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BOEK IV  

(NA)  

ASSYRIA DEEL 2  

EERSTE HOOFDSTUK  

Een blik op de beschaving in Perzië. - Vertrek vanuit Teheran naar Mosul en Nineveh. Reis 

door Perzisch Koerdistan. Sennèli. 

Voordat ik terugkeerde naar het Assyrische land, waarvan ik het zuidelijke uiteinde zojuist 

had doorkruist, bracht ik slechts drieëntwintig dagen door in Teheran, van 26 juli tot 18 

augustus 1867, die werden gebruikt om een laatste blik te werpen op deze moderne 

hoofdstad. Vanuit Perzië, waar Ik had het jaar ervoor al vijf maanden doorgebracht, van mei 

tot oktober.  

Ik zal niet snel terugkomen op wat ik zei, aangezien ik het verslag van deze reis moet 

hervatten waar Kùrdistan nog moet verschijnen, dat wil zeggen Assyrië op zijn grootste reis, 

Mesopotamië, Syrië, Palestina en de hoofdstad van Turkije. Ik heb er maar een paar 



 

dingen om voor mij persoonlijk op te merken tijdens deze stop van minder dan een maand in 

Teheran; maar ik zal genoodzaakt zijn, door een toezegging gedaan tijdens het voorgaande 

deel, om enkele details aan te vullen met betrekking tot de manieren, het gebruik, de 

intellectuele en sociale situatie van Perzië. 

De lezer herinnert zich misschien mijn zomer in het dorp Thadjrisch, zo vers gelegen op een 

van de hellingen van Chimrân, een kleine keten van beboste heuvels die voorafgaat aan de 

grote keten van Elbourz, vier mijlen van de Perzische hoofdstad. Ik had daar drie heerlijke 

maanden doorgebracht, op de vlucht, net als iedereen die het zich kan veroorloven, 

Europeanen of Perzen, het brandende en ondraaglijke verblijf van de stad. Ik was daar in de 

buurt van de twee zomerresidenties van de Engelse en Russische legatie, Gulhek en 

Zerghendè. Dit laatste dorp, waar ik bij mijn terugkeer onderdak had gezocht, zou me 

Thadjrisch's verblijf hebben betreurd als ik langer in Teheran had moeten blijven. 

Maar zodra ik was aangekomen, maakte ik me zorgen om zo snel mogelijk te vertrekken, des 

te beter omdat de twee mannen die me daar hadden kunnen houden, MM. de Massignac en 

Alison waren afwezig, nadat ze de koning hadden gevolgd op zijn reis naar Khorassan. 

Ik maakte alles bekend wat ik het jaar ervoor te danken had aan de zo welwillende, zo 

vriendelijke behandeling van deze twee waardige ministers van Frankrijk en Engeland; 

Omdat ik niet op hen kon wachten, nam ik er genoegen mee om bij hun hotel een laatste blijk 

van hartelijke dankbaarheid achter te laten, die hen zo goed van mijn kant was verschuldigd. 

De afwezigheid van de koning, die, naast het personeel van de ambassades, alle leden van 

zijn familie en bijna alle heren van het hof had meegenomen  

 

Teheran fort woestijn. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om meer in detail het koninklijk 

paleis of de ark te bezoeken, deze binnenstad waarvan ik al een beschrijving heb gegeven 

waarnaar ik niet terug hoef te gaan. Minder dan een jaar sinds ik het had gezien, waren daar 

nieuwe werken en verfraaiingen uitgevoerd, waaronder een compleet paviljoen en twee grote 

lounges die prachtig waren versierd met een marmeren coating met bloemen en gouden 

arabesken. Niet meer dan de eerste keer kon ik YEnderoun (de harem) niet betreden, maar 

dankzij de bescherming van de hoofdtuinman, een Fransman genaamd Houssel, mocht ik 

door de gereserveerde tuin lopen waar men de mooiste bloemen onderhoudt van Europa en 

Azië. Het nieuwe paleis van de Russische ambassade, dat, zoals ik al zei, alleen al sinds de 

Vrede van Turkmantschaï (1828) het tamelijk voortreffelijke recht van huisvesting had, nabij 

een van de stadspoorten, was voltooid. de ark of koninklijke stad. 

