebben gepraat onder het genot van 
thee, gaf de consul opdracht tot het opdienen van het diner, dat op schalen en borden werd 
gebracht, hetzij zilver, hetzij porselein. 

Seyid-Djouab had me een diner willen aanbieden dat meer Europees dan Turks was, zowel 
door de service als door de kwaliteit van het eten. We aten met zilveren vorken, lepels en 
messen, producten van Kirmanchâh, waar, zoals ik al zei, het werk van de goudsmid 
uitstekend wordt gedaan. We verlieten de tafel, na het laatste gerecht met vlees, om terug te 
keren naar de sopha, waar de eerste koffie werd geserveerd op het voetstuk dat ervoor was 
geplaatst, al snel gevolgd door het dessert, dat bestond uit vier kleine vazen of fruitschaaltjes. 
Zilver, met deksels , gerangschikt op een klein blad ook in zilver. De consul opende 
achtereenvolgens deze verschillende vazen, met daarin gekonfijte walnoten uit Ivachân, 
pistachenoten en verschillende gekonfijte vruchten, die men pratend kauwt en druppelsgewijs 
enkele kleine kopjes koffie inhaleert, die men neemt en die we weer op de been krijgen 

 

zilver in de vorm van eierdopjes, tot nu toe fijn gebeiteld, die als ondersteuning dienen.  

Teheran, Bagdad, dat wil zeggen Perzië en Turkije, waren tussen Seyid-Djouab en mijzelf het 
gebruikelijke onderwerp van ons gesprek. Hij interesseerde me, want hij wist het bijna net zo 
goed als de ander. Ware politiek en sluwer dan in het algemeen de Turken, zijn vaardigheid 
had hem gediend om de Perzische prinsen die in Kirmanchâh woonden, nabij een situatie van 
intimiteit te brengen die ten goede kwam aan de goede betrekkingen tussen de twee naties, 
altijd in rivaliteit en in discussie voor de kwestie van hun grenzen in de buurt. Hij was het die 
me een paar dagen later de kennis van een van de zonen van de prins-gouverneur gaf. Imâd-
ed-Daulèh heeft tien kinderen, drie dochters en zeven zoons, van wie de drie oudste getrouwd 
zijn. De oudste van allemaal is Prins Sâr-Men-ed-Daulèh, de tweede Prins Morteza-Kouli-
Mirza; Ik ken de namen van de anderen niet, ik heb alleen de gelegenheid gehad om deze 
twee te kennen. 

Ik had mezelf beperkt tot het vragen van de oom van de koning om audiëntie en ik wachtte 
nog steeds op het antwoord toen de Turkse consul, zoals gewoonlijk, 's middags kwam om 
me op te halen om te paard te rijden. de tweede zoon van de gouverneur, Morteza-Kouli-
Mirza, onderweg, die daar wilde zijn. Ik haastte me om op mijn paard te klimmen en we 
liepen naar de prins, die ons op korte afstand van mijn tuin opwachtte en me met grote 
vriendelijkheid begroette. Hij was een heel knappe man van zesentwintig tot achtentwintig 
jaar oud, met een elegant type, een roze huidskleur, met die expressieve blik van de Kadjars 



die me had getroffen bij de koning, zijn neef, toen hij mij de eer betoonde. van mij ontvangen 
in Teheran. 

 

De doorzichtigheid van het kraakbeen van de neus en de kwetsbaarheid van de bovenlip 
maakten het onderscheid van zijn fysionomie nog completer. Het geheel had echter iets 
geknepen en verkeerds dat de sympathie stopte. 

Morteza-Kouli sprak me in het Frans aan met een heel aangenaam accent: de opbouw van 
zijn zinnen was verre van correct, maar zijn taalgebruik was niet belachelijk. Hij droeg een 
klein zijden jasje met een riem ook van zijde, vastgehouden door een gesp van dure 
diamanten en robijnen, en reed op een prachtig Arabisch paard waarvan het zadel helemaal 
bedekt was met goud. Het hoofdstel en het hoofdstel waren over hun hele lengte versierd met 
kleine gouden munten die waren opgehangen als medailles waarvan het metaalachtige geluid 
van verre te horen was. Het zadel en hoofdstel van het paard van Seyid-Djouab werden ook 
aanbevolen door een overvloed aan zilveren sieraden, een opmerkelijk product van 
plaatselijke goudsmeden. Ik kon niet concurreren met zo'n luxe, maar de schoonheid van mijn 
beest, die me de complimenten van de prins opleverde, betekende dat ik niet al te misplaatst 
was in zo'n gezelschap. Morteza-Kouli Mirza nam ons mee naar een prachtige tuin die hij 
bezat een kleine klasse van de stad en die, door zijn omvang, liever de naam van park zou 
verdienen, met hele bossen van fruitbomen, beekjes, steegjes, bosjes groen, rozen. Hier 
stegen we af, en een uur verstreek in alle richtingen dit charmante paradijs. De prins bood me 
daar hele goede aardbeien aan, iets dat buitengewoon zeldzaam is in het land. Daarna 
hervatten we onze wandeling langs de oevers van de Kara-Sou, die tussen twee rijen 
prachtige wilgen stroomt, en tegen het avondeten keerden we terug naar de stad en 

 

leidde de prins terug naar de deur van zijn huis.  

Toen ik afscheid van hem nam, kreeg ik een uitnodiging om de volgende dag, heel vroeg, 
naar de gymnastiekspelen te gaan die elke ochtend bij hem thuis plaatsvonden.  

De volgende dag, dus een uur na zonsopgang, ging ik op bezoek bij deze prins die enorm is 
ondergebracht.  

Ik werd door verschillende binnenplaatsen geleid, omringd door gebouwen, en toen werd ik 
voor een kamer gebracht waarvan de opening werd afgesloten door een groot gordijn. Een 
bediende hief dit gordijn op en ik zag voor me een ruime kamer met in het midden een 
wasbak zonder water; aan de linkerkant was een soort nis versierd met twee kolommen, 
waarin Morteza-Kouli-Mirza zat en kletste met een aantal jonge mensen om hem heen. Hij 
stond op om me te ontvangen, en aangezien het schijnt dat niemand anders op me wachtte, 
was ik nauwelijks binnengekomen of de prins, twee van zijn jonge broers en vijf of zes van 
hun vrienden kleedden zich uit, hielden alleen het ondergoed vast en daalden af in het 
bekken, waar ze hun oefeningen begonnen, allemaal min of meer eenvoudig, maar uitstekend 
voor de ontwikkeling van spieren. Deze gymnastieksessie werd uitgevoerd op het ritmische 
geluid van een tamboerijn bespeeld door een soort bergbank, die het gezelschap ook 
verlevendigde met afwisselende gezangen van groteske projecties. 

In een hoek van de kamer stond een brandende vuurpot waarop gepoederde parfums werden 
gestrooid, die het appartement vulden met een heerlijke geur. Tegelijkertijd verscheen er een 
bediende met een grote Venetiaanse glazen kolf met daarin geparfumeerd water dat hij over 
onze handen goot. De prins bestelde toen thee en we belden 

 



droeg zowel een volledige dienst in zilver als een semowar.  

De oefeningen, even onderbroken, werden onmiddellijk na de thee hervat, ware 
krachtprestaties, acrobatische spelletjes geliefd bij jonge Perzen, stoelen opgetild met 
uitgestrekte armen en vervolgens met één hand boven het hoofd zwaaiend, alsof het een boog 
was die pijlen werpt; tenslotte twintig soorten arm- en beenbewegingen in de moeilijkste 
houdingen, dit alles met grote behendigheid. Er was daar, net als ik, als eenvoudige 
toeschouwer, een andere Europeaan, een Walachijiër, die deed alsof hij Russisch was, en die, 
na slechte zaken te hebben gedaan in Bagdad, geloofde dat hij zijn fortuin in Perzië kon 
herstellen. Ik had geen zin om een affaire met hem te beginnen. 

Toen de gymnastiek was afgelopen, nam de prins me mee naar een heel mooie salon waar we 
koffie dronken. Ik stond op het punt met pensioen te gaan, toen een officier van de prins-
gouverneur, die me niet thuis had gevonden, het antwoord op mijn verzoek om audiëntie 
kwam brengen. Hare Koninklijke Hoogheid vertelde me dat ze me vanmiddag om vijf uur 
zou ontvangen in haar lusttuin, gelegen aan de stadspoort. 

Op de afgesproken tijd ging ik er te paard heen, vergezeld van een paar bedienden te voet en 
voorafgegaan door mijn twee soldaten. Na de hele bazaar gevolgd te hebben, een gewelfde 
gang die schuin afloopt, plaatste ik me op een grote plaats, voorheen omringd door kazernes, 
of liever gezegd door een simpele kazerne van troepen. De deur van de woning waar de prins 
op me wachtte komt uit op dit plein. Ik betrad een eerste en uitgestrekte binnenplaats vol met 
een aantal soldaten en dienstmensen die een officier bij mijn aankomst allemaal had 
grootgebracht. Ik kwam binnen een seconde binnen 

 

werf en van daaruit. door een vestibule werd ik geïntroduceerd in een zeer grote en mooie 
kamer, open aan de tuinzijde, met een overdekt platform, evenals de parketvloer, met 
prachtige tapijten. 

Toen ik binnenkwam, zag ik voor me, aan de andere kant van de kamer, prins Imâd-ed-
Daulèh op het podium zitten, en naast hem, een kant-en-klare stoel. Hij begroette me met heel 
vriendelijke woorden en na de gebruikelijke formaliteiten nodigde hij me uit om te gaan 
zitten. Hij liet me over mijn reizen praten en voelde me gevleid door wat ik hem over Perzië 
vertelde; hij gebruikte als tolk een afvallige Armeniër die moslim was geworden, een zeer 
walgelijke fysieke figuur (ondanks zijn afvalligheid zei ik niets over zijn moreel), die alles 
wat ik zei leek te willen corrigeren. Zijne Hoogheid liet me een kalian in geëmailleerd goud 
presenteren, met grote kunst en smaak bewerkt; daarna werd de koffie geserveerd in kleine 
porseleinen kopjes met geëmailleerde vermeil voetjes of schoteltjes. Na een half uur praten 
nam ik afscheid van de prins en ging ik met pensioen. Imâd-ed-Daulèh biedt, in de hoogste 
mate, het type van de kadjars, bijzonder expressieve ogen, een gebogen en slanke neus, maar 
de taille veel dikker dan de andere prinsen van zijn huis. 

Hij was toen nauwelijks ouder dan vijfenvijftig, en achttien jaar lang had hij Kirmanchah 
bestuurd met een wijsheid en een gematigdheid die ik al heb genoemd, en die hem erg 
populair en geliefd hadden gemaakt in zijn leven.  

Ondanks zijn verlangen om te behagen, gaven we de voorkeur aan MortezaKouli-Mirza, zijn 
oudere broer, Sâr-Men-ed-Daulèh, serieuzer, een veiliger vak en vooral menselijker en 
zachter voor de mensen. Hij had de wens geuit om mij te zien, en nadat hij via de Turkse 
consul had geweten dat ik uit Bagdad kwam, als een voorbeeld van de industrie van het land, 

 



een rijk Arabisch kostuum, hij smeekte me het aan te trekken en het was onder dit kleed dat 
ik hem mijn eerste bezoek bracht.  

Hij ontving me in een elegante kamer waarvan de gestuukte muren de witheid en glans van 
marmer hadden. In het midden, in een groot bassin, stroomde een mooie fontein. Als een 
detail van manieren en tegelijkertijd de smaak en de eenvoud van de prins aanduidend, zag ik 
een kleine kooi aan de lambrisering met een katrol, net boven de fontein, en waarin een 
nachtegaal zong. Hoewel hij een familiegelijkenis had met zijn broer, beviel de fysionomie 
van Prins Sâr-Men-ed-Daulèh, mannelijker en eerlijk gezegd open, meer. Toen de eerste 
complimenten eenmaal waren uitgewisseld, hoorde ik van hem waarom hij wilde dat ik me in 
het Arabisch kleedde. De prins zorgde voor veel fotografie en hij wilde me zo gekleed 
hebben in zijn album. Hij nam me mee naar zijn laboratorium waar ik een aantal van de 
nieuwere Engelse en Franse apparaten zag. Sâr-Men-ed-Daulèh heeft een echt amateurtalent 
en ik moest maar twee poses ondergaan om hem een shot te geven waarmee hij zich tevreden 
verklaarde. Een heel lekkere lunch, geserveerd in de kamer waar hij me had ontvangen, bij 
het zwembad, volgde deze fotosessie. Na twee uur praten over de kunsten, en vooral over 
datgene wat hem fascineerde, verliet ik deze beminnelijke prins, gecharmeerd door zijn goede 
geest en zijn manieren. Ik zag hem nog twee keer, en de dag voor mijn vertrek was hij zo 
vriendelijk om me als souvenir enkele foto's van zijn eigen manier aan te bieden, de mijne, 
uiteraard, die van zijn vader, en drie of vier anderen. waarvan men erg nieuwsgierig was; het 
was dat van een prins van Madagaskar, genaamd Khomrou-Seyid-Mahamet, een grote 
reiziger, 

 

die via de Perzische Golf en de Tigris naar Bagdad kwamen, enige tijd eerder in Kirmanchah 
had doorgebracht, net als ik naar Teheran.  

Ik heb op minder goede voorwaarden afscheid genomen van zijn broer, Morteza-Kouli, om 
een kleine reden die een korte uitleg vereist waarin ik mijn vriend Seyid-Djouab in een nieuw 
licht moet brengen. Om zijn gretige zorg te erkennen, die tijdens de eerste week geen 
moment was ontzegd, had ik laatstgenoemde gevraagd een heel mooi Engels horloge te 
accepteren, dat hij bij mij thuis had gezien, en ik gaf hem deze gerechtigheid terug die ik had 
geen moeite om te beslissen. Ik was blij dat ik hem zo tevreden had gesteld, maar wat me 
ontgoochelde was dat zijn vriendelijkheid onmiddellijk ophield en de volgende dag leek hij 
me niet meer te kennen. Het lijkt erop dat hij had wat hij wilde. Goed behandeld door de 
eigen oom van de koning en zijn twee zonen, troostte ik mezelf omdat ik zowel zijn hart als 
zijn bescherming had verloren, mezelf tevredenstellend met de conclusie, afgezien van 
mijzelf, dat het niet in Turkije was dat kleine geschenken Vriendschap in stand houden. Maar 
is het niet zo dat prins Morteza Kouli-Mirza op zijn beurt tijdens een bezoek waarvan hij mij 
eerde en waarin hij buitengewoon beleefd was geweest, Europese horloges begon te prijzen? 
droeg, wat een uitstekend horloge was met opwinding in Genève. Hij beschouwde het sterk 
en prees het ook, met spijt dat men er in Teheran niet zo een kon vinden. Ik begreep er niets 
van. 

Omdat hij me niet kon afsnijden, liet hij zijn reservetroepen oprukken in de vorm van een kist 
die door een van zijn mensen werd gedragen en die een verzameling oude Perzische munten 
bevatte waaruit hij me uitnodigde te kiezen. Door decorum en 

 

zodat hij niet zou denken dat ik zijn ongeïnteresseerdheid wantrouwde, nam ik er drie of vier 
van de meest onbeduidende, maar toch hield ik mijn horloge in mijn zak. Morteza kneep zijn 
dunne lip nog een beetje samen en onze scheiding was niet erg hartelijk. Ik betreurde het 



echter later dat ik hem dit genoegen niet had geschonken, maar ik was onder de klap van mijn 
teleurstelling over mijn Turkse consul en het leek me dat als een geschenk hem onverschillig 
had gemaakt, de prins niets minder kon doen dan mijn vijand. Wat betreft zijn vader, prins 
Imâd-ed-Daulèh, hij was erg aardig voor me en droeg een van zijn goulams op om me naar 
Hamadan te vergezellen vanwege de onveiligheid van de weg, waarvoor hij me 
waarschuwde. Zelf klaagde hij hierover. , van de nutteloosheid van zijn inspanningen. 

 

HOOFDSTUK IX.  

Van Kirmanchâh tot Teheran. - Kusjes. Hengue-wrer. - Hamadan (Ecbutaue). - Ez-edDaulèb, 
zei broer koning. - Zerèh.    

Kushkek. - Woestijnzout. - Keer terug naar Teheran. 

Op zaterdag 29 juni verliet ik Kirmanchah twee uur voor zonsondergang, bij zeer mooi weer 
dat een prachtige nacht voorspelde. Ik had een redelijk goede etappe te doen (zes farsags of 
negen competities) om naar Bisoutoun te gaan, een plaats die beroemd is om zijn sculpturen 
zoals die van Tagt-i-Bostân, die ik ook wilde zien. In de buitenwijk, en zelfs buiten de stad, 
werd ik achtervolgd door een menigte bedelaars en kreupelen die zich vastklampten aan mijn 
kleren en aan het hoofdstel van mijn paard om mij om een aalmoes te vragen. Ik gaf het aan 
een paar, maar hun aantal groeide constant, ik galoppeerde weg en stopte alleen bij Sâr-Pol, 
een klein gehucht waar je de Kara-Sou oversteekt op een uitstekende stenen brug. Van Sâr-
Pol kwam ik bij Sâr-Ab, waar verschillende bronnen heel dicht bij elkaar opspringen en zich 
verenigen om een prachtige stroom te vormen die dit gebied bevrucht. De weg, vrij glad, is 
een erg eentonig parcours. BIJ 

 

Links lopen we langs de ketting van dorre rotsen die Kirmanchâh op korte afstand met 
Bisoutoun verbindt, terwijl we rechts, maar vrij in de verte, de hoge bergen van Louristân 
kunnen zien. Terwijl ik nog drie uur op deze manier liep, kwam ik uiteindelijk, tegen het 
midden van de nacht, aan bij de tshaparkhaneh van Bisoutoun, gebouwd in de buurt van een 
immense cavaranserai. 

Zondag 30 juni. - Toen ik vrij laat opstond, kreeg ik bezoek van een Engelsman, M. Foui, 
inspecteur van de telegraaflijn, die zelf naar de karavanserai was gekomen; Ik was blij in hem 
een van die Europeanen te vinden die we graag ontmoeten op zijn weg in deze afgelegen 
streken. Mijn lunch werd prompt verzonden, ik ging naar de gebeeldhouwde rotsen, waarvan 
de bekendheid onlangs is vergroot door het complete werk van kolonel Sir Henry Rawlinson 
over de inscripties die men daar leest, en wiens tekst, zowel gegraveerd in Griekse letters als 
in spijkerschrift. , stelde hem in staat de uitleg en de regels van dit laatste schrijven te vinden. 
Deze monumenten, zeer oud, zijn te zien op vijf minuten van de karavanserai, die aan de voet 
van een enorm blok rotsen ligt, dat loodrecht oprijst tot een wonderbaarlijke hoogte. De 
ingang biedt een vrij zachte helling bezaaid met grote blokken steen en oud puin, die men 
zonder al te veel moeite beklimt. Op een plaats waar de rots een uitsparing vormt, zie je 
plotseling voor je, maar op een zeer hoge hoogte, een eerste bas-reliëf, van prachtige 
uitvoering en dat daar al eeuwenlang een stille getuige is die getuigt van de artistieke 
grootsheid van de tijden zijn verstreken. 

Het bas-reliëf stelt een koning voor met lang haar  

 



lokken en een grote baard, met een pet in de vorm van een pet op zijn hoofd, en een zeer los 
gewaad met wijde mouwen en strak om de taille. Hij houdt zijn rechterhand met opgeheven 
wijsvinger vast als teken van bevel; zijn linkerhand rust op een boog. Voor hem, en in zijn 
richting lopend, zijn negen mannen die elkaar volgen, hun handen op hun rug gebonden en 
hun nek opgerold aan een en hetzelfde touw. De eerste acht zijn blootshoofds; alleen de 
negende draagt een hoed in de vorm van een cornet, waarvan de punt naar achteren buigt. 
Twee mannen staan achter de koning, een met een boog in zijn hand en de ander met een 
beker. Rondom het bas-reliëf zijn zeer grote inscripties gegraveerd in spijkerschriftletters en 
in de Griekse taal. Het zijn die waarover ik heb gesproken en die meneer Rawlinson alleen 
kon verhogen door twee lange ladders tegen elkaar te gebruiken, wat een zeer gevaarlijke 
uitdaging is waarmee de wetenschap rekening moet houden. 

Bij mijn terugkeer bracht ik M. Foui zijn bezoek, waardoor ik in detail de grote karavanserai 
kon onderzoeken waar hij verbleef en die dateert uit de tijd van koning Abbas-le-Grand. Het 
is gebouwd in de solide maar elegante stijl van die tijd en heeft de vorm van een groot 
vierkant gebouw met rondom een prachtige marmeren plint. 

Ik verliet Bisoutoun enkele ogenblikken na zonsondergang, op weg naar mijn nieuwe station, 
Sahana genaamd, zes tot zeven mijlen verderop. Je doorwaadde eerst een sterke stroom die 
over de weg stroomt, direct naast de karavanserai, dan, over een grote stenen brug met een 
enkele boog in alle gelijkenis met die van Sâr-Pol, de rivier van Gamasiah waarvan het water, 
extra va- 

 

Gelegen in de vlakte, onderhouden aan elke kant rijstvelden en drassige weiden waar de 
moukres, de weg kwijtgeraakt, ons een lang half uur deden botsen. Nadat we onze weg 
gevonden hebben, komen er nieuwe stromen die vanaf de hoogten aan de linkerkant afdalen 
en de vallei slechts een aaneengesloten moeras maken. Van tijd tot tijd zijn er een paar kleine 
bruggetjes, maar in zo'n staat van verval dat hun doorgang meer moeilijkheden dan voordelen 
biedt. In de minder ondergedompelde delen ontmoette ik verschillende kleine Perzische 
karavanen die naar Kerbelah gingen met hun gebruikelijke reeks lijken waarvan de infectie 
van verre hun aanwezigheid aankondigde. De mannen die hen vergezelden, vuurden op elk 
moment geweerschoten af om de bandieten af te schrikken die, naar men zegt, deze gebieden 
teisteren. We verlieten deze lage gronden, voor het grootste deel gecultiveerd met rijst, en 
kwamen uiteindelijk aan aan de voet van een rij heuvels waarop we binnenkwamen, maar 
waarvan er twee of drie, steil en rotsachtig, doorkruisten. stenen die onder de voeten van de 
paarden wegglipten, dat we, om de nacht te helpen, slechts met de grootste moeite de Sahana 
konden bereiken. 

Maandag 1 juli. - De dag begon te dagen toen ik het charmante dorp met die naam 
binnenkwam, aan alle kanten omgeven door hoge bergen en verborgen te midden van het 
groen van de vele tuinen, bevloeid door verse beekjes die in watervallen afdalen vanaf de 
dichtstbijzijnde hoogten. Eenmaal bij de tshaparkhaneh, die bedekt is met unbonbalakhaneh, 
ging ik liggen en viel ik meteen in slaap. Toen ik rond tien uur wakker werd, hoorde ik dat 
Mirza-Mahamet-Moustofi, belastinginner voor de 

 

Prins Imâd-ed-Daulèh was bij mij op bezoek gekomen en had aangekondigd dat hij 's 
middags terug zou komen om mij op te zoeken. Omdat ik in de buurt was geïnformeerd over 
het bestaan van oude graven die in de rots waren gegraven, haastte ik mijn lunch en vertrok 
onmiddellijk daarna in deze richting onder leiding van mijn tshalwadar of opper muilezel, 
oorspronkelijk uit Sahana zelf, waar hij had zijn huis en zijn gezin. Rechts van de 



tshaparkhaneh afslaand, volgde ik een zeer vruchtbare kloof, doorkruist door verschillende 
stromen, die ik overstak op de achterkant van de tshalwadar, een man van herculische kracht; 
toen, nadat ik een heuvel had beklommen, kwam ik bij de loodrechte muur gevormd door de 
rots, waarin het hoofdgraf was uitgehouwen. Het staat op een grote hoogte, zeker dertig 
meter, en je kunt er alleen komen door met touwen omhoog te worden gehesen. Een zeer 
ondernemende bergbeklimmer, die zich vastklampte aan de ruwheid van de rots, slaagde erin 
de top te bereiken en het touw daar vast te maken, me uitnodigend het uiteinde ervan te 
grijpen om me naar de ingang van de grot te slepen. Ik voelde de moed niet, maar een van 
mijn mensen was brutaler dan ik en vertelde me bij zijn terugkeer precies wat hij had gezien. 

Bij binnenkomst ontmoeten we eerst een vierkante kamer die twee keer zo hoog is als een 
man: rechts en links zijn er soorten nissen uitgehouwen in de rots.  

Achter deze kamer opent een andere, de helft lager dan de eerste. Daar, in een bassin zonder 
water, staat een gesloten sarcofaag met een horizontale steen, zonder inscripties of bas-reliëf. 
De buitenkant van het graf, van onderaf gezien met behulp van mijn bril, leek me erg 
verminkt. 

Aan elke kant van de ingang was er een uitstekende kolom zoals in Persepolis en frames met 
daarin  

 

bas-reliëfs; maar we konden alleen de sporen van de twee kolommen onderscheiden. Ik 
keerde terug naar de tshaparkhaneh zonder schaamte omdat ik niet zo'n gevaarlijke klim met 
touwen had ondernomen die me onzeker leek. Om mij van hun degelijkheid te overtuigen, 
begon de man, of liever de acrobaat, die ze had vastgebonden, een reeks van 
krachtdadigheden uit te voeren, aan de voeten hangend en ondersteboven neerdalend, lachend 
om mijn verschrikkingen. Toen ik thuiskwam, kreeg ik bezoek van Mirza-Mahamet-
Moustofi, van wie zijn taak als belastinginner een karakter had dat in het hele land erg gehaat 
was, een man die bovendien geen slechte indruk achterliet, maar kortom perfect null en waar 
ik even weinig aan had als plezier. Hij kondigde me aan dat hij zou vertrekken voor een reis 
die tot de volgende dag zou duren, maar hij bood me zijn diensten aan voor wat ik tijdens zijn 
afwezigheid nodig zou hebben, in termen van voedsel en proviand. Maar ik had mijn 
tshalwadar die het mij aan niets ontbrak en wiens bescherming bij zijn landgenoten, door wie 
hij zeer geliefd was, zeker beter voor mij was dan die van deze gehate belastinginner. Om 
hem de tijd te geven zijn familie goed te zien, besloot ik drie of vier dagen in Sahana te 
blijven, waar ik het bovendien heel goed voelde, behalve de muggen, die daar in overvloed 
zijn. 

Dinsdag 2 juli. - Na erg slecht geslapen te hebben door diezelfde muggen, schreef ik een paar 
aantekeningen op mijn dag van de dag ervoor en vertrok toen om naar de tweede tombe te 
gaan die op behoorlijke afstand van de eerste ligt. Ik had mijn lunch gevolgd om, indien 
nodig, mijn wandeling te kunnen verlengen tot de avond. Ik stak opnieuw over, op de 
achterkant van mijn 

 

muilezel, dezelfde beekjes en toen naar rechts draaiend, begon ik een heuvel te beklimmen 
die heel moeilijk te beklimmen was, totdat ik aan de rand van een vreselijke afgrond kwam, 
vlakbij de rots waar het graf dat ik kwam zien, werd gegraven. Deze, veel kleiner, omdat hij 
slechts uit een vierkante kamer bestaat waar men nauwelijks kan staan, is niet af; de toegang 
is gemakkelijk, maar er is absoluut niets te zien behalve een schets van een sarcofaag zonder 
het minste spoor van kunst. 



Ik keerde terug via een ander pad en liep rond een aantal prachtige fruittuinen en plotseling 
bevond ik me voor een perfect schaduwrijk huisje, gebouwd in de buurt van een mooi beekje. 
Het was de thuisbasis van ongeveer vijftien derwisjen die zittend konden worden gezien, 
sommigen voor de deur van het huis en anderen aan de rand van het water. Deze mannen, 
halfnaakt en alleen gekleed in tijgerhuid, hun lange haar gescheiden en zittend op tapijten van 
geiten- en gazellehuiden, vormden een buitengewoon fantastische groep. Ze waren bezig met 
koken op een kleine aarden kachel met daarboven een geoliede papieren lantaarn die ze 's 
avonds diende aan te steken. Ze begroetten me en ik gaf ze een aalmoes. Ik was amper 
teruggekeerd naar de tshaparkhaneh toen twee van deze derwisjen, vergezeld van een van hun 
novicen, daar arriveerden om me twee enorme slangen te laten zien die ze in de berg hadden 
meegenomen, een grote zwarte slang (mrseng, stenen slang) en een grijze slang (nâr-shôtor, 
slangenkameel). Ik stuurde ze blij weg met twee of drie krans. 

Ik hoorde dat tijdens mijn afwezigheid de Engelse koerier, die van Teheran naar Kirmanchah 
rijdt, de  

 

's ochtends beweerde te zijn aangevallen door vijf struikrovers te paard tussen Kenguewer en 
Sahana. Hij had zichzelf veilig uit hun handen kunnen bevrijden; zijn verhaal had niettemin 
grote angst in de hoofden van mijn mensen die met hem hadden gepraat. Maar dit avontuur, 
aangenomen dat het waar is, inspireerde me integendeel met volledige zekerheid, omdat deze 
sluipers van de snelwegen er met grote zorg voor zorgen dat ze wegblijven van plaatsen waar 
hun aanwezigheid al is gemeld. 

Woensdag 3 juli. - Ik bracht bijna de hele dag door in een charmante tuin die tot mijn 
beschikking was gesteld en waar ik, in een mooie schaduwkamer, tafel, stoelen, vloerkleden 
enz. Had, zonder echter mijn tent op te zetten, mezelf voldoende beschermd vond tegen de 
zon door een groep van de meest magnifieke platanen. De mensen van Sahana waren een 
ongeëvenaarde vriendelijkheid voor mij, die ik misschien te danken had aan de goede 
certificaten die mijn tshalwadar mij wilde geven. Voortdurend kwamen ze om me daar fruit, 
groenten en zelfs bloemen aan te bieden. 'S Avonds ging ik weer een bezoek brengen aan de 
derwisjen om een beetje met hen te praten. Aangekomen in het kleine bos dat hun huis 
beschermt, zag ik er hier en daar een aantal liggen, slapend in de schaduw van de populieren. 
Op de deur van het huis stond een Indiase derwisj, die de avond ervoor was aangekomen en 
wiens ogen, overdreven verwilderd, een uitzinnige opiumconsument wezen. Diezelfde dag 
maakte ik kennis met de twee Seyids of vermeende afstammelingen van Mahomet die dit huis 
bouwden uit liefdadigheid voor de derwisjen die er wonen. 

Uit hun toespraken zou ik geneigd zijn aan te nemen dat ze in het geheim tot de sekte van de 
baby's behoorden.  

 

Toen ik thuiskwam hoorde ik dat Mirza-Mahamet-Moustofi was teruggekeerd van zijn 
rondreis en ik haastte me om hem te bezoeken. Hij ontving me op het terras van zijn huis dat 
eenvoudig maar netjes onderhouden is. Zijn welkom was zeer genadig. Terwijl ik thee dronk, 
vroeg ik om een escorte om me naar Kenguewer te brengen, iedereen waarschuwde me voor 
de slechte ontmoetingen die me op deze weg te wachten stonden.  ze weten " ze ontmoeten 
me bij jou en als je de " minder genereuze toevoegt , zullen ze je vermoorden voor defen 'dre. 
 De tshalwadar voegde een goed lam bij mijn proviand en MirzaMahamet-Moustofi 
overlaadde me ook met cadeautjes bij het begin; lam, fruit, snoep, er ontbrak niets. 

Het pad verlaat Sahana en loopt door een vlakte tussen twee bergketens, de ene aan de 
linkerkant, heel dicht bij elkaar, en de andere, aan de rechterkant, veel verder weg.  



De vallei die ze trekken wordt doorkruist door vele rivieren, maar nergens zie je een spoor 
van cultuur. Twee farsags verder komen de twee kettingen samen en vormen een soort lange 
kloof; het is daar, zeggen ze, dat de bandieten zwermen. Wat mij betreft, met mijn 

 

zes plunderaars wier, ik zeg het tot mijn schaamte, de vastberaden uitdrukking in mij 
terugkeerde, ik vreesde niets meer. Ze waren in een opgewekte bui en, bovendien, 
onverschrokken ruiters en overal langs de weg, om me af te leiden, bezig met de meest 
verrassende evoluties. Ze werden in volle galop gelanceerd, gooiden hun lange stokken voor 
zich in de lucht en betrapten ze op rennen; op andere momenten, terwijl ze ze nog verder 
weggooiden, vonden ze een manier om er onderdoor te komen voordat ze weer op de grond 
vielen. Over de grootste greppels en het hoogste kreupelhout springen was een spel voor hen, 
maar ook voor hun paarden, echte herten met hertenbenen. 

Deze gevreesde kloof, waar ik was binnengegaan, staat bekend als Bîdesorg. Daar 
ontmoetten we een muilezelbestuurder die een aantal muilezels en ezels voor zich uit duwde, 
die zei dat hij rovers had gezien op de nabijgelegen heuvels, maar toen hij hoorde dat er een 
karavaan aankwam, begeleid door ruiters, waren ze onmiddellijk weggelopen. Ik was me niet 
helemaal bewust van de keuze van deze plek voor het theater van hun heldendaden, want de 
kloof is breed genoeg en lijkt meer op een vallei tussen twee zeer goed beboste hellingen. 
Bovendien, toen ik verschillende caravans zag aankomen met vrouwen en kinderen, zonder 
begeleiding, betwijfelde ik of ik aan zo'n groot gevaar was ontsnapt. De bodem van deze 
kleine vallei wordt bewaterd door prachtige bronnen, met fris en helder water, waar de 
paarden en de mannen zich op hun gemak konden afkoelen, wat een groot geluk was door de 
intense hitte die het deed. Komend uit de bergen, loopt de weg bijna twee mijlen door redelijk 
vlakke grond, naar een rivier, waarover een 

 

grote brug met drie bogen. Deze rivier, die toen heel weinig water bevatte, maar die in de 
lente een formidabele stroom moet zijn, wordt de Kara-Gourlou genoemd en komt van de 
berg die wordt aangeduid met de naam Amroulèh. De brug die bekend staat als die van Pol-
IIadji-Emir, is een mooie en solide bakstenen constructie. Aan de andere kant, aan de 
linkerkant, is een groot dorp, Aramne-Maran, wiens uiterlijk nogal lachend is. Dan stijgt de 
weg onmerkbaar om het kleine stadje Kenguewer te bereiken, gebouwd op de achterkant van 
de berg op de plaats van een oude Griekse stad, waarschijnlijk gesticht in de tijd van 
Alexander. De zandhopen die de basis vormen, verwarmd door een brandende zon, gaven de 
atmosfeer een verstikkende hitte. Ik moest de hele stad doorkruisen om bij de tshaparkhaneh 
te komen, voorzien van een balakhaneh, met uitzicht op moestuinen en zeer goed 
gecultiveerde velden. Dicht bij de bazaar zag ik de schachten van zes immense zuilen 
begraven in de smerige krotten die dienen als woningen voor de bewoners, die in perfecte 
harmonie lijken te zijn met zulke krotten. Deze zuilen, van donkerblauw marmer, bijna zwart, 
moeten deel hebben uitgemaakt van een Griekse tempel, te oordelen naar de ornamenten van 
hun kapitelen die verder in de greppels van de stad liggen. Dit prachtige marmer is afkomstig 
van een berg op een halve afstand afstand en heet Tshehel-Maran. 