Met behoud van deze bevoorrechte residentie, voelden de Russische ministers de behoefte 

aan een ruimere en gemakkelijkere woning, en hun stadspaleis beantwoordt volledig aan de 

overheersende positie die hun regering in Perzië inneemt. Een aangename verrassing voor mij 

was wederom de mooie aanplant van bomen langs de weg, van de Daulèh poort naar het 

koninklijk kasteel van Niaveran, gelegen op een van de hellingen van de Chimrân. Dergelijke 

verfraaiingen, op het verschroeide platteland van de moderne hoofdstad, zijn ongetwijfeld 

verdienstelijker dan de bouw van deze nieuwe paleizen, zodra ze verlaten dan voltooid zijn. 

Mijn voornaamste bezigheid was het vergroten van de verzameling curiosa en kunstwerken, 

die ik had voorgesteld te herinneren.  

 



dragen in Europa en waarin het grootste deel was gewijd aan wapens, vooral oude, van zo 

originele vormen en van zo'n superieure fabricage, dat men in Perzië kan verkrijgen. De 

bevelen die ik in dit opzicht had achtergelaten bij mijn vertrek naar Bagdad, aan de twee of 

drie meest gerenommeerde kooplieden in het land, waren met grote intelligentie en zorg 

uitgevoerd, en in wat ze hadden verzameld, kan ik u een keuze die onmogelijk wordt als u 

deze wilt maken tijdens een te snelle reis. Zelf kwam ik elke dag naar de stad en zocht elk 

hoekje en gaatje van de bazaars, en ik had de voldoening mijn inspanningen beloond te zien 

worden met een aantal goede fortuinen die aan mijn professionele zoekers waren ontsnapt. 

Ik had de grotere vreugde om in Teheran, waar ik van tevoren mijn aankomst aan mijn 

verschillende correspondenten had aangegeven, een omvangrijke post te vinden die me een 

lange wachttijd compenseerde, want sinds mijn vertrek uit Bagdad is het - dat wil zeggen 

voor bijna drie maanden had ik, aangezien ik bijna constant onderweg was, geen brieven of 

kranten ontvangen. U moet een aantal jaren in het buitenland hebben doorgebracht, vooral in 

zulke verre streken, om volledig te begrijpen wat het onthouden van nieuws van degenen die 

ons dierbaar zijn betekent, en hoe gretig we het ontvangen nadat we er lang op hebben 

gewacht. Naast mijn familiebrieven ontving ik zeer hartelijke brieven van de twee mannen 

die mij met de meest hartelijke bezorgdheid volgden tijdens deze pijnlijke reis, baron André 

de BÜdberg uit Warschau en baron Louis de Nicolai, die mij zo'n hartelijk welkom in Tiflis, 

waarover ik in de loop van mijn eerste deel uitvoerig heb gesproken. Ik noem ze 

 

hier om hen een nieuw en openbaar teken van mijn liefdevolle dankbaarheid te geven. 

Tijdens dit korte verblijf in Teheran ontving ik op dezelfde manier drie koffers uit Parijs via 

Constantinopel, Trebizonde, Erzerum en Erivan. Ze waren welkom omdat ze een voorraad 

linnengoed en kleding bevatten die ik het meest dringend nodig had, mijn reisgarderobe, per 

ongeluk of door verval, in een staat van schaarste vervallen die mijn zelfrespect in het 

bijzonder deed lijden. Het is nog steeds een van die ellende van grote en verre omzwervingen 

die het meest gevoelig zijn. Mijn correspondent in Parijs had op mijn verzoek aan zijn 

verzending een paar goedgekozen boeken over Mesopotamië, Syrië en Palestina toegevoegd, 

die ik nog moest doorlopen: mijn reizende bibliotheek stopte in Assyrië, waarvoor ik werd 

beschermd uit de onmisbare werken van de geleerden Rawlinson, Layard en Oppert. 