Na een paar essentiële uren slaap stond ik op het punt de tshaparkhaneh te verlaten om de 
stad en haar omgeving te herkennen, toen ik bezoek kreeg van de Khan of gouverneur van het 
land, Zein-el-Obedîn, die namens hem het gezag uitoefende. neef, jongeman  

 



ongeveer vijftien jaar oud die me ook kwam opzoeken in het gezelschap van zijn jongere 
broer; twee van zijn zoons hadden zich bij Zein-el-Obedîn gevoegd, een eerbiedwaardige 
oude man en met een grote uitstraling van aanzien, die op dezelfde manier werden opgemerkt 
onder deze vier jonge mensen. Beiden vielen me aan met vleiende en gretige demonstraties. 

De oude khan overweldigde me met complimenten en verweet me dat ik niet bij hem was 
gebleven. Door zijn vertrek was ik getuige van een karaktertrek van islamitische zeden die ik 
nog niet had opgemerkt. Het was de eerste dag van de maan en toen de nacht naderde, was 
het mogelijk om de dunne halve maan te zien die in de lucht voor de tshaparkhaneh werd 
geschetst. De oude patriarch stopte bij de deur, sloot zijn ogen en reciteerde, zoals elke goede 
mohammedaan, een gebed voordat hij naar de nieuwe maan keek. Toen hij zijn ogen weer 
opendeed, was zijn eerste blik voor zijn zoons, de tweede voor zijn neven, alsof hij hen 
goddelijke bescherming wilde aanroepen, en pas toen staarde hij even naar de maan voordat 
hij zich oprichtte. . 

Tegenwoordig is Kenguewer niet meer dan een eenvoudig dorp van drie- tot vierhonderd 
huizen, bevolkt door ongeveer tweeduizend inwoners, waaronder ongeveer vijftien joodse 
families die zich bezighouden met apotheek en medicijnen. Maar de muren eromheen, 
vervallen als ze zijn, rechtvaardigen in zekere zin de naam van de stad die het gebruik en de 
traditie ervoor hebben behouden. De versterkte muur van Kenguewer draagt sporen van 
verschillende tijdperken. Er zijn een paar torens die dateren uit de tijd van FethAli-Châh, dat 
wil zeggen uit het begin van deze eeuw, maar de fundamenten van de wal, opgetrokken uit 
grote granieten stenen, lijken eerder op een 

 

Steilehead Valley. De muren, de greppels, de torens, alles, ik herhaal, is slechts een ruïne, en 
de kapitelen van de prachtige Griekse zuilen, waarover ik heb gesproken, vormen gezelschap 
met de overblijfselen van de honden en de dode ezels die de besmette sloten van deze stad 
waarvan de oude materialen zijn opgebroken, gefragmenteerd, om te worden gebruikt in de 
moderne constructie. 

De Griekse geografen noemen het Konkabar, een naam die een grote gelijkenis vertoont met 
de naam die het tegenwoordig draagt, en duidt op het bestaan, in zijn boezem, van een tempel 
van Diana die het beroemd heeft gemaakt. Dit monument werd in 1841 voor het eerst erkend 
door de Franse kunstenaarsreizigers MM. Flandin en Coste, en komen voor in het verslag van 
hun archeologische missie. Omdat ze me niet willen sieren met hun ontdekking, lijkt het 
eerlijker om hun beschrijving te lenen. Dit is hoe ze het zeiden: “ De stichter van de tempel 
had geprofiteerd van de aard van de grond, en op een van de verhogingen in het zuiden, bijna 
in het midden van alle andere, had hij de locatie gekozen. Als de reizigers het niet noemden 
of als dit monument door hen onopgemerkt bleef, moet het ongetwijfeld worden 
toegeschreven aan het feit dat het, begraven onder een hoop puin en huizen, bijna volledig is 
verdwenen. Inderdaad, bijna het hele oppervlak van dit enorme gebouw is bedekt met huizen 
en straten. De basis dient als een gigantisch voetstuk voor een hele wijk van de moderne stad; 
de basis, gebouwd in brede banen, aangeboden aan de bewoners, voor hun constructies, 
funderingen die het dubbele voordeel verenigden dat ze kant-en-klaar en volkomen solide 
waren. Dus vonden ze niets beters dan erop te bouwen en hun huizen te onderhouden 

 

met sterke delen van marmer bleven fragmenten van de kolommen van de tempel op hun 
plaats. Tegenwoordig, als gevolg van deze invasie door bakstenen hutten, kan het oog niet 
alle ruïnes bevatten; maar men vindt hier en daar vrij aanzienlijke delen, voldoende duidelijk 
en goed bewaard gebleven zodat men op een bepaalde manier de constructie van dit 



monument en zijn karakter kan vaststellen. De plattegrond van dit gebouw wordt 
weergegeven door een enorme rechthoek van meer dan tweehonderd meter in beide 
richtingen; de gevel draaide naar het zuiden, en de portiek, die niet volledig kon worden 
vastgesteld, keek uit op een immense trap die verschillende treden boven de grond 
verhoogde. Vanaf de top van deze stoep werd de vloer van de tempel gevormd door een 
massa van grote blokken marmer, gebonden met een zeer hard cement. Het is in het 
westelijke deel van het gebouw, in de noordwestelijke hoek, dat oprijst, in een straat van de 
stad, en in de buurt van een kleine moskee, het belangrijkste deel op dit moment en het 
minder verwoeste monument. Daar herkennen we dat de tempel op een sokkel stond die was 
opgetrokken uit prachtige lagen wit marmer. Op dit deel van de sokkel en op hun sokkels 
bevinden zich nog negen secties van zuilen, eveneens in wit marmer. Ze zijn ingebed in de 
lemen bakstenen muren van de huizen waar ze als ondersteuning dienen.  

 

Een wandeling van twee uur in de omgeving volgde op deze inspectie van de stad die nog 
steeds een vrij ruime bazaar biedt en rijkelijk voorzien van lokale producten, een karavanserai 
in zeer slechte staat en een kleine moskee qua uiterlijk. een Guebre-tempel, ingewijd door de 
volgelingen van Zarathoestra tot de cultus van Vuur. Op korte afstand van de stad, op een van 
de grootste heuvels die de basis vormen, is een kasteel gebouwd tijdens het bewind van Feth-
AliChâh en dat dezelfde naam draagt als Kasr-Kadjar, door deze vorst gegeven aan zijn grote 
zomerpaleis van Teheran. 

Zoals zoveel andere koninklijke gebouwen, bevindt het zich in een staat van moderne ruïne 
en wordt het alleen bewoond door een aantal zwerfhonden die me huilend kwamen 
ontmoeten. Zoals de Perzische onzorgvuldigheid heeft gedaan, biedt dit kasteel niets 
interessants behalve de locatie, waardoor het hele land in een oogopslag tot op grote afstand 
kan worden omarmd. In de verte zijn er immense bergen, bedekt met eeuwige sneeuw, 
waaronder de Bezaü en de Khanguermèh, evenals het Guerroun-gebergte, dat zich uitstrekt 
door de Nâhewend en de Louristân naar Shiraz. 

In de prachtige vlakte dichter bij Kenguewer kunnen we hier en daar dorpen met kastelen 
zien, allemaal uit de tijd van dezelfde Feth-Aly-Châh, terwijl het land dagelijks werd 
geteisterd door bendes nomadische plunderaars uit de Louristân. De belangrijkste zijn 
AbbasAbad, Sultanatabad en Velashguird, allemaal met hun kleine vierkante forten, nu half 
in puin; men voelt niet de behoefte om ze te herstellen, het land wordt volledig gepacificeerd. 

De volgende dag bezocht ik de goede Zein-el-Obedîn-  

 

Khan die me ontving in een prachtige tuin. waar een vierkant terras was, met in het midden 
een groot bassin, gevoed en doorkruist door een klein kanaal van levend water en omlijst 
door een dubbele rij vazen gevuld met prachtige bloemen. We brachten een uur door met 
praten in de koelte op dit terras, terwijl we bevroren sorbets, citroen en xarak-bismut namen, 
het extract van een zeer aromatische plant. Deze uitstekende oude man was zelf 
welwillendheid. Zijn neven en zonen waren aan het wandelen; Ik kon ze niet zien, maar tegen 
zonsondergang, de tijd die was vastgesteld voor mijn vertrek, kwamen de vier jonge mannen 
me meenemen om me te paard de stad uit te vergezellen, begeleid door een aantal soldaten te 
voet. 

Het was met een soort tederheid dat ik afscheid nam van deze beminnelijke jongen, zo goed 
opgevoed, zal ik zeggen in Europese stijl, en zo sympathiek.  



Van Kenguewer tot Seadet-Abad, het volgende station, zijn er acht mijlen die heel 
gemakkelijk in de vlakte kunnen worden bedekt, waardoor aan weerszijden weilanden en 
gewassen overblijven waar de duisternis me belette iets te onderscheiden. Van tijd tot tijd 
kondigde het waanzinnige geblaf van de honden, die in Perzië talrijk zijn als nergens ter 
wereld, ons de nadering van een dorp of een gehucht aan. Degenen die we ontmoeten zijn 
Garkuis, een jaar geleden opgericht in de buurt van een uitstekende bron, en vervolgens 
Veliabad, Mendrabad en Dabozan. Voordat ik in Seadet-Abad aankwam, moest ik de rivier 
Kourou-tsheï oversteken, waarvan de brug de naam Pol-Korpi draagt. 

Het was met de grootste moeite dat ik door de kronkelende straatjes te volgen die werden 
doorsneden door talloze stromen van deze kleine stad, die allemaal lang is,  

 

ontdek de tshaparkhaneh, die zich aan de andere kant bevindt.  

Zaterdag 6 juli. - Ik werd gewekt door het zingen van een begrafenis uit een naburig dorp. Ze 
droegen het lijk, gewikkeld in een lijkwade, op een plank. Aangekomen in de buurt van de 
tshaparkhaneh, werd het afgezet aan de rand van de stroom die een paar passen verderop 
stroomt, en na het rustig voor het publiek te hebben gewassen, legden de dragers de 
overledene terug op zijn bord en vervolgden ze het pad van de begraafplaats, gevolgd door 
een grote menigte waar men mullahs met witte tulbanden en seyids met hun groene tulband 
en dezelfde riem onderscheidde. 

Het dorp Seadet-Abad is erg groot; het bevat ongeveer duizend huizen, de meeste op aarde, 
en op de hele bevolking, behalve de moslims, telt slechts één Armeense en twaalf Joden, die 
hier nog steeds alle apothekers en doktoren hebben, wat niet wil zeggen geweldige doktoren. 
Vanaf het terras van de tshaparkhaneh zag ik een overvloed aan dorpen verspreid over het 
platteland, dat erg groen en erg koel is. Van binnenuit is er niets te zeggen; Seadet-Abad 
onderscheidt zich alleen door zijn bazaars, die talrijk en goed gevuld zijn. 

Tegen de avond kreeg ik bezoek van de gouverneur van SeadetAbad, Baba-Khan genaamd, 
een zeer beminnelijke man, die was aangekondigd door me drie immense dienbladen met 
snoep en heel mooi fruit te sturen. Hij woont niet in de stad, maar woont, samen met zijn 
vader SouleimanKhan, in een prachtig landschap dat aan een farsag is; hij nodigde me uit om 
ze te komen bekijken en tegelijkertijd een bezoek te brengen aan het dorp Derbent, waar, zei 
hij, enkele overblijfselen van antiek zijn. 

 

De volgende dag, toen ik wakker werd voor het daglicht, besloot ik als eerste aan deze 
tweede race te beginnen. Ik ging op pad, vergezeld van een zekere Abdùl-Mahamet, een 
dikke Perzische die niet erg nors was, en twee andere ruiters, alle drie ter beschikking gesteld 
door BabaKhan, en ten slotte een van mijn dienaren die als mijn tolk dienden. Nadat we de 
stad hadden verlaten, reden we door perfect gecultiveerde velden en binnen een uur kwamen 
we aan in dit mooie dorp Derbent, gelegen aan de ingang van een kleine, zeer smalle vallei. 
Iedereen sliep nog en ik kreeg alleen het gewone welkom dat honden geven aan elke reiziger 
die 's nachts of te vroeg reist. 

Een paar zeldzame bewoners, gewekt door het geblaf, keken me verbaasd aan vanaf de top 
van hun terrassen.  

In Derbent zelf is niets te zien. Mijn dikke Perziër, die als mijn gids diende, liet me een steil 
pad in de bergen nemen op rotsen met een zeer gladde helling, wat ons naar een wilde plek 
bracht, een buitengewoon smalle kloof waarvan de bodem werd ingenomen door een stroom 
die doorbrak ., brullend, een doorgang in het midden van enorme blokken versleten door de 



doorgang van water. Dit is waar de oude overblijfselen moeten zijn geweest waarover de 
khan me had verteld. De enige ruïne die ik daar zag, was een overblijfsel van een muur die 
over de kloof was gebouwd om het water tegen te houden dat bedoeld was voor het 
besproeien van de aangrenzende vlakte. Door een opening aan de voet van de muur stroomde 
de overloop van deze sluis in de rotsbodem van de stroom. Deze plaats heet Bende-Soulag, 
van de twee woorden Bende (plaats) en Soulag (gat). Vlakbij zien we, gegraveerd op de 
gepolijste rots, een inscriptie in enorme letters. 

 

mijn ontleend aan de oude Perzische taal. De mensen beweren dat een grote schat aan de voet 
van de rots is begraven, en dat de inscriptie het feit vermeldt. Ik geloof eerder dat het verband 
houdt met de hydraulische constructie die ik noemde; Ik had er in alle punten twee 
gelijkaardige gezien tussen Kachân en Isfahan. Ik had geen reden om mezelf in te huren voor 
deze excursie, die niet erg archeologisch was, maar die me echter langs zeer pittoreske 
plaatsen bracht. Toen we via hetzelfde pad terugkwamen, zagen we een kleine jongen van de 
berg rennen, allemaal huilend, helemaal buiten adem, die zei dat hij net was ontsnapt aan de 
aanvallen van een wolf: vaak, zo wordt gezegd, worden kinderen zo verslonden in dit weg, 
deze kloven. 

Na de lunch klom ik weer op mijn paard om naar het huis van Sulayman-Khan te gaan, die de 
leider is van duizend ruiters. Ik heb al gezegd dat het de vader van BabaKhan was die me de 
dag ervoor had bezocht. Ik kwam in minder dan een uur aan bij deze charmante woning, 
volledig omgeven door muren en die met zijn grote bomen een oase in de kale vlakte lijkt. Bij 
de tuinpoort stonden de tenten gegroepeerd van de officieren en ruiters onder bevel van de 
oude khan. Ik ging het huis binnen door een hele grote deur, en vanuit de vestibule ging ik 
een grote open kamer binnen die uitkeek op een prachtig stuk water omringd door 
sinaasappelbomen die netjes in grote vazen stonden, want vanuit Khane-Kine komen we ze 
niet meer tegen in de grond. Het was daar dat deze goede Souleiman-Khan, Chief of the 
Thousand (Milpendj) en heer van het land zich bevond. Hij ontving me met grote 
vriendelijkheid. Hij was een oude man van het meest respectabele aspect; Ik vond het alleen 
jammer dat zijn lange, mooie witte baard helemaal vergeeld was van de henna. 

Haar zoon was afwezig; bij vertrek, na de koffie gedronken te hebben, 

 

Ik beschuldigde hem van al mijn dank voor hem, excuseerde mezelf voor het feit dat ik niet 
kon terugkeren, in de verplichting waar ik vroeg op uit moest gaan, om niet betrapt te worden 
door de nacht in de moeilijke passages die op me wachtten. de weg van Seadet-Abad naar 
Zagha, mijn volgende station.  

Zondag 7 juli. - Ik ben rond het middaguur uit Seadet-Abad vertrokken. Eenmaal buiten 
verlaten we de charmante ImamZadeh met de naam Ismail aan de linkerkant en bijna 
onmiddellijk betreden we de eerste hoogten van de keten van de Elwend-bergen, een van de 
hoogste in Perzië en die naar het zuiden van Hamadan loopt, vanuit het oosten naar het 
westen. De hoogste top is altijd met sneeuw bedekt. De klim is lang en moeilijk om bij de 
passen te komen; maar als je eenmaal de top bereikt die je moet oversteken, word je 
gecompenseerd door de meest schitterende terugblik op het land van Seadet-Abad en de 
vlakte van Kenguewer. Niet zonder ernstige bezorgdheid begon ik aan de immense afdaling 
van drie uur die me vanaf deze hoogten naar het kleine dorpje Djoutash leidde, halverwege 
Zagha. Ik heb al goed gesproken over deze kloven, over deze verontreinigingen, over deze 
hotels die de bergen van Perzië de reiziger bieden. Om deze passage, de langste, de 
moeilijkste van allemaal, te beschrijven, zou ik dezelfde termen opnieuw moeten gebruiken. 



Ik wil de lezer deze herhaling besparen. Stel je alleen een bochtige, smalle en woeste kloof 
voor, aan weerszijden omsloten door een berg van rotsen van een wonderbaarlijke hoogte en 
op de bodem waarvan een stroom stroomt of liever springt een stroom die we volgen, die we 
passeren. , altijd op zoek naar zijn weg in deze steenachtige bodem op elk moment 

 

belemmerd door blokken gepolijst gesteente. De dieren struikelden, vielen, stonden weer op 
om weer te vallen; ik had echter geen ongeluk te betreuren. Eenzaamheid en stilte overal. Ik 
zag alleen van verre de zwarte tenten van de nomadische hordes, die de hele zomer 
verblijven, met hun kuddes, op de plateaus bedekt met aromatische kruiden, die in de boezem 
van deze bergen zijn. Halverwege de afdaling ontmoeten we, aan de linkerkant, een kleine 
karavanserai waarvan de binnenplaats volledig wordt beschermd door een dak, vanwege de 
intense kou die de langdurige aanwezigheid van sneeuw op deze plek brengt. De karavanserai 
draagt, net als de kloof waarin hij zich bevindt, de naam van het dorp Djoutash, dat bij de 
uitgang van de parade is geplaatst. Tijdens een korte stop leerde ik een Tataar uit Karabach 
kennen, een handelaar in Hamadan, een goedgehumeurde man die op een voortreffelijk paard 
reed, en ging met mij mee. Eindelijk kwamen we uit deze eindeloze en gevaarlijke kloof die 
me een blijvende herinnering achterliet, want het overtrof alles wat ik ooit had gezien van 
wilde en gekwelde locaties. We verlieten het dorp Djoutash aan de rechterkant, verborgen in 
het dichte groen van zijn grote walnotenbomen, en bereikten toen, nadat we een grote 
opgedroogde stroom waren gepasseerd, in de buurt van een andere kleine karavanserai, de 
voet van een eminentie. we zien een begraafplaats gedomineerd door een imam-Zadeh. Daar 
vlakbij steken we de bedding van een nieuwe stroom over, maar deze wordt rijkelijk voorzien 
van water en zeer snel, over een brug genaamd Pol-Haskerbali. Vanaf dit punt volgt de weg 
de hoogvlakte naar het dorp Zagha, waar je binnenkomt via een laan omzoomd met 
fruitbomen en afgewisseld met 

 

kleine stroompjes die overlopen met smeltende sneeuw.  

Ik had een man vooruitgestuurd om Hassan-Khan, de heer van het dorp, te waarschuwen voor 
mijn komst, en hem aan te bevelen met de naam van de oude Souleiman die door het hele 
land wordt vereerd. Hij was toen bij zijn moeder, die op het platteland buiten het dorp woont. 

Toen mijn boodschap aan hem was overgebracht, had hij het bevel gegeven mij in zijn eigen 
huis onder te brengen, waar ik in feite allemaal bereid was mij en de mijne te ontvangen. 
Mijn Tataarse metgezel had me voor Zagha achtergelaten om zijn reis voort te zetten. Ik 
moest een schitterende woning binnengaan, voorafgegaan door een grote binnenplaats 
beplant met bomen en met in het midden een prachtig bassin; toen werd ik naar een echte 
salon gebracht, waarvan de muren volledig waren versierd met gestuukte arabesken. De 
ramen, bekroond door open rozetten, eveneens in stucwerk, hadden hun ramen afgezet met 
gekleurd glas-in-lood. Op de vloer, bedekt met rijke tapijten, werd, naar Perzische mode, een 
grote kandelaar tussen twee lampen geplaatst. Ik wachtte daar, onder het genot van koffie, op 
de komst van de khan, die mij op de hoogte had gebracht van zijn aanstaande komst. Het 
duurde niet lang voordat hij verscheen. Hassan-Khan was een knappe man van een jaar of 
vijfendertig, met een minzaam en lachend gezicht, zelfs te lachend, en ik hoorde hem, met 
een verlegen tong, zijn welkomstcompliment stamelen, begreep ik. dat de ongelukkigen 
helemaal dronken waren. Geleidelijk kwamen zijn spraak en kalmte echter weer bij hem 
terug en konden we een wat rustiger gesprek aangaan. 

Hassan-Khan, zo hoorde ik later, had een groot verdriet dat hij elke middag verdronk in wijn 
of liever in arak, deze Perzische brandewijn, vlakbij  



 

die van ons is gewoon een onschadelijke siroop. Het verdriet van de arme Khan kwam tot 
hem omdat hij geen kinderen had. 

Met de vrijheid van islamitische manieren, nam hij elk jaar een nieuwe vrouw; maar 
Mahomet had hem beslist veroordeeld om zonder erfgenamen te sterven, en dat was wat hem 
verontrustte en wat hij probeerde te vergeten in zijn bedwelming, waarbij hij zoveel mogelijk 
momenten uit de herinnering aan zijn pijn stal. Toen het avondeten aanbrak, verlieten we de 
woonkamer om op een tagt te gaan zitten, een soort klein houten platform, midden op de 
binnenplaats, aan de rand van het zwembad. Daar kregen we, in twee grote schalen, een 
maaltijd van de best passende rijst en gevogelte pilau, stoofschotels van schapenvlees met 
verschillende sauzen, zoet en pittig, vis, patrijs, bevroren sorbets, snoep, fruit en wat thee om 
te drinken. en een zeer verfrissende bitterzoete limonade, maar van weinig deugdzaamheid 
om af te leiden van de sombere stemming die mijn gastheer weer begon te winnen. 

Dus, om hem op te vrolijken, had hij achter zich een bediende die, van tijd tot tijd, stilletjes 
een fles arak uit zijn zak haalde en, toen ik deed alsof ik niets zag, het in zijn zak goot. . Toen 
het avondmaal voorbij was, verliet ik uit discretie mijn gastheer om in vrede over zijn arak en 
zijn verdriet te slapen, en ik trok me terug in een grote kamer waar mijn bed was opgemaakt. 

Maandag 8 juli. - Ik stond vroeg op, nadat ik een uitstekende nacht had doorgebracht, en ging 
's ochtends thee drinken bij de kolah-frengui, of belvedère in de vorm van een oude puntmuts, 
grenzend aan het huis en met uitzicht op de prachtige tuinen van de Khan. De top van deze 
toren, die erg hoog is, eindigt in een 

 

vierkant paviljoen doorboord met vier ramen van waaruit men een prachtig uitzicht heeft op 
de bergen van Koerdistan en op een charmant dorpje met de naam Salhawa, evenals op het 
hele platteland. Ik verbleef enkele uren in deze belvedère waar Hassan-Khan de lunch had 
opgediend, gedurende welke tijd zijn vertrouwde dienaar nooit ophield hem zijn clandestiene 
troost te schenken. De maaltijd werd daar gevolgd door een dutje van twee uur, op zijden 
matrassen waarop men rust, gezicht en handen beschermd door een gaasdoek als klamboe. In 
de namiddag, nadat ik mijn karavaan naar voren had gestuurd, nam ik afscheid van deze zo 
melancholische maar zo voortreffelijke man en stuurde me naar Hamadan, waarvan ik slechts 
vier mijlen verwijderd was. 

De eerste twee uur bleven we dalen, langs de uitlopers van de grote Elwend die aan onze 
rechterkant stond. Dit eerste deel van de route biedt nog steeds grote moeilijkheden; je moet 
tussen de stenen lopen en laat, naar rechts en naar links, immense blokken van een zwarte 
rots achter, waar mijn Arabische paard erg bang voor was, omdat ik zoiets niet had gezien in 
zijn woestijn: ik kon het nauwelijks vinden om het te vinden handhaven. Maar, een grote 
competitie uit Hamadan, het aspect van het land verandert volledig. De vlakte opent zich en 
toont aan elke kant uitgestrekte tarwevelden, en in de verte, aan de linkerkant, vele dorpen, 
omringd door rijke en groene culturen: ze vermenigvuldigen zich naarmate ze de stad 
naderen, wat je eindelijk ziet, vanaf de top van de laatste bergketen, prachtig gelegen in het 
centrum van zijn immense amfitheater. Het pad bij Hamadan werd regelmatig overspoeld met 
overstromende beekjes 

 

vanwege de smeltende sneeuw, waarmee de toppen van de Elwend nog bedekt waren. Ik 
moest over twee bruggen in nogal slechte staat twee grotere rivieren oversteken, een genaamd 
de Zagha, die zijn naam geeft aan het dorp waar ik vandaan kwam, en de andere de rivier de 



Dérèh. Een half uur later reed ik de oude Ecbatane binnen. Ik ging naar de Hadji-Ferradj-
Oullah karavanserai, waar ik tien dagen lang een klein binnenhuis huurde, achterin geplaatst, 
met een binnenplaats die door een steeg in verbinding stond met een van de hoofdstraten van 
de stad. , en naast het hof, een zeer mooie tuin tot mijn beschikking, waarin men een immens 
bassin zag, rijkelijk voorzien van stromend water en overal schaduw van wilgen van 
uitzonderlijke grootte. 

Het is hier de laatste grote Perzische stad die ik kende, belangrijk door haar huidige situatie, 
maar nog belangrijker door de plaats die ze inneemt in de geschiedenis.  

Ik ben me ervan bewust dat een paar reizigers en bepaalde geleerden twijfels hebben geuit 
over de vraag of de moderne stad Hamadan echt de oude hoofdstad van de Median-koningen 
vertegenwoordigt. Na de plaatsen te hebben gezien, en door ze te vergelijken met de oude 
teksten die over Ecbatane spreken, aanvaard ik ten aanzien van dit onderwerp volledig de 
bevestiging waarvoor het grootste aantal opgaat, vooral in het bijzijn van deze overweging, 
die men nergens, in in de buurt en zelfs vrij ver weg vinden we sporen die wijzen op een 
andere plausibele locatie voor de vermiste hoofdstad. 

De oprichting van Ecbatane voert ons terug naar de achtste eeuw vóór de christelijke 
jaartelling, tijdens de vorming van Media in een onafhankelijke staat. Deze grote provincie, 
die toen een satrapie vormde van het eerste rijk van Assyrië, 

 

werd volgens Plinius en Strabo in het noorden begrensd door Armenië, in het zuiden door 
Susiana en Sitacene, in het oosten door wat het koninkrijk van de Parthen was en de streken 
langs de Kaspische Zee, in het oosten. Westen door Assyrië en in het bijzonder door dit deel 
van Kùrdistan dat bekend stond onder de naam Adiabene. Dit betekent dat Media ongeveer 
overeenkwamen met de twee grote divisies van het huidige Perzië, Aderbeidjân en Iraq-
Adjemi genaamd. 

Zonder in te gaan op de bespreking van namen, data en teksten die geleerden verdelen, zal het 
voor mij voldoende zijn hier in herinnering te brengen wat de algemene overtuiging 
gebaseerd op de verslagen van schrijvers uit het oude Griekenland ons leert. Het was in het 
jaar 788 voor Jezus Christus dat Pharnace of Arbace, satraap van Media, en Belésis, 
gouverneur van Babylon, geholpen door Arabieren en Perzen, in opstand kwamen tegen de 
soevereine Ninivien Sardanapalus, die omkwam bij de verovering van zijn hoofdstad en de 
brand van zijn paleis. Aldus bevrijd van het juk van de koningen van Assyrië, gaven de 
Meden eerst de voorkeur aan de republikeinse regering boven de monarchale staat. Verdeeld 
in stammen, onafhankelijk van elkaar en elk met hun leiders en magistraten, bleven ze 
ongeveer dertig jaar zonder koningen; maar nadat hun vrijheid was verworden tot een 
ondraaglijke vergunning, kozen ze als koning een van hun leiders, Dejocès, wiens soevereine 
gezag unaniem werd aanvaard (733). Dejocès stelt vaste wetgeving op; hij bouwde eerst voor 
zichzelf een versterkt paleis en begon rondom de bouw van een stad die werd beschermd 
door zeven muren, elk hoger dan de ander, niet op zichzelf, maar vanwege de grond die altijd 
omhoog ging. Ze ontving de naam van Ecba- 

 

taan. De Schrift noemt hem Akhmeta en doet met zijn stichting eer aan Phraortès, zoon en 
opvolger van Dejocès, omdat hij het werk voltooide dat door zijn vader was begonnen. Vanaf 
deze periode verschijnt de hoofdstad van Meden als een zeer grote stad in de verslagen van 
de Heilige Boeken. Daar stopte de jonge Tobias, die naar Raghès, een andere stad van de 
media, ging om daar de tien talenten op te eisen die hij aan zijn vader toekwam, bij zijn 
familielid Raguel, waarvan hij met het meisje Sarah trouwde. De mediane monarchie duurde 



bijna tweehonderd jaar met wisselende fortuinen, tot de regering van de grote Cyrus die 
slechts één rijk vormde van de drie koninkrijken Perzië, Media en Babylon (536). 

Phraorts moesten vechten met de heersers van het tweede rijk van Assyrië, die de hoop op de 
herovering van Media niet hadden opgegeven. Het was de Median-koning die de oorlog 
begon. Het was rampzalig voor hem. Teruggeduwd uit Assyrisch grondgebied, en 
achtervolgd tot aan Raghès (de Rheî, buurman van Teheran), wordt hij daar geslagen en op 
de vlucht gedreven door de koning van Nineve, Saosduchin, de Nebukadnezar uit het Boek 
van Judith; teruggekeerd naar Ecbatane, grijpt Nebukadnezar het en levert het over om te 
plunderen (655). Zijn vijand, enige tijd later gevangen genomen, naar hem gebracht, beval hij 
hem ter dood te brengen en Phraortès werd met werpsperen gedood. 

Cyaxare, zijn zoon, was zijn wreker. Zijn regering van veertig jaar consolideert en vergroot 
de overheersing van de Meden. 

Hij breidde zijn staten uit vanuit Susiana, uit een deel van Perzië, Armenië, Pontus en 
Cappadocië in Klein-Azië, maar vooral uit een aanzienlijk deel van Assyrië. Sinds de grote 
nederlaag van het leger van Holofernes, die volgde op zijn dood vóór Bethulia, was de macht 
van de Assyriërs verzwakt. Diverse kleine- 

 

eksters, opnieuw tot slaaf gemaakt door hen, hadden het juk van zich afgeschud.  

Cyaxarus, op zijn beurt, die hen had aangevallen en verslagen, rukte op tot aan Nineve, 
waarvan hij het beleg vormde. Maar hij moest het verlaten om een invasie van de 
Cimmerische Scythen af te weren die zich op zijn staten hadden geworpen. Door hen 
verslagen, bleef hij, evenals de media, verscheidene jaren onder hun heerschappij, tot het jaar 
620 dat hij door een algemeen bloedbad, veroorzaakt door verraad, in staat was zich te 
bevrijden en zijn land te bevrijden van het juk van deze hordes barbaren. Vijf jaar later 
hervatte hij zijn zaken tegen Ninevé, in overeenstemming met Nabopolassar, satraap of 
gouverneur van Chaldea namens een nieuwe Sardanapalus die koning van Assyrië was 
geworden in plaats van Nebukadnezar. De Median troepen stonden onder bevel van zijn zoon 
Astyages, genaamd Ahasveros in de profeet Daniël. De belegering van Ninevé duurde lang, 
maar de grote hoofdstad werd uiteindelijk gedwongen en pas toen werd ze van boven naar 
beneden omvergeworpen, waardoor de uiteindelijke val van de Assyrische monarchie tot haar 
ondergang kwam. 

Astyage volgde zijn vader op; zijn drieëndertigjarige regering was zowel vredig als heerlijk. 
Hij vond het heerlijk om Ecbatane te verfraaien en toonde aan zijn hof een luxe, een pracht 
die alles van de kunsten leende wat ze het wonderbaarlijkst en voortreffelijkst hadden, en die 
een tijdperk in die verre tijden vormde. Hij had, zoals we weten, zijn dochter Mandane 
gegeven aan de schatplichtige prins van Perzië, Cambyses, die in Persepolis woonde, en uit 
dit huwelijk werd Cyrus geboren (599), die volgens Xenophon een deel van zijn jeugd in 
Ecbatane. zijn opleiding voortzetten onder de ogen van zijn grootvader. We beschouwen de 
Cyropedia niet voor een werk van pure geschiedenis, maar de details van omgangsvormen die 
we daar aantreffen 

 

moet worden aanvaard als informatie op basis van traditie. Staat u mij daarom toe de 
volgende passage over te nemen uit de tekst, hoe sterk afgekort ook, van Xenophon, die nauw 
verbonden is met dit verre verleden van de hoofdstad van Media. “Opgegroeid (in Perzië) op 
de openbare school in de kinderklas, liep Cyrus evenveel voor op zijn metgezellen in de 
snelheid van zijn vorderingen als hij hen overtrof in de waardigheid van zijn toestand. Op 



twaalfjarige leeftijd werd hij door Mandane, zijn moeder, naar zijn grootvader Astyage 
gebracht, die hem ongeduldig wilde zien, op basis van wat er over zijn zeldzame kwaliteiten 
werd gerapporteerd. Het vervoerde dit kind naar een nieuwe wereld. Het hof van Persepolis 
ademde alleen eenvoud in het meubilair, het eten en de kleding. Dat van Ecbatane bood een 
heel ander spektakel. Cyrus was verrast bij de aanblik van Astyage, gekleed in 
karmozijnrood, versierd met dure armbanden en wiens wenkbrauwen waren geverfd. Deze 
pracht en deze sfeer van luxe en zachtheid verblindde hem niet. Niettemin verborg hij wat hij 
ervan dacht, en hield zich binnen de grenzen van een wijze terughoudendheid. Haar genaden 
en de levendigheid van haar geest betoverden Astyage en haar hele hof. Hij kreeg leraren om 
zijn opleiding voort te zetten. De Perzen kenden de kunst van het rijkunst niet, omdat de 
onvruchtbaarheid van het land het fokken van paarden daar niet toestond, en ze vochten te 
voet. 