Eindelijk, het laatste en 'essentiële geluk van deze snelle doortocht in de Perzische hoofdstad, 

had ik daar bij aankomst mijn halfjaarlijkse kredietbrief gevonden, getrokken door een 

dappere Armeniër, Garaman-Melhom, geboren in Tabriz, die niet tevreden om het niet voor 

de deadline te eren, maar het was nog steeds van groot nut voor mijn aankopen van curiosa. 

Ik heb het grootste deel van hoofdstuk VI van het tweede deel van dit werk gewijd aan het 

bekendmaken van de constitutieve elementen van de Perzische natie, de verschillende rassen 

waaruit het bestaat. Ik benadrukte vooral wat zijn religie, zijn regering, zijn wetgeving 

aangaat; Ik schetste zijn manieren en gewoonten in grote lijnen en al lopend greep ik de 

geringste gelegenheid aan om er iets aan toe te voegen 

 

deze presentatie door wat mij opviel in centraal Perzië, zowel in het zuidelijke deel als in de 

westelijke provincies, waardoor ik de weg aflegde die ik volgde van Bagdad naar Teheran. 

Op het moment dat ik dit land waarmee Europa de laatste tijd zo druk heeft gehad voorgoed 

verlaat, wil ik echter in een paar bladzijden het beeld van zijn beschaving en zijn gewoonten, 

die weinig bekend zijn, afronden naar alles wat de westerse pers heeft geschreven. heeft ons 

over Perzië doen lezen, over de reis van zijn soeverein die vóór het drukken van dit laatste 

deel volbracht was. 



Als het gaat om verre landen, van een van die Aziatische rijken die zo verschillend zijn van 

het onze, is de Europese tendens om alleen vreemdheid, eigenaardigheid, bijna wreedheid te 

zien. We concentreren ons alleen op kostuum, gewoonten en taal, en aangezien dit alles geen 

gelijkenis vertoont met wat we weten en beoefenen, concluderen we zeer oneerlijk dat er een 

volledige afwezigheid van beschaving is onder mensen die - maar niets minder dan barbaren 

zijn. Er zijn twee soorten beschavingen, een materiële beschaving en een intellectuele en 

morele beschaving. Spoorwegen, elektrische telegrafie, stoomnavigatie, het gebruik in de 

industrie van geleerde machines, de introductie van nieuwe en verschrikkelijke 

oorlogswapens creëren niet uitsluitend beschaafde naties; om het te ondersteunen zou 

betekenen dat we elke grootheid voorafgaand aan onze moderne uitvindingen ontkennen. 

Vóór deze wetenschappelijke veroveringen deden veel volkeren het goed in de wereld, en het 

wil niet zeggen dat we degenen die ze nog niet hebben aangenomen, moeten verlagen tot de 

rang van primitieve naties. Maar als we bereid zijn het karakter van beschaving te erkennen 

in een reeks literaire rijkdommen, 

 

artistiek en zelfs wetenschappelijk, van morele kwaliteiten, voorschriften en praktijken die in 

de hoek van de meest vooraanstaande sociale verhoudingen zijn gemarkeerd, kan men 

bevestigen dat Perzië een beschaafd land is, en men moet eraan toevoegen dat het de leiding 

heeft onder alle georganiseerde staten van Azië, inclusief Turkije. Ik zal tegenwerpen dat dit 

niet veel zegt, dat ik daarom deze korte beoordeling van de Perzische beschaving mag 

vastleggen. 

Wat de schone kunsten betreft, kan ik alleen verwijzen naar de talrijke beschrijvingen die ik 

al heb gegeven van de moskeeën en paleizen die de belangrijkste steden van Perzië sieren. 

Deze constructies worden aanbevolen door een dubbele stempel van originaliteit en 

grootsheid die vaak de bewondering van de reiziger boeit. Ze getuigen ook van een sterk 

gevoel voor decoratieve kunst, hoewel Perzische kunstenaars hier vaker het mooie dan het 

mooie zijn tegengekomen. Het beeldhouwwerk en het schilderij zijn sinds de verovering door 

de moslims verre van vooruitgang geboekt, maar zijn teruggevallen. 