Cyrus leerde in Media om een paard te berijden en te regeren.  Cyrus was zestien jaar of 
jonger toen de oorlog uitbrak tussen Astyages en de koning van Babylon, de jonge prins 

 

gevraagd om eraan deel te nemen, en de Meden, zegevierend in een grote strijd, schreven hun 
succes vooral toe aan zijn vroege moed en bekwaamheid. Maar Cambyses, voegt de Griekse 
historicus toe, die voor zijn zoon het verblijf van een zacht en wellustig hof vreesde, riep hem 
terug naar Persepolis, waar hij nog tien jaar van zijn leven oefende in alles wat met de 
militaire kunst te maken had. 

Astyages, die in 560 stierf, werd vervangen door zijn zoon Cyaxare II, genaamd Darius-le-
Mede door de profeet Daniël, Ahasveros en ook Artaxerces in het boek Esther.  

De laatste had de wellustige en vredige smaak van zijn vader, en zoals hij zijn leven graag 
had willen doorbrengen temidden van een weelderig en schitterend hof. Maar de intriges van 
de soeverein van Babylon, die tegen hem een bond van vorsten, hun buren, had 
georganiseerd, kwamen om hem uit zijn traagheid te rukken. Cyaxare riep hem te hulp, zijn 
neef Cyrus, die hem door zijn zorg dertigduizend getrainde en ervaren mannen bracht, die, 
verenigd met het leger van de Medianen, in enkele jaren de verovering voltooiden van alle 
landen die gehoorzaamden aan de Babylonische koning Nabonadius (Balthasar ), een 
verovering voltooid en versterkt in 538 door de verovering van Babylon zelf. Na zijn 
wonderbaarlijke successen keerde Cyrus terug naar Ecbatane en vertrok met zijn oom, die 
niet aan de oorlog had deelgenomen, om met hem mee te gaan naar Babylonië, waar hij hem 
tot koning had uitgeroepen. In ruil voor zoveel zegeningen verklaart Cyaxarus, die geen zoon 
had, Cyrus tot zijn erfgenaam, waardoor hij met zijn enige dochter trouwde. Twee jaar later, 
door de dood van zijn oom en van zijn vader Cambyses, merkte Cyrus dat hij op zijn hoofd 
de drie kronen van Babylon, Media en Perzië had verenigd en van deze drie monarchieën de 
eerste grote had gevormd. 

 

Perzisch rijk dat zich verder uitbreidde onder zijn dertien opvolgers, waarvan de laatste de 
Darius was die door Alexander werd onttroond.  

Gedurende de rest van Cyrus 'regering en de twee eeuwen tussen zijn dood en die van Darius, 
komt de naam Ecbatane zelden voor in de verslagen van oude historici.  

De tweede opvolger van Cyrus, Darius I, verdeelde het Perzische rijk in twintig satrapieën 
(regeringen), waaronder de Media (de 10e) en de Susiana (de 8e); de vier belangrijkste steden 
van het rijk waren Persepolis, Ecbatana, Susa en Babylon. Geen van beide zou de exclusieve 
hoofdstad van de Achaemenidische heersers zijn; ze hebben echter lange tijd niet in Babylon 



gewoond: wat waarschijnlijk lijkt, is dat ze van Persepolis en Susa, verder naar het zuiden 
gelegen, hun winterverblijf hebben gemaakt en dat ze tijdens de zomerse hitte in Ecbatane 
woonden, waar het klimaat kouder is. 

Maar de herinnering aan Ecbatane is nauw verbonden met de geschiedenis van de val van dit 
rijk gesticht door Cyrus. Dit is waar Darius-Codoman zijn toevlucht zocht, na het verlies van 
de slag van Arbeles tegen Alexander, waar de Meden hem hadden bijgestaan onder leiding 
van hun satraap Atropate (oktober 331 v.Chr.). Voordat de overwinnaar zijn tegenstander 
achtervolgde, wilde hij Babylonië, Susiana en Perzië zelf veroveren; hij ging Babylon, Susa 
en Persepolis binnen zonder een schot af te vuren, waar hij verscheidene maanden bleef, 
overgeleverd aan de genoegens en excessen die de oorzaak waren van de verbranding van het 
prachtige paleis waarvan ik de ruïnes heb beschreven. 

Darius had deze tijd tevergeefs gebruikt om zijn leger weer op te bouwen in de grote vlakte 
van Ecbatana. In de lente van het jaar 330 ging Alexander eropuit om hem daar vandaan te 
verjagen. Darius, wiens moed onbetwistbaar is, had 

 

vastbesloten om daar de strijd te aanvaarden, zelfs met onvoldoende troepen. Maar bij het 
nieuws van de nadering van de Macedonische held, grijpen twee van zijn generaals, Bessus 
en Nabarzane, zijn persoon, binden hem met gouden kettingen, gooien hem in een wagen en 
nemen de weg naar Bactrië, met de bedoeling zich te ontdoen. ervan en zich zijn kroon toe-
eigenend. Aangekomen in Ecbatane, vijf dagen later, zette Alexander de achtervolging in; hij 
kon de dood van zijn vijand niet voorkomen, van wie hij onderweg alleen het bebloede lijk 
vond, dat hij naar Persepolis stuurde om daar in de graven van de koningen te worden 
begraven. Toen hij Bessus had bereikt, leverde hij hem over aan de broer van Darius, die hem 
door een wrede dood boeten voor zijn misdaad. Na de meest noordelijke provincies van 
Perzië te hebben veroverd en voordat hij zijn expeditie naar India ondernam, moest 
Alexander kennelijk enige tijd doorbrengen in Ecbatane, waar hij de meeste schatten van 
Darius had gevonden, en waar hij zelf de schatten opsloot die hij in andere steden had 
verzameld en geschat op meer dan een miljard van onze valuta, schatten waarvan, zoals we 
weten, een deel werd gestolen door de ongelovige Harpale. Zodra hij Ecbatane in bezit nam, 
vestigde zich daar een van de oudste en meest loyale generaals, Parmenion, als gouverneur 
van Media. Het was daar ongetwijfeld dat Alexander hem op oneerlijke verdenking liet 
doden, evenals zijn jonge zoon Philotas. Ten slotte was het in Ecbatane dat de veroveraar in 
324, bij zijn terugkeer van zijn veldtocht in India, de metgezel van zijn arbeid en zijn 
genoegens verloor, Ephestion, wiens dood voor hem zo'n wrede pijn was, dat hij de dokter 
liet kruisigen, die hij verweet hem slecht te hebben behandeld. 

 

Onder de Seleucidische vorsten, onder de Arsaciden en de Sassaniden, dat wil zeggen, 
gedurende acht eeuwen, vanaf de dood van Alexander tot de islamitische verovering, is er 
geen sprake van Ecbatane, behalve als een residentie van hij voor heersers wiens politieke 
hoofdstad was verder naar het zuiden gelegen. Deze stad, die in 644 na Christus door de 
mohammedanen werd veroverd, behoorde achtereenvolgens toe aan de verschillende 
dynastieën die ik meer dan eens heb opgesomd. Genomen door de Seldjoucides, de 
Mongolen, de Tataren, Ecbatane, die Hamadan werd, weet men niet op welk tijdstip, en vaak 
geruïneerd op moeilijk te specificeren data, verloor geleidelijk alle monumenten van zijn 
vroegere grootheid. Ik zal er nu een beschrijving van geven zoals we die vandaag zien. 

Over de moderne stad valt weinig te zeggen. Sommigen geven het 30.000, anderen 50.000 
inwoners. 



Te oordelen naar de opeenhoping van huizen en de ruimte die ze innemen, zou ik voor de 
laatste figuur willen leunen.  

Hamadan heeft veel bazaars, waarvan er drie of vier erg mooi zijn, erg ruim, goed gevuld en 
op elk uur van de dag door drukte worden bezocht.  

Grenzend aan de bazaars en andere plaatsen, staan verschillende karavanserai, grotendeels 
gebouwd, getuige degene waar ik mijn schuilplaats had gezocht. Er zijn ook een aantal goed 
onderhouden baden en een paar moskeeën die het grandioze karakter missen dat men in 
andere steden van Perzië bewondert. Slechts één, die de naam Zein-AboulHassan draagt, 
moest concurreren met wat we in dit genre het mooiste zien. Het is een moskee die het 
noordelijke deel van de stad domineerde, maar tegenwoordig is het niets meer dan een ruïne. 
Het was gebouwd van gebakken bakstenen, bedekt met stucwerk. Het gedeelte dat overblijft 
biedt nog steeds mooi 

 

Kufische inscripties en fijne arabesken, die de beste tijden van het Kalifaat aangeven. In het 
binnenland is een crypte, erg diep, van waaruit, zegt een fabuleuze legende, een ondergrondse 
weg naar Mekka leidt. 

Als Hamadan niet voor zijn moskeeën moet worden aangehaald, moet hetzelfde niet worden 
gezegd van zijn imams-Zadehs, dat wil zeggen, van deze kleine tempels met graven, die men 
bij elke stap in de steden en op de wegen van Perzië. De meest opmerkelijke is die genaamd 
ImamBaba-Taher, gelegen in een prachtige tuin waar ik een troep Derwisjen vond die grote 
beleefdheid toonden aan een vreemdeling die hen kwam storen in hun gebeden. Ik heb nog 
nooit zoveel van deze vrome karakters gezien, een mengeling van ankerieten en bedelaar-
monniken, als in Hamadan. Elke Imam-Zadeh dient als een centrum voor een ontmoeting van 
deze unieke parasieten. In het oratorium van een andere imam-Zadeh was ik getuige van een 
heel buitengewoon spektakel. Dit is waar de Meshnoun Derwisjen leven, wat betekent dat ze 
bekend zijn met slangen, en dat hun bestaan, zoals hun naam doet vermoeden, plaatsvindt in 
de samenleving van een verzameling reptielen van alle groottes, die eruit zien als getemd, 
maar die pas onschadelijk worden als ze zijn er zeker van dat ze niets te vrezen hebben. Het 
is in feite uitdrukkelijk verboden hen de minste schade te berokkenen, en integendeel, ze 
worden overvloedig gevoed met wat ze het lekkerst vinden. Men is eerst bang om ze te zien 
zwermen in dit soort kapel, slingerend aan de dakspanten van de lambrisering, heen en weer 
gaande tussen de Derwisjen, van wie sommigen op hun knieën en anderen op de tegels 
liggen, en zelfs elkaar omhelzen. elkaar. hun vouwen hen 

 

ledematen en nek van die extatische toegewijden die hun aanwezigheid lijken te negeren. 
Niets verbazingwekkender en weerzinwekkender tegelijk. Dit oratorium draagt de naam van 
ImamZadeh-Chahsdèh-Hoceïn. 

Een historische Imam-Zadeh is degene die het graf van de beroemde Avicenna bevat, die 
bijna in het centrum van de stad te zien is aan de rand van de kleine rivier die er in het 
midden doorheen stroomt. Dit graf is slechts een eenvoudige cenotaaf van steen zonder 
versiering en zonder inscriptie, maar die ijverig wordt bezocht door de zieke en geletterde 
Perzen, in de buurt van wie nog steeds de reputatie leeft, voorheen universeel, van de arts-
filosoof. Sommigen baren het in Shiraz, anderen in Bokhara, anderen uiteindelijk in 
Hamadan zelf, rond het jaar 980. Reeds lange tijd had het rijk van de Kalifes zijn meest 
afgelegen provincies verloren; de Mawrannahar (gevormd uit een deel van Sogdiana en 
Bactria), na gehoorzaamd te hebben aan de Taherids en de Soffarids, waren in handen 
gevallen van de Samanid-dynastie wiens prinsen, opmerkelijk voor die tijd, Bokhara tot hun 



hoofdstad maakten, een rivaliserende stad van Bagdad voor de wetenschappen en kunsten. De 
naam zelf betekent "Schat van de wetenschap ", een titel die hij rechtvaardigde door het 
aantal scholen en de onderscheiding van zijn wetenschappers. Daar ging AbouIbn-Sina, beter 
bekend als Avicenna, studeren en wijdde zich aan alle takken van kennis die toen werden 
gecultiveerd, maar meer in het bijzonder aan filosofie en geneeskunde (i). Hij was een van de 
eersten 

(i) Hij wordt Ibn-Sina genoemd, dat wil zeggen zoon van Sina, naar de naam van de familie 
waaruit hij komt, omdat het de gewoonte is van de geleerde mensen van Arabië om genoemd 
te worden naar hun familienaam. (Reizen van de Chevalier Chardin in Perzië. T. IV, p.211.) 

 

openbaren aan zijn tijdgenoten de werken van Aristoteles, en hij schreef volgens hem zeer 
gewaardeerde verhandelingen over metafysica en logica. Maar het waren vooral zijn canons 
of voorschriften van de geneeskunde, grotendeels ontleend aan Galenus, die de reputatie van 
Avicenna stichtten en hem eeuwenlang tot het orakel van alle scholen in Azië en Europa 
maakten. Zijn aanwezigheid werd betwist door het hof van de verschillende vorsten die zich 
onafhankelijk hadden gemaakt van het gezag van de Kalifes. Hij vestigde zich in Isfahan, 
waar de soeverein van de familie Bouides hem naar een vizier bracht om er zeker van te zijn 
dat hij constant als arts zou werken. Avicenna leidde tegelijkertijd politiek, werk en plezier; 
zo was het in de uitputting veroorzaakt door dit slecht geregelde bestaan voor een arts-
filosoof, dat hij stierf in 1037, in Hamadan, wiens klimaat, meer tonisch, hem had 
toegeschenen zijn uitgeputte kracht te herstellen. Het populaire geloof schrijft aan het graf 
van Avicenna een wonderbaarlijke genezende kracht toe. Ik zag een verbazingwekkend 
voorbeeld. Zeven tot acht derwisjen, smerig en walgelijk, en die er erg ziek uitzagen, waren 
daar gegroepeerd, sommige uitgestrekt langs de tumulerende steen, andere hielden hem 
stevig vast; hun pijnen leken buitensporig, maar ze droegen hen met een ongelooflijk 
stoïcisme, ongetwijfeld in de overtuiging dat ze spoedig zouden verdwijnen. 

Niet ver van dit graf is nog een andere, beroemdere nog te zien, die van Esther en Mordechai; 
Ik kom hier aan het einde van dit deel op terug met meer volledige details dan andere 
reizigers tot nu toe hebben verstrekt. 

De stad Hamadan wordt van zuid naar noord doorkruist door deze rivier waarover ik sprak, 
eerder een stroom, die neerdaalt  

 

van de Elwend en vormt pittoreske watervallen onder verschillende bruggen van een enkele 
boog, die de Armeense en Joodse wijk met elkaar verbinden, elk op een hooggelegen punt. 
Het is rond deze centrale verhoging, omgeven door overblijfselen van muren en torens, dat de 
moderne stad zich uitstrekt. Slechts één plaats valt op door zijn omvang, ik zeg niet vanwege 
zijn schoonheid, het is die in het noordelijke deel, voor de vervallen moskee van de Kalifes. 
Het draagt de gewone naam Meïdân, en daar wordt de belangrijkste markt gehouden. De 
huizen in Hamadan, althans die van de comfortabelere bewoners, zijn omgeven door tuinen 
en alsof ze verloren zijn gegaan tussen de bomen, wat het interieur van de stad een zeer 
aangename uitstraling geeft. Een bijzonderheid om op te merken, die ik zelden ergens anders 
heb waargenomen, zijn de stevige deuren die elke wijk 's nachts sluiten, een uitstekend 
beschermingsmiddel tegen criminelen, omdat de stad volledig openstaat voor het platteland. 
Maar, ik herhaal, als stad biedt Hamadan, hetzij voor het geheel of voor de details, niets 
opmerkelijks. Het is door de schoonheid van zijn omgeving dat het het verdient om te worden 
onderscheiden. "Niets is bewonderenswaardiger", zei kolonel Rawlinson over dit onderwerp, 
een niet gemakkelijk bewogen geleerde, "dan het aspect van Hamadan, niet van de stad, maar 



van het land waar het zich bevindt. Stel je een golvende, vruchtbare grond voor, bewaterd 
door uitstekend water, verlicht door een heldere, gezonde en pure atmosfeer, geplaatst in de 
buurt van pittoreske bergen waarin de bevolking zich terugtrekt tijdens het verzengende 
seizoen van de zomer. 

Op een bepaalde ochtend zei een postbeambte bij schitterend weer tegen een reiziger die op 
weg naar Kirmanchah in Hamadan was gestopt: „Ah! meneer, de lucht is goed 

 

“De bomen en de paarden doen het hier goed, maar helaas!  

"Het is ons arme Iran (Perzië) dat ziek is!" (1) Ik zal niet bij dit woord stoppen, en in de rest 
van dit werk voorstellen om mijn eigen woorden te zeggen over de huidige staat en de 
toekomst van Perzië. 

De vruchtbaarheid van de Hamadan-vlakte is spreekwoordelijk. De boeren, die de talrijke 
dorpen bevolken, zorgen het hele jaar door, overvloedig en goedkoop, voor de bazaars en de 
markten van de stad, dus het leven is er bijna niets, terwijl het eten even gezond als goedkoop 
is. Hamadan neemt een goede positie in tussen de commerciële plaatsen van Perzië en levert 
voornamelijk granen aan de minder begunstigde buurlanden. De belangrijkste industrie is het 
looien en leerbewerking van huiden; koper werd daar ook met succes bewerkt en lange, 
smalle en dikke tapijten werden gemaakt van zeer vilten vilt, die langs de muren en over de 
appartementen werden uitgespreid om ze tegen vocht en vocht te beschermen. rijkere tapijten 
die meestal de vloer bedekken. Naast tarwe produceert het grondgebied van Hamadan, 
waarvan een aanzienlijk deel is beplant met boomgaarden en wijnstokken, uitstekende 
vruchten, vooral de Europese soort, waarvoor het gematigde klimaat geschikt is, en een grote 
hoeveelheid druiven waarmee de Armeniërs verkrijgen een wijn die, zonder de superioriteit 
van die van Shiraz, die vooral een likeurwijn is, een zeer aangename tafelwijn vormt. 
Hamadan-saffraan is de meest gewaardeerde saffraan in heel Perzië, waar het veel wordt 
geconsumeerd in stoofschotels. Een laatste detail; hij bedriegt 

(i) Aantekeningen van M. Rawlinson bij M. Ferrier's Voyage. T. I, p. 63. 

 

identificeert de medische flora. Het is in de vlakte van Hamadan en op de hoogten eromheen, 
dat men het grootste aantal planten ontmoet die medicijnen gebruiken. Er zijn er, zegt de 
mensen, voor alle ziekten. In feite beveelt Avicenna in zijn canons een zeer groot aantal van 
hen aan. 

Ik kom terug naar de oude Ecbatane. Wat er van overblijft, is heel weinig, en ik begrijp dat 
onder degenen die hebben nagedacht over de ruïnes, nog steeds zo magnifiek, van Perespolis, 
Nineveh of Palmyra, sommigen het moeilijk vinden om toe te geven dat de grote hoofdstad 
Dejocès op een plek bestond. zo weinig rijk aan oude overblijfselen. Het is er echter niet 
helemaal van verstoken. 

In Hamadan zelf ziet men in de zuidelijke wijk fragmenten van granieten zuilen, die de 
datering van een verre periode dragen. Andere delen, ook in graniet of kalksteen, min of meer 
verminkt, liggen in andere stadsdelen of zijn ingebed in de muren en funderingen van de 
huizen. Maar daarbuiten vinden we de meeste overblijfselen van een oudheid die mij niet 
twijfelachtig lijken. En allereerst opvallend is de configuratie van de grond, die volledig lijkt 
te beantwoorden aan de beschrijvingen die hedendaagse historici ons hebben nagelaten over 
de positie van de Mediane hoofdstad, die net als Rome en Constantinopel op verschillende 
heuvels zit. De huidige stad zou in de vlakte slechts een deel van de plaats van de primitieve 
stad bezetten die de laatste hellingen van Elwend bedekte, waartegen alleen vandaag 



Hamadan leunt. In het zuiden en zuidoosten zien we vooral ondubbelzinnige sporen van oude 
gebouwen; ze bestaan uit tumuli 

 

duidelijk gevormd door stapels vormloos puin. Er zijn grote blokken graniet en zelfs twee 
rijen kolommen die gigantisch moeten zijn geweest. 

Vergelijkbare heuvels, geproduceerd door puin, worden ook gezien dichter bij de stad in het 
zuidwestelijke deel. Er is, half begraven, een kolossale leeuw in graniet, zittend op zijn 
achterpoten; het is betreurenswaardig verminkt, maar door zijn verhoudingen kan men het 
grandioze karakter beoordelen van het monument waartoe het behoorde. 

Ten slotte, naar het oosten, op een hooggeplaatste kalksteen die de stad domineert, verrees 
waarschijnlijk deze sterke citadel waar de archieven van de Median koningen werden 
bewaard, waar Darius zijn schatten deponeerde en waar Alexander Parmenion beval om al 
degenen te herenigen die hij had. vergaard in Perzië.  

Er zijn daar, op fundamenten van een oud uiterlijk, grote ruïnes van muren en torens die 
behoren tot een moderner fort dat bekend staat als Mussella en die volgens de stichter van de 
Kadjar-dynastie, Agha, aan het einde van de vorige eeuw zijn vernietigd. -Mohamed, 
waardoor er maar één toren overbleef die nog steeds te zien is. Maar waar de oudheid een 
zeer bevestigende taal spreekt, hoewel helaas buiten het bereik van gewone reizigers, is het 
onderaan de Elwend-kloof, op de plaats die bekend staat onder de naam Gendsch-Namèh. 
Daar, twee korte mijlen van Hamadan, zijn op de gepolijste rots twee grote inscripties in 
spijkerschriftletters gegraveerd, ongetwijfeld eigentijds met de mediane monarchie en in een 
bewonderenswaardige staat van bewaring. Uit al het bovenstaande zal ik daarom concluderen 
dat er een grote kans, zo niet volledige zekerheid, is ten gunste van de traditie die de 
hoofdstad van Media op de hoogten en in de vlakte van Hamadan plaatst. 

 

De tien dagen die ik aan deze stad heb besteed, werden gebruikt voor bezoeken aan de 
verschillende delen en wandelingen in de omgeving, om de verschillende plaatsen en de oude 
overblijfselen te herkennen die ik zojuist aan de lezer heb verteld. Degene die me naar 
Gendsch-Namèh bracht, was een echte excursie. Ze nam me mee over het mooiste deel van 
de vlakte, naar een watermolen aan de rand van een snelle stroom. Deze sterke stroom daalt 
van de berg af en volgt een kloof, eerst gevormd door twee hellingen bedekt met fruitbomen, 
vervolgens met zeer koele hakhout, en vervolgens ingeslikt door enorme blokken waartussen 
de stroom zich een weg baant. Je verlaat het via een smalle uitgang die je op een soort 
esplanade plaatst, voor een prachtige waterval gevormd door de stroom die met sprongen uit 
een reeks getrapte rotsen raast. Daar, helemaal aan de voet van de waterval, kunnen de 
inscripties waarover ik heb gesproken worden gelezen. In een draaikolk van water vindt men 
soms, ik weet niet door welk verschijnsel, min of meer oude munten, waardoor de Perzen 
geloven dat op deze plek aan de voet van de rotsen een schat verborgen was; de naam van 
Gendsch-Namèh duidt op dit geloof. Een eind verderop, in een hoge vallei, was het 
zomerkamp van de broer van de koning van Perzië, prins Ez-ed Daulèh, gouverneur van 
Hamadan, aan wie zijn oom Imâded-Daulèh mij had aanbevolen. 

Ik maakte deze excursie onder leiding van een zekere Eskender (Alexander), bediende, 
factotum, pedel van een Armeense priester wiens kennis ik te danken had aan mijn butler 
Jùssouf: ik noem dit laatste om te zeggen dat hij de oudste en belangrijkste was, op zijn eigen  

 



ogen van mijn dienaren. Armeniërs zijn talrijk in Perzië, maar nergens meer dan in Hamadan, 
waar er vier- tot vijfduizend zijn. Ze handelen daar zowel in graan als in huiden en bezetten 
het hele kwartier dat ik heb genoemd tegenover dat van de Joden, die, hoewel in minder 
aantallen, nog steeds drie- tot vierhonderd gezinnen vormen. Jùssouf, terwijl we door elke 
belangrijke stad liepen, heeft nooit nagelaten de leiders van zijn natie te begroeten, een teken 
van eerbied waar de Armeniërs van zijn toestand een punt van maken. De priester die hij bij 
mij bracht heette Arakel, de vriendelijkheid en naïviteit van vroeger, bovendien zeer op zijn 
gemak, want naast zijn herenhuis bezat hij nog steeds, op korte afstand van Hamadan, een 
kleine zomer residentie temidden van een zeer mooie tuin. Deze kerel, in de zestig, beviel me 
erg met zijn kleurrijke gezicht, zijn grote zwarte ogen vol uitdrukking en vriendelijkheid, en 
zijn prachtige witte baard. Het personage werd gecompleteerd door deze onafscheidelijke 
Eskender die, net als de Karmeliet Michael van Bagdad, hem tegelijkertijd diende als dienaar, 
vertrouweling, aalmoezenier en indien nodig als kok, omdat Eskender zijn roem was, die hij 
zich herinnerde, niet zonder trots, was in zijn jeugd chef geweest bij een Russische consul in 
Tabriz. Zijn huidige meester of liever zijn vriend, trotser dan hij op zijn talenten, wilde mij 
laten oordelen, en daarvoor gaf hij voor mij een grote lunch in zijn tuin waar hij zeven of acht 
Armeniërs van zijn familie en vrienden. 

De tafel was in de schaduw van een majestueuze plataan geplaatst, aan de rand van een 
natuurlijk bassin, omgeven door een gordel van grote populieren die overal oprijzen.  

 

in de stad en op het platteland van Hamadan. Na een vrij lange wachttijd vanwege de te 
geleerde voorbereidingen van meester Eskender, serveerden we eindelijk dit product van zijn 
culinaire kunst, Europese keuken, beter dan dat, Franse stijl, waar hij de beste tradities van de 
gewilde tafel van hem had samengevat. voormalig consul Russisch. Bij elk nieuw gerecht 
keek mijn gastheer me teder aan en vroeg met een blik om lieve Eskender, een lof die ik niet 
voor hem had onderhandeld en die hij ontving met een zalig lachwekkende bescheidenheid. 
Ze brachten ons, temidden van al die Franse gerechten, een lokale stoofpot die ik 
voortreffelijk vond. Het waren komkommers gekookt in raki, een zeer sterke drank zoals 
onze kerk. Maar het moment van triomf was de verschijning van een ijsje, vanille, dat door 
Eskender in een grote ceremonie werd gebracht, gevolgd door vier bedienden, die elk een 
dienblad in hun handen hadden met het fruit en de snoepjes waaruit het dessert bestond. De 
gasten hadden maar één kreet. 

De uitstekende Arakel was in vervoering: ' Hij is het, hij is het inderdaad, het is Eskender', 
herhaalde hij, tot mij sprekend, die dit deed; er is alleen hij in heel " Hamadan, in heel Perzië, 
voor zulke dingen!"   

Ik voegde mijn complimenten toe aan de luidruchtige lof van het publiek en in onderlinge 
overeenstemming werd Eskender, die volkomen karmozijnrood van emotie was, uitgenodigd 
om bij ons plaats te nemen, en de lunch eindigde temidden van een levendige geest. een 
verdubbeling van plengoffers van Hamadan-wijn en raki. De mohammedanen, voor wie wijn 
verboden is, drinken het alleen gedempt; de Armeniërs, aan wie het is toegestaan, doen 
dingen, ik doe ze grotendeels dit recht. Ook al het personeel hiervan 

 

lunch, toen hij de tafel verliet, was hij erg homo, wat werd versterkt door de verschijning van 
drie muzikanten die ons trakteerden met hun beste deuntjes. Ik heb al gezegd dat de charmes 
van oriëntaalse muziek me meestal behoorlijk koud laten; het was niet hetzelfde voor de vier 
jongste gasten die begonnen te dansen, te springen van zo'n razernij, dat ze al snel gebaren en 



verdraaiingen kregen die mij de allerhoogste onfatsoenlijk leken te zijn, maar niemand was 
verbaasd, niet zelfs mijn gastheer.  Wat zijn ze blij! hoe leuk ze zijn!   

De goede priester stelde voor om deze jongen aan zijn vreemde spelen over te laten en hem te 
vergezellen naar een van zijn oude collega's die een halve mijl van de stad woonde, in de 
buurt van het dorp Chavari, en voor wie hij een opdracht had. Ik accepteerde het graag, 
omdat de verplichting om op te komen tegen deze onverschrokken gasten mijn hoofd had 
verzwaard en een beetje lichaamsbeweging voor mij zeer noodzakelijk was. Ik moest mezelf 
prijzen voor deze wandeling, waardoor ik een knappe blinde oude man zag van bijna 
negentig, nog steeds groen en van de meest aanwezige en meest patriarchale welwillende 
geest. Terwijl ik naar zijn oude metgezel in wit haar staarde (deze priesters zijn getrouwd), 
die hem met de meest ontroerende zorg omringde, dacht ik dat ik het ware beeld van Filemon 
en Baucis voor ogen had. 

Deze heette Paulus; Ik vergat de naam van zijn metgezel. Op de terugweg kruiste ik het pad 
met Amman-AliKhan, broer van Mahmoud-Khan, voormalig Perzische ambassadeur in 
Londen; Ik had ze allebei gekend bij de Engelse minister, meneer Alison, tijdens mijn verblijf 
in 

 

Teheran. Hij toonde me grote vreugde me te ontmoeten en drong er sterk bij me op aan om 
hen te komen bekijken in hun prachtige residentie in Chavari. Hij liep vergezeld van een 
groot gevolg en klom op een prachtig paard dat hij leidde met een hoofdstel dat helemaal 
bedekt was met gouden ornamenten. 

Ik ging er de volgende dag heen, en naast het genoegen dat het vriendelijke welkom van 
Mahmoud-Khan (zijn broer was afwezig) me gaf, had ik het genoegen om tijdens dit bezoek 
kennis te maken met het innerlijke leven van de twee grootste heren van de regio. Zij zijn de 
leiders van de grote stam Kara-Gùzlou, een van degenen die werden getransplanteerd door 
Timour-Leng, uit Syrië in Perzië, op hetzelfde moment als de huidige koninklijke stam van 
Kadjars. De Kara-Gùzlou, wijdverspreid in de buurt van Hamadan, worden beschouwd als 
zeer dapper en blindelings onderworpen aan de familie van hun khans, wat hen te allen tijde 
formidabel heeft gemaakt in de ogen van het Perzische hof. Ferz-Ullah-Khan, stamhoofd, had 
van Mohamed-Chah, de vader van de huidige koning, het superieure bevel gekregen over de 
strijdkrachten van de provincie. Maar deze vorst wenste te geven aan de familie groter merk 
overweging, door te trouwen met een van zijn zusters Mahmud Khan, neef van Ferz-Ullah, 
en nu al, ondanks zijn jeugd, kolonel van een regiment in het garnizoen van Hamadan. 
Mahmouds fortuin, gerechtvaardigd door echte verdienste, bleef groeien onder het bewind 
van Nasr-ed-D, in-Châh, en de verschillende functies die hij bekleedde maakten hem tot een 
van de belangrijke staatsfiguren. 

Het kasteel van Chavari, gelegen op een halve mijl van Hamadan, vlakbij het dorp waaraan 
het zijn naam gaf, ziet eruit als een echte citadel, met zijn monumentale hekwerk  

 

geflankeerd door torens, en de schitterende ingang, voorafgegaan door een groot plein. 
Mahmoud-Khan ontving me op een terras dat uitkijkt over de stad en waar hij verkoeling 
nam in een open kiosk met rijke tapijten. De huishoudtrein van deze Khans is geheel 
prinselijk, ik zou kunnen oordelen naar het aantal en de kleding van de officieren en de 
bedienden die de dienst verrichten van deze prachtige residentie. 

Mahmoud bestelde snoep, verfrissingen, thee, kalianen, en terwijl we deze snack namen en 
uitstekende shiraz-tabak rookten, praatten we een lang uur, veel minder over Perzië dan over 



Europa, inclusief de voormalige ambassadeur. Is een groot voorstander, omdat hij daar heeft 
gewoond een lange tijd. Hij spreekt beter Engels en Frans dan enige Perziër die ik heb 
gekend, en het interview, dat gemakkelijker werd gemaakt, was des te interessanter voor mij. 

Mahmoud-Khan is een echte man van de wereld, zoals wij die begrijpen; dus, na te hebben 
uitgeput wat hij onze wonderen noemde, spoorweg, stoomvloot, industriële mechanica, 
elektrisch licht, enz., schonk hij er veel plezier aan het gesprek te richten op de kunsten, 
races, het leven van salons, theaters, vooral, die hij bezocht voortdurend Londen en Parijs; dit 
alles, in zeer goede bewoordingen gezegd. Ik was verrast door zo'n bekwaamheid; de leider 
van de gedurfde Kara-Gùzlou was in mijn ogen niet langer een eenvoudige heer. 

Toen ik op het punt stond met pensioen te gaan, zorgde het toeval ervoor dat ik getuige was 
van een familiescène die zowel gracieus als ontroerend was.  

De kinderen van de grote Perzische heren worden ('opgevoed, zoals ze vroeger in Europa 
waren, met het meest absolute respect en de meest rigide terughoudendheid jegens hun vader, 
die ze nauwelijks zien behalve in de harem, waar ze dichtbij wonen').  

 

van hun moeder tot de leeftijd van acht of tien jaar. Ondanks deze regel liet Mahmoud-Khan 
zijn gezin elke dag binnenbrengen, een jongen van zeven en een klein meisje van zes, die 
hem gedag kwamen zeggen, altijd liefkozend en vergezeld van wat snoep. Hij wilde dat ik ze 
neukte en liet ze komen. Het is moeilijk om iets mooiers voor te stellen dan deze twee kleine 
wezens met fijne en gedistingeerde trekken, rijkelijk gekleed in de mode van hun land. Maar 
wat me het meest opviel, was die mengeling van respect en tederheid die losbarstte in hun 
manieren van ver boven hun leeftijd, in hun begroeting, hun hallo en hun korte antwoorden 
op de vragen van hun vader. Toen de kinderen waren vertrokken, stond Mahmoud-Khan erop 
mij naar de deur van zijn kasteel te begeleiden en, terwijl hij mijn hand schudde, raadde hij 
mij ten zeerste aan hem te komen bezoeken de volgende keer dat ik door Hamadan reisde. 