Dit is de zwakke kant van de Perzische kunst, en wat Chardin in de zeventiende eeuw erover 

zei door een reiziger die niemand heeft geëvenaard, voor zover het Perzië betreft, is vandaag 

nog even waar als in zijn tijd.  

Ondanks de voorschriften van de Koran, die de weergave van de menselijke natuur 

verbieden, schilderen de Perzen portretten, historische figuren, terwijl ze instrumentale 

muziek cultiveren en min of meer in het geheim wijn drinken, dingen die ook door de profeet 

verboden zijn.  

 

(Nassir-ed-Dyn, geboren in Thoûs) waarvan ik de samenvatting in het Perzisch heb gezien, 

maar die niemand bestudeert. De reden waarom de Perzen de kennis van perspectief en 

tekenen verloren, waren zij die zulke uitstekende beeldhouwers waren in de vroege tijdperken 

van de wereld, en misschien wel de eersten die bekwaam waren in deze kunst, zoals kan 

worden beoordeeld aan de hand van de oude monumenten van het land; de reden, zeg ik, is 

niets anders dan hun religie die het maken van portretten van menselijke wezens verbiedt, en 

wiens scrupules onder sommige doktoren zo groot is, dat ze zelfs de vertegenwoordiging van 

alle levende wezens verbieden. Momenteel beoefenen ze geen beeldhouwkunst meer en 

hebben ze geen statuarissen of stichters thuis; ze doen helemaal niets hobbeligs, en wat het 

platte schilderij betreft, is het waar dat de gezichten die ze vertegenwoordigen behoorlijk op 

elkaar lijken; ze trekken ze meestal in profiel, omdat ze degenen zijn die ze het gemakkelijkst 



doen; ze maken ze ook driekwart; maar voor volle of volle gezichten slagen ze er zeer slecht 

in, niet met de bedoeling schaduwen te geven. Ze kunnen geen houding en houding vormen. 

De figuren die ze maken zijn overal kreupel, zowel die van vogels en dieren als van anderen, 

en vooral hun naaktheid; er is niets meer slecht gedaan, net zoals er niets beruchtder is dan 

hun voorstellingen. 

Maar in ruil daarvoor blinken ze uit in de Moresken en in de bloem, omdat ze over ons het 

voordeel hebben van mooie, levendige en nooit vervagende kleuren. Ze doen niets met olie, 

of heel weinig; al hun schilderijen zijn in miniatuur. Ze werken op perkament, wat 

bewonderenswaardig is. Het is een kartonnen dunner dan alle andere die we hebben, hard, 

stevig, droog en glad, waar de verf niet uitloopt. Hun penseel 

 

is fijn en delicaat, en hun verf is levendig en levendig. De schoonheid van de kleuren moet 

worden toegeschreven aan de lucht van het land; het is een droge lucht die lichamen strak 

maakt, verhardt en polijst, terwijl onze vochtige lucht kleuren verspreidt en oplost en een 

bepaald vuil over hen verspreidt, dat hun glans verhindert. 

Ze hebben ook de meeste van de frissere en nieuwere schildermaterialen dan wij, zoals lapis 

lazuli. Deze vernis die ze zo mooi zijn en die onze meesters zo bewonderen, is alleen 

gemaakt van sandelhout en lijnzaadolie, met elkaar vermengd en teruggebracht tot de 

consistentie van pasta of zalf; wanneer ze het willen gebruiken, lossen ze het op met nafta-

olie, of, als dat niet lukt, met alcoholische drank die verschillende keren wordt gerectificeerd. 

Wat ik echter ook heb gezegd over hun schilderij, er is één soort werk dat de Perzen beter 

doen dan wij, het zijn de Moresken of de grootte van Vlaanderen, zoals het wordt genoemd, 

zowel wat op het gips staat als op emaille schalen ( 1).   

Ik heb echter in mijn verzameling twee grote portretten van volledige lengte in olieverf, van 

vrouwen die verkleed zijn als achttiende-eeuwse prinsessen en bijna van voren gezien, die 

qua compositie, ontwerp en houding beter verdienen dan dit. Wat zegt Chardin. over 

Perzische schilderkunst? Ik kon ook in Teheran, Isfahan en Shiraz een zeer groot aantal van 

deze miniaturen op perkament en ook op leer verwerven, die de verschillende vorsten van 

Perzië en zijn legendarische helden vertegenwoordigden; ze laten weinig te wensen over voor 

de regelmaat en expressie van de gelaatstrekken, maar zijn opmerkelijk vanwege de rijkdom 

en het succes van de kostuums. 

(1) Reizen van Chevalier Chardin in Perzië. Parijs 1811. Editie van M. Langlès, van het 

Instituut, t. V, p. 201. 

 

Een tak waarin Perzische kunstenaars hun superioriteit behouden, is de compositie van wat 

Chardin de Moresken noemt, met andere woorden arabesken, een eindeloos gevarieerde mix 

van de meest onvoorziene ontwerpen, gecombineerd met een bekwame overvloed aan 

gebladerte en bloemen. Niets is zo goed als hun vruchtbaarheid en hun goede smaak in dit 

soort versieringen, uitgevoerd in fresco's, of op steen en marmer, of in de versiering van hun 

moskeeën door middel van deze geëmailleerde mozaïeken waarvoor ze geen rivalen hebben. 

Het werk van de goudsmid en de fabricage van wapens gaven hen ook de gelegenheid om dit 

talent voor versiering te demonstreren, waardoor ze beroemd werden onder andere volkeren 

in het Oosten. Ze zijn niet onwetend over de beste processen van achtervolgen, repoussé en 

damascen, en ik heb het geluk gehad om in dit opzicht exemplaren te verzamelen die zijn 

gemaakt om degenen te verrassen die de artistieke verdienste van de natie negeren of 

ontkennen. 



Wat betreft zijn intellectuele cultuur, het staat ook ver boven de mening die men er 

gewoonlijk van heeft. Perzië bezit een nationale literatuur, die weliswaar al eeuwenlang 

stationair is, maar altijd bestudeerd en begrepen, altijd levend is, en die de charme niet alleen 

van de hogere klassen maakt, maar ook van de middenklasse die de immense meerderheid 

vormt. de natie en waarin, naar ik beweer, er minder analfabeten zijn dan in het 

overeenkomstige deel van onze westerse volkeren. Alleen in zeer brede lijnen mag ik een 

beeld schetsen van deze originele en complete literatuur. 

De Perzische natie is gepassioneerd door haar geschiedenis;  

 

ze kent haar hoge ouderdom en is er trots op. Herinneringen aan het oude Iran zijn niet alleen 

bekend bij de min of meer geletterde inwoners, maar ook bij de mensen zelf die hun 

gebruikelijke gesprek voeren over de personages en gebeurtenissen die hun glorieuze 

verleden hebben geïllustreerd. De Perzen hebben, net als de Grieken, hun Homerus, en hun 

fliade wordt vertegenwoordigd door de ChâhNameh, dit grote historische gedicht opgedragen 

door Ferdousi aan de heldendaden van de voorouders en aan de macht van het oude 

vaderland. Op bevel van Mahmoud-le-Gasnevide, deze tijdelijke heerser van Perzië, 

componeerde Ferdousi, geboren in Khorassan in de tiende eeuw, zijn geschiedenis van oude 

koningen, die niet minder dan 120.000 verzen bevat en hem meer dan dertig jaar heeft gekost. 

van werk. 

'Het is verkeerd', merkt Scott-Waring wijselijk op, 'dat de Shah-Nameh de naam van een 

episch gedicht heeft gekregen. Dit werk bevat de geschiedenis van een periode van 

drieduizend zevenhonderd jaar. Het is bovendien veel meer