De volgende dag moest ik mijn huiswerk geven aan iemand met een nog hogere rang, ik 
bedoel prins Ez-ed-Daulèh, broer van de koning van Perzië en gouverneur van de provincie. 
Van Kirmanchâh raadde zijn oom, Imâd-ed-Daulèh, mij aan hem aan. Nadat ik zijn dag en 
zijn uur had genomen, ging ik naar de audiëntie die hij me zo vriendelijk had aangegeven in 
een kleine maar charmante tuinresidentie, die hij bezit buiten de stad en die zijn eerste 
tussenstop was. Keert de volgende dag terug naar zijn bergkamp, waarvoor ik de 
voorbereidingen had gezien. 

Met het risico mezelf te herhalen, kan ik niet verbergen wat zijn welkom voor mij van 
hoffelijkheid en gretigheid betekende. Ez-ed-Daulèh was hoogstens vijfentwintig jaar oud; 
klein van formaat, het is vooral de sympathie die wordt geïnspireerd door zijn zachte en 
delicate trekken, de zijne 

 

intelligente blik maar vol welwillendheid: vanaf de eerste woorden maakte zijn vriendelijke 
taal mijn verovering compleet.  

Zijn manieren zijn gemakkelijk, zijn smaak eenvoudig; een zwarte stoffen broek en een 
soortgelijke geknoopte geklede jas vormden zijn hele kostuum. Hij had bij hem, die als onze 
tolk diende, Mirza-Jaffer-Khan, kolonel (directeur) van de Perzische telegrafische 
administratie, een man met humor en die redelijk goed Frans sprak. De prins sprak uitvoerig 
met me over mijn reizen, over Europa dat hij heel graag wilde weten, over de koning, zijn 
broer en zijn oom voor wie hij belijdt een echte sekte te zijn. Ik deed mijn best om de vele 



vragen die hij aan mij had gesteld te beantwoorden, en toen ik afscheid nam, nam ik een 
dringende uitnodiging mee om hem bij terugkomst weer te zien. 

Ik voeg een paar details toe die ik opnieuw heb genoteerd. Ez-ed Daulèh hield, terwijl hij 
sprak, een klein ebbenhout en parelmoer wandelstok in zijn hand, dat hij voortdurend 
bespeelde, of liever gebaarde, met een ongedwongenheid die niets met studeren te maken 
had. 

Naast hem stond de meest invloedrijke man van zijn kleine hof, het hoofd van zijn eunuchen, 
van wie wordt gezegd dat hij een sterk politiek hoofd is. Dergelijke voorbeelden komen veel 
voor in de geschiedenis van Perzië; het zal voor mij voldoende zijn om de eunuch Agha-
Mohamed, de illustere leider van de stam van Kadjars, de stichter van het regerende huis, in 
herinnering te roepen. Ez-ed-Daulèh is een grote fan van paarden; Ik oordeelde aan de vier 
voortreffelijke dieren die aan de deur van de tuin wachtten, prachtig hanarched, het uur van 
zijn wandeling. 

De prins had de mijne graag willen zien, maar de dag ervoor had ik ze met al mijn mensen 
naar voren gestuurd, behalve twee, verantwoordelijk voor het vervoer van mijn uitrusting, 
tenten en bagage naar Teheran, op de rug van muilezels, usten-  

 

siles, enz., en ook om mijn kleine reizende menagerie daarheen te brengen. Jùssouf, de leider 
van de karavaan, had bovendien de opdracht om mij een huis te huren in het land op deze 
hoogten van Chimrân waar ik het afgelopen jaar zo goed was geweest. Van Hamadan tot 
Teheran is het postkantoor goed genoeg georganiseerd zodat ik tevreden kan zijn met 
tshapar-paarden, terwijl ik mijn eigen paarden kan sparen. De dag voor mijn vertrek kwam ik 
me daarom vestigen in de tshaparkhaneh (postkantoor), gelegen nabij de stadspoort in de 
buurt van de Armeense wijk; Ik ontving het ontroerende afscheid van de goede priester 
Arakel, vergezeld van zijn onafscheidelijke Eskender. Eindelijk, op de avond van donderdag 
18 juli, verliet ik de oude Ecbatane, voorafgegaan door de vier ruiters die Prins Ez-ed-Daulèh 
had opgedragen om mij naar het dorp Chavari te leiden. Ze lieten me achter op het plein van 
het MahmoudKhan-kasteel. 

Vanaf dit plein sloeg ik rechtsaf, stak een brug over een beek over, en nadat ik rond het 
kasteelpark was gegaan, nam ik een pad dat door de laatste tuinen van het dorp loopt. Elk 
moment ontmoette ik grote kuddes prachtige koeien, schapen en bruine geiten, met hangende 
oren, die terugkeerden van de wei. 

Toen ik het platteland binnenkwam, passeerde ik een begraafplaats bij de ingang waarvan een 
imam-Zadèh is met een zeer schilderachtige uitstraling. Buiten merkte ik niet dat er mensen 
waren, want het is raamloos; maar toen ik voor de halfopen deur arriveerde, zag ik daar bij 
het licht van verschillende kaarsen een aantal mannen en vrouwen knielen en bidden bij het 
heilige graf; deze 

 

groepen die plotseling in dit heldere licht verschenen, produceerden een verrassend effect. 
Van daaruit ziet de vlakte eruit als een woestijn, in de verte begrensd door een rij heuvels, 
verguld door de laatste stralen van de ondergaande zon. Ik begaf me resoluut op deze 
eensgezinde weg die me naar Teheran zou leiden, nog zo'n zestig mijlen verderop. Een 
wandeling van een uur bracht me aan de rand van een brede rivier, toen bijna droog en 
geblokkeerd door de ruïnes van een brug, waarvan slechts twee bogen over zijn, die een goed 
beeld geven van deze constructie. In het voorjaar maakt de smeltende sneeuw deze doorgang 
bijna onmogelijk en erg gevaarlijk. Als we deze rivier zijn overgestoken, verlaten we een 



klein dorpje genaamd Serghabad aan de rechterkant. Dan, op een nogal oneffen grond, 
bezaaid met kleine heuvels, komt men aan bij AgdJi-Gharaba, een groter dorp gebouwd in 
aarde zoals de meeste van deze Perzische gehuchten. Een blaffende roedel gaf me het 
nachtelijke welkom waaraan ik gewend was, wakker geschrokken van de bewoners, die 
sliepen op hun terrasvormige daken en hun ogen wijd openden om me voorbij te zien gaan. 
Het land wordt steeds droger. Na het passeren van een nieuw dorp, Ghùz-Ghùz genaamd, 
belangrijker dan het vorige, volgde ik een ravijn waarvan de vrij snelle helling me 
terugbracht naar de vlakte, waar de weg perfect vlak verder gaat, tussen een dubbele rij 
heuvels die de mooiste zijn. Maanlicht wees me een heel eind weg, en die waren zo kaal als 
de vlakte. Na zes uur lopen naderde ik Milaguerd, het station waar ik moest stoppen, toen 
mijn bagagepaard zo vast kwam te zitten in het riviertje Idalèh dat ik de onmogelijkheid zag 
om het daar zonder hulp te verwijderen. 

 

alleen bij de tshaparkhaneh om de wereld te vragen. Pas na een half uur van inspanning 
slaagden we erin om het uit de modderige bodem te halen waar het vastzat. Milaguerds 
tshaparkhaneh was gewoon verschrikkelijk, en ik moest de nacht doorbrengen in een 
balakhaneh met drie openingen, zonder deuren of ramen, die een soms hevige wind vrijelijk 
lieten passeren, vermengd met een stof dat me verstikte. 

Vrijdag 19 juli. - Natuurlijk stond ik vroeg op. Vanaf de top van de balakhaneh kon ik de 
besneeuwde bergkammen van de Elwend aanschouwen, aan de voet waarvan ik nog steeds de 
stad Hamadan kon onderscheiden, verloren in het midden van zijn vele tuinen. Milaguerd is 
een zeer ellendig dorp met een bevolking in lompen, die hooguit vijftig of zestig gezinnen 
vormt: er is nauwelijks drinkwater. Ik vertrok daar een uur voor zonsondergang, op weg naar 
Zerèh, het volgende station, gelegen op een afstand van zes farsags, dat wordt gemaakt door 
een vlak en gemakkelijk pad. We ontmoeten daar eerst het mooie dorp Nùba omgeven door 
zorgvuldig gecultiveerde tuinen, en vervolgens, voorbij een beek, waar we een bron van 
uitstekend water maakten, dat van Hamma-Kassi gedomineerd door een feodaal kasteel, 
versterkt, genaamd de Kalaâ, de fort, en behorend tot de khan van de regio. Niets kon 
schilderachtiger zijn dan deze massa waarvan de uniforme grijze kleur afstak tegen het 
paarsachtig blauw van de lucht. Deze constructie, die in goede staat lijkt te verkeren, staat op 
een tepèh; dit is de naam van een heuvel waar ooit een tempel of altaar stond gewijd aan de 
cultus van de zon, onderwezen aan de Perzen door Zarathoestra. Aan de voet van deze 
eminentie is een kanaal te zien dat zich zeer ver uitstrekt, aan beide zijden bedekt met een 
muur 

 

dik, wat suggereert dat dit de ommuring van een oude stad kan zijn geweest. Dit dorp 
HammaKassi lijkt te bloeien, te oordelen naar de vele kuddes koeien, ezels, schapen en geiten 
die ik zag terugkeren van de velden; vooral de ezels domineerden; Ik had nog nooit zo veel 
kuddes in een Perzisch dorp gezien. 

Vanaf Hamma-Kassi volgt de weg een vlakte die wordt doorsneden door kleine ravijnen. Op 
de steenachtige grond groeien maar een paar plukjes gras, en hier en daar een paar 
onvolgroeide struiken. Twee uur van deze eentonige mars brachten me naar het kleine dorpje 
Goschabad, vlakbij waar ik de ketkhoda van Zerèh ontmoette, die terugkwam van zijn 
rondes, gevolgd door een bediende. Deze weg is helemaal verlaten; sinds Hamadan had ik 
alleen paden gekruist met een kleine karavaan ezels met de meest ellendige uitstraling. Bij 
een farsag van Goschabad moest ik een tamelijk steile heuvel oversteken waarachter Zerèh 



ligt, waar ik me vestigde in een tshaparkhaneh geteisterd door muggen en vliegen die me de 
hele nacht nooit ophielden. 

Zaterdag 20 juli. - Voor deze tshaparkhaneh hadden ze grote hopen schoven opgestapeld die 
ze 's morgens vroeg begonnen te slaan. Het dorp Zerèh ligt in een ravijn gevormd door dorre 
heuvels, op een daarvan staat een soort kasteel dat meer op een boerderij lijkt; het is de 
thuisbasis van Medjid-beg, het dorp ketkhoda. De daken van de huizen zijn hier afgerond in 
bogen vanwege de sneeuw, waardoor ze niet in vlakke terrassen kunnen worden geplaatst. 
Een groot aantal tapijten wordt gemaakt in Zerèh en in de omliggende dorpen; Die zijn 

 

vrouwen die zich uitsluitend met dit werk bezighouden. Tegen de avond verliet ik Zerèh, 
mijn pas versneld, want ik moest een lange etappe van acht farsags (twaalf competities) 
maken om bij het volgende station aan te komen. Deze etappe is verdeeld in twee delen, elk 
van vier farsags, een van Zerèh tot Merek en het andere van Merek tot Noverân. Mijn 
wandeling werd gedwarsboomd door de stormachtige wind die permanent op dit hoge plateau 
van Perzië waait en wervelwolken van stof opwekt die paarden en mensen verblinden. 

Bij het verlaten van Zerèh, na een heuvel te zijn gepasseerd, bevindt men zich in een vlakte 
die in de verte wordt begrensd door een dubbele rij dorre bergen. We zien verschillende van 
deze kunstmatige heuvels, Tepèhs genaamd, waar we, zoals ik al zei, de cultus van de zon 
vierden. Het eerste stadje dat je op deze weg tegenkomt is Merek, een groot grijs dorp met 
rondom prachtige tuinen. Vlakbij was er nog een verlaten en in puin. Vervolgens komen de 
twee dorpen Karadai en Bohramèh. Anderhalf uur voordat we bij Merek aankomen, steekt de 
weg een vrij aanzienlijke berg over en gaat dan over in de Zaghaldja-kloof, die je terugbrengt 
naar de vlakte waar je langs een ketting van loodrechte rotsen loopt die door de wind waait. 
dat zijn kracht, en nog meer het geluid dat het maakte, mijn paard bang maakte en het 
verhinderde vooruit te gaan. 

Eindelijk bereikte ik een zeer vervallen gehucht, gebouwd op een beek; het was Merek, waar 
ik van paard moest wisselen. 

Ik moest een half uur wachten voordat ze klaar waren.  

Van Merek naar Noverân, de weg is van de meest volmaakte onbeduidendheid en doorkruist 
een absoluut verlaten land,  

 

liep door een paar dunne stroompjes, en op een gegeven moment doorsneden door een grote 
rivier, waar heel weinig water was, maar waarvan ook wordt gezegd dat het in de lente erg 
moeilijk te passeren is. Het pad gaat dan een vallei binnen, de gecultiveerde hellingen van 
kleine heuvels op en af, tot je Noverân bereikt, een groot dorp met acht- tot negenhonderd 
vuren, opgesteld in een amfitheater op de rand van een van deze heuvels. Aan de voet stroomt 
een kleine rivier, zo sterk toegenomen door een recente storm, dat het het pad was 
binnengedrongen dat naar de tshaparkhaneh leidt, schilderachtig gelegen in de schaduw van 
grote walnotenbomen. 

Zondag 21 juli. - Toen ik opstond, werd mijn zicht nagebootst door een kleine moskee die 
voor de tshaparkhaneh was geplaatst en waarvan de ingang een soort veranda vormde die 
uitkwam op de rivier, onder de beschutting waarvan verschillende Tataren, lui uitgestrekt, 
sliepen met het geluid van een beek die al murmurerend door een opening in de onderbouw 
van het gebouw verdween. Op de top van de heuvel waarop Noverân is gebouwd, is een half 
verwoest kasteel te zien dat het volledig domineert. 



Ik vertrok vroeg in de middag, omdat ik nog steeds een lange tocht wilde leveren, in mijn 
verlangen en ongeduld om in Teheran aan te komen, want, zoals de lezer al heeft opgemerkt, 
volgde ik een weg die absoluut onbelangrijk was. Op het platteland van Noverân waren ze 
bezig tarwe te dorsen met ossen die voor een kleine slee waren gespannen. De zeer gladde 
weg was bovendien een zeldzaam iets, in zeer goede staat, zodat ik kon galopperen, wat me 
een aangename afleiding maakte bij een farsag. Ik werd tegengehouden door een heuvel 
waarop het nieuw gebouwde dorp Mazlag te zien is, dat van een afstand een 

 

charmante uitstraling. Maar bij binnenkomst keerde men terug van deze goede indruk, bij het 
zien van de ellende van zijn bewoners. Van daaruit wordt de vlakte vruchtbaarder en laat men 
aan de rechterkant een lange reeks dorpen achter waarvan de akkers goed worden bewerkt; 
overal waren ze aan het oogsten. Iets verder worden we omringd door zeer schilderachtige 
bergen, met beekjes die aan alle kanten murmurerend naar beneden komen. Er zijn, daar, 
verschillende kloven perfect gecultiveerd en beplant met fruitbomen, totdat men Biveran 
ontmoet, een groot dorp dat zich uitstrekt over twee heuvels. Ooit genoot het een 
opmerkelijke welvaart, maar nu is het volledig in verval: dergelijke alternatieven komen veel 
voor in Perzië. Aangekomen bij de tshaparkhaneh had mijn tshapar of postiljoen daar graag 
willen stoppen; aangezien ik tot nu toe slechts drie farsags had gelopen, die eigenlijk maar 
een halve stop maakten, besloot ik verder te duwen en mijn reis voort te zetten tot aan 
Kuskheh, dat, waar het waar is, vijf farsags verwijderd is. Ik nam andere paarden en vertrok 
bij het vallen van de avond. Het weer begon stormachtig te worden en de maan was nog niet 
opgekomen. Al snel werd de duisternis zo diep dat ik de ruiter die voor me liep nauwelijks 
kon onderscheiden. Bij het verlaten van de tshaparkhaneh moet je een vrij steile helling op, 
aan de rand van een ravijn. Vanaf de eerste treden rolde het bagagepaard, dat vooraan stond, 
als een massa in dit ravijn, waaruit het slechts met grote moeite werd teruggetrokken. Vijf 
minuten later, weer een ongeluk; het was het paard van een van mijn bedienden, Pedros, die 
met hem in hetzelfde ravijn verdween, maar gelukkig zonder de minste schade aan te richten. 
ik 

 

vond het verstandig om midden in deze donkere nacht niet verder te gaan, en keerde terug, 
vastbesloten op daglicht te wachten in de tshaparkhaneh van Biveran, die buiten en onder in 
het dorp was geplaatst.  

Maandag 22 juli. - De installatie was erg comfortabel. Mijn kamer was perfect afgesloten en 
ik eindigde daar heerlijk mijn resterende nacht die zich een deel van de ochtend uitstrekte. De 
Naib drong er sterk bij mij op aan om het dorp Ketkhoda te bezoeken, een zeer grote heer, 
ondanks de nederigheid van zijn plichten. Het is hetzelfde in Perzië als in Europa, waar 
stadskantoren soms gevuld zijn met de grootste namen. Hadji-Kerim-khan, de ketkhoda in 
kwestie, woonde in een echt kasteel op de top van een van de twee heuvels waarop het dorp 
is gebouwd. Vastbesloten om mij bij hem thuis te presenteren, kondigde ik mij aan, en nadat 
ik een prompt gunstig antwoord had ontvangen, begaf ik me, gevolgd door mijn Pedros, naar 
het dorp, dat redelijk goed gebouwd is, in proporties die getuigen van zijn vroegere welvaart. 
Na de laatste huizen stijgt de heuvel in een kegel; Hierop is het feodale herenhuis geplaatst, 
waar ik niet zonder problemen aankwam. 

Een grote deur leidde me naar een uitgestrekte binnenplaats, aan het einde waarvan het 
hoofdgebouw verrijst; links en rechts zijn de stallen en andere bijgebouwen. Ik werd 
ontvangen door de zoon van de Khan, die me met grote vriendelijkheid begroette en me 
smeekte een prachtige kamer binnen te gaan, waarvan de vloer bedekt was met rijke tapijten. 



Hij liet me bij een raam zitten, vanwaar het uitzicht in de afgrond dook die achter de heuvel 
uitkomt en verder reikte naar velden met rijpe tarwe, klaar om geoogst te worden, en 
daarbuiten, nog steeds op andere dorpen omlijst door wormen. 

 

hard en uit elkaar op de laatste hellingen van een keten van vrij hoge bergen: het was een 
schitterend gezicht. Er was een heerlijke frisheid in de kamer; alleen lijkt het erop dat in de 
winter de kou op deze hoogte intens is. 

Kort nadat de Khan binnenkwam.  

Hij was een man van in de veertig, maar wiens gezondheid ernstig was aangetast door 
verdriet bij het zien van zijn fortuin en de welvaart van het dorp waarvan hij de heer is, bijna 
volledig vernietigd vanwege bepaalde ministers, schuldig jegens hem, van de meest 
verfoeilijke afpersingen. Hij klaagde minder over zichzelf dan over zijn vazallen en 
bestuurders, en sprak alleen met tranen in de ogen van zijn arme Biveran, waar men in het 
verleden veel winkels zag worden gerund door Armeniërs, Joden, en die het centrum was van 
een grote handel, vandaag vervallen tot de rang van de meest ellendige gehuchten. 

Zijn verdriet deed echter niets af aan zijn vriendelijke beleefdheid.  

Hadji-Kerim-Khan sprak uitvoerig met me over zijn reizen naar Kerbelah en Mekka, en in 
zijn verslagen herkende iemand een geest die niet alledaags was. Ik sympathiseerde oprecht 
met de positie van een man die aldus in de bloei van zijn leven zijn gezondheid en zijn 
toewijding voor het welzijn van allen om hem heen trof, en dat door de wisselvalligheden en 
intriges van een rechtbank, waar de meester is soms de laatste die weet wat er in de 
provincies van zijn koninkrijk gebeurt. De Khan stuurde me om druiven te plukken, die vroeg 
in het seizoen waren. In feite, gedurende deze hele lijn van Kirmanchâh tot Kuskhek, zorgt de 
constante verlaging van de temperatuur ervoor dat de vruchten achterblijven en zelfs de teelt 
van bepaalde groenten, zoals aubergines, komkommers, enz. 

 

Khan wilde absoluut dat ik alle druiven die hij had geplukt mee zou nemen. Ik verliet echt 
ontroerd deze man van grenzeloze vriendelijkheid voor een voorbijganger die hij niet kende 
en die hij nooit meer zou zien. 

Na de lunch vertrok ik voorgoed naar Kuskhek. Het was een erg moeilijke etappe, door een 
reeks hoge bergen. Het waren eindeloze beklimmingen en afdalingen. Bepaalde valleien laten 
je verlaten dorpen zien, waarvan de tuinen niettemin worden bewerkt door de inwoners, die 
om de een of andere reden hun vestiging verder hebben getransporteerd. Vaak wordt de weg 
doorkruist door stromen uitstekend water, die onder de wilgen of onder prachtige 
walnotenbomen kleine vijvers vormen, waar mannen en paarden hun dorst kwamen lessen. 
We lopen dan midden tussen enorme rotsen, waartussen groene tapijten verschijnen waarvan 
de frisheid uitnodigt tot rust. Dit is wat ik deed op een plek van waaruit ik een diepe vallei 
ontdekte, gevormd door twee hellingen in weilanden en waarvan de bodem bedekt was met 
vergelende oogsten. Grote kuddes schapen graasden in de bovenste delen, waar ik tot mijn 
verbazing zwarte tenten zag die me deden denken aan die van de Arabieren rond Bagdad. Het 
waren in feite Arabieren die uit de woestijn waren gekomen en die, bij afwezigheid van de 
koning van Perzië, die een lange reis had gemaakt naar Khorassan en Meched, niet bang 
waren om zich zo bijna tot aan de poorten van Teheran te wagen. de oogsten van de arme 
boeren van deze streken plunderen. Enkelen, die mij ongetwijfeld voor een diplomatieke 
agent beschouwden die hun ellende aan de rechtbank konden blootleggen, kwamen bij mij 
klagen en zeiden dat de Arabieren hen niet 



 

Op drie farsags van Rabat-Kerim ligt een begraafplaats vol graven van mensen die af en toe 
in de buurt zijn gedood. Eindelijk, bij zonsopgang, bereikte ik Rabat-Kerim, een charmant 
dorpje zeven farsags van Teheran, en het laatste station op deze weg. Ik had zojuist, bijna in 
één keer, vijftien farsags voltooid, meer dan tweeëntwintig leagues: men zal oordelen over 
mijn toestand van vermoeidheid na deze enorme race van bijna vijftien uur. 

Ik ging niet naar de tshaparkhaneh; de Naib was zo vriendelijk om me zijn huis naast de deur 
te geven, waar ik me vestigde in een mooie balakhaneh ingericht met goede tapijten en goed 
sluitend, wat niet onverschillig was vanwege de wind, die hier altijd erg - sterk is, zoals bij de 
rest op dit hele plateau dat begint in Hamadan. 

Woensdag 24 juli. - Ik besloot de hele dag in Rabat-Kerim door te brengen, in afwachting van 
nieuws van mijn dienaar Jussouf die ik met vijf anderen uit Hamadan had gestuurd om me in 
een landhuis in Chimrân, in de buurt van Teheran, te houden. 

Omdat ik niets had ontvangen, stuurde ik Reza-Kouli weer weg om te zien wat de anderen 
waren geworden. Hij kwam de volgende dag terug en vertelde me dat er voor mij een huis 
met tuin was gehuurd in Zerghendé, het dorp dat ik in het vorige deel noemde en waar de 
zomerresidentie van de Russische ambassade bestaat. Voordat ik Rabat-Kerim verliet, zag ik 
de aankomst van de olifant genaamd de Koningsolifant, die vanuit Teheran werd 
teruggestuurd naar Hamadan, zijn gebruikelijke thuis, waar hij een land vond dat beter bij 
hem paste. Het is de enige olifant die overblijft van verschillende anderen die voorbestemd 
zijn om op het grote festival van Nowruz of Perzisch Nieuwjaar te verschijnen; bij deze 
gelegenheid boog iedereen voor de koning; 

 

de olifant heeft geleerd zijn knieën te buigen en begroet zo Zijne Majesteit op zijn eigen 
manier.  

Op de ochtend van donderdag 25 juli vertrok ik met de buitengewoon troostende zekerheid 
dat ik eindelijk in mijn eigen huis kon uitrusten. In eerste instantie was ik verrast om de 
betreurenswaardige situatie van de weg te zien, op zo'n korte afstand van Teheran. Het waren 
op sommige plaatsen modderpoelen waaruit de paarden zich het moeilijkst konden 
terugtrekken. Dit was te wijten aan de overvloedige smeltende sneeuw van de Elbours-
ketting, waarvan ik de hoge toppen links van ons en voor ons begon te zien. Maar na deze 
start wordt de weg over het algemeen goed en verbetert hij verder naarmate men Teheran 
nadert. Bij een farsag van Rabat-Kerim steken we een vrij sterke rivier over, op een heel 
mooie stenen brug. Af en toe laten we een dorp achter dat verscholen ligt in grote 
walnotenbomen. De stad Teheran ligt zo in een holte dat je het niet ziet, zoals ik vanuit het 
oosten, tot je de muren bijna aanraakt. Het is aan deze situatie, verergerd door de constante 
weerkaatsing van de zon op de zeer naburige keten van Elbours, dat het tijdens de zomer die 
verzengende temperatuur te danken heeft die zijn inwoners doet vluchten naar de koelere 
kloven die het omringen. Aangekomen voor de Porte-Neuve (Derwazèh-i-No), ging ik de 
stad niet binnen, en omzeild, van de Porte de Kasbin tot de hoogte van de Porte ed Daulèh, 
ging ik rechtstreeks naar Zerghendè, waar ik nam bezit van mijn woonruimte, die niet gelijk 
was aan die van vorig jaar, maar waar ik gebruik van maakte voor de korte tijd dat ik daar 
moest verblijven. 

 

GRAF VAN ESTHER EN MARDOCHE IN HAMADAN  



Aan het einde van mijn tweede deel zei ik een woord over dit zeer merkwaardige monument, 
dat een van de twee tekeningen reproduceerde die ik te danken heb aan de vriendelijkheid 
van een Israëliet uit Hamadan. De tweede plaat, bijgevoegd, al aangekondigd, toont de 
configuratie van de twee cenotaven, evenals de Hebreeuwse inscripties die er zijn, waaraan ik 
de Franse vertaling heb toegevoegd, waarbij elk fragment van de zin wordt gerangschikt 
zoals men het op dezelfde graven leest. 

Malcolm, een van de eersten, sprak uitvoerig over deze beroemde tombe. Ik zal binnenkort 
bekendmaken wat hij erover te zeggen heeft. Allereerst wil ik de zeer exacte beschrijving 
reproduceren die is gegeven door een modernere reiziger, M. Eugène Flandin. Hier is hoe hij 
zichzelf uitdrukt: “Het monument dat deze kostbare relikwieën bevat, staat op een klein plein, 
in het midden van de ruïnes van een wijk die aan de Israëlitische families is overgelaten. Zijn 
ouderdom lijkt niet authentiek te zijn door zijn architectuur. De koepel en de buitenkant 
verschillen niet van de stijl van moslimbegrafenissen, genaamd Imam-Zadehs, die dat wel 
zijn 

 

GRAVEN VAN ESTHER EN MARDOCHAUS Vertaling van inscripties door MS chwab.  

(ot L. 38 LO a “i na tiona l -.) 

 

 

 

komt overal in Perzië samen. Het interieur is opgedeeld in twee kamers. De eerste is erg 
klein; men komt het binnen door een zeer lage deur die wordt gesloten door een stenen blad 
uit één stuk; het is donker en wordt alleen verlicht voor plechtigheden, door middel van 
kleine lampjes die bij deze gelegenheden worden aangestoken. De deur die naar de tweede 
kamer leidt, is zelfs lager dan de andere; om het over te steken, moet je op je knieën kruipen. 
Aan de andere kant van deze opening bevinden we ons in een donkere uitsparing die wordt 
doorkruist door een paar zwakke lichtstralen die het nauwelijks mogelijk maken om de twee 
gebeeldhouwde zwarte houten cenotaven te onderscheiden, die naast elkaar zijn geplaatst. Ze 
lijken qua vorm en detail precies op elkaar, maar die van Esther is iets kleiner. Op de muren 
van de muren, zorgvuldig gewit, zijn verschillende inscripties in het Hebreeuws gegraveerd 
die dateren uit de constructie van het huidige monument elfhonderd jaar geleden. Ze 
verklaren letterlijk dat het te danken is aan de vroomheid van de twee zoons van een zekere 
Ismail, een Israëliet, die toen gevestigd was in Kachân (i).   

Sir John Malcolm reproduceert de vertaling die hem is verstrekt door Sir Gore Ouseley, de 
voormalige Britse ambassadeur bij het Perzische hof, van de inscriptie die op de koepel zelf 
is gegraveerd, en niet op een binnenmuur, die de datum van de constructie van het monument 
vermeldt. Hier is het: " Op " donderdag, de vijftiende van de maand Adar in het jaar 4474 van 
de " schepping van de wereld, werd de bouw van deze tempel op de graven van Mordechai en 
Esther voltooid door de handen van de twee. Welwillende broers Elias en Samuel, - zoon van 
wijlen Ismail van Kachân.  

(t) Reis naar Perzië. Parijs 1851, t. Ik p. 384 

 

Vóór deze datum, die in digitale brieven is geschreven en in overeenstemming is met de 
joodse chronologie, moet deze koepel elfhonderd jaar geleden zijn gebouwd. De graven, die 



van zwart hout zijn, zijn klaarblijkelijk zeer oud; maar het hout is niet veranderd en de 
Hebreeuwse inscripties waarmee het is bedekt, zijn nog steeds goed leesbaar. Dit zijn de 
volgende verzen uit het boek Esther, met de verandering van een enkele uitdrukking: ' Toen 
in Susa, in het paleis ' , was er een zekere Jood wiens naam Mordechai was, * zoon van Jair, 
zoon van Shemei, zoon van Kish, een Benja-mot.   de algemenere term Azië is waarschijnlijk 
toegevoegd door de ijdelheid van de schrijver van de inscriptie; maar het is mogelijk dat deze 
niet letterlijk is vertaald met “ (i). 

De legende van de plaat die aan het einde van deel II van mijn werk is geplaatst, geeft de 
vertaling weer van de topografische aanduidingen die door de auteur van de tekening op zijn 
werk zijn gegraveerd.  

Ik kan de lezer er alleen maar naar verwijzen. Deze legende vervolledigt de exterieur- en 
interieurbeschrijving van het monument, verstrekt door de heer Flandin. De plaat die bij dit 
boek hoort, is, ik herhaal, bedoeld om de opstelling van de oude inscripties, gegraveerd in de 
Hebreeuwse taal, op de twee cenotaven bekend te maken. Getallen 

(t) Geschiedenis van Perzië, door Sir John Malcolm. Parijs, 1821, T. I, p. 384 

 

werden aan elke strook toegevoegd om het lezen van de vertaling te vergemakkelijken 
vanwege een van de eerste Hebreeën van Parijs.  

Ik geef de volgende tekst.  

Cenotaaf aan de linkerkant.   en Esthers bevel “ was om de herinnering aan Poerim te 
bewaren. Zo werd geschreven “het boek Esther. (Esther IX, 29-32).  (Esth. X, 1).    

Bedrieglijke cenotaaf. - “Hier is de heilige grafark van de vrome Mordechai; Moge hij in 
vrede rusten.  uw deugd zal u voorafgaan; de heerlijkheid van God zal je omringen. (Jesaja 
LVIII, 8).  mijn eer is op mijn gemak; want je zult “mijn ziel niet aan Scheol overlaten; u zult 
de rechtvaardige niet overleveren aan " vernietiging (Ps. XVI, 9-10).  Degenen in mijn 
tekening, waarvan ik alle reden heb om getrouw te geloven (de naïeve uitvoering ervan 
getuigt in haar voordeel), ook overgenomen uit de heilige boeken, zijn vollediger en 
geschikter. Ik moest ze reproduceren zoals ze aan mij waren verstrekt.  

 

De figuurplaat van deel II geeft voor elke cenotaaf vier longitudinale banden en drie 
transversale banden aan, bedekt met inscripties. De extreme banden die het frame van het 
geheel vormen, bevatten alleen moderne vermeldingen met betrekking tot het maken van de 
tekening en het bekend maken dat 'het werk van de oude inscripties van deze graven is 
voltooid in ingelegde letters en in prachtige gravures die rond de platen van het graf (die van 
Mordechai), jaar 1688 van het tijdperk van de contracten. "  

We waren verrast om in Hamadan (Ecbatane) de graven van twee personages te vinden die de 
Bijbel tot leven brengt in Susa. Maar de afstand van een van deze steden naar de andere is 
niet zo groot (70 of 75 mijlen); en dan zijn we ons er niet van bewust, ik heb er al op 
gewezen, dat in de tijd van de Archemenidische vorsten, waartoe de Assveros van de Bijbel 
behoort, Ecbatane, de hoofdstad van de veroverde Media, diende als zomerhoofdstad voor de 
koningen van Perzië die, woonde in de winter in Susa of Persepolis. Hoe het ook zij, de 
traditie die de graven van Esther en Mordechai in Hamadan plaatst, is een van de oudste en 
wordt het meest gevolgd. De datum die op de koepel is gegraveerd, is hiervan het bewijs. Een 
ander bewijs hiervan wordt gevonden in het verslag van Benjamin van Tudele, die in de loop 
van de twaalfde eeuw melding maakt van dit graf en aangeeft dat er in Hamadan 
vijftigduizend Joden zijn. 



Dit grote aantal Israëlieten, dat duidelijk uit bijbelse tijden dateert, zou het verlangen van 
Mordechai en Esther om daar te rusten verklaren. Een laatste argument dat ik van Malcolm 
leen: - Het Joodse feest van Purim, dat wordt gevierd op de 13e en 14e van de maand Adar, 
ter herinnering aan het bloedbad dat de Joden op die dagen hun vijanden veroorzaakten, 

 

wordt nog steeds waargenomen (in Hamadan), en in die tijd gaan de Joodse pelgrims van alle 
landen naar de graven van Esther en Mordechai, zoals dat sindsdien wordt beoefend.  

verschillende eeuw 6 ,, \ - 1  
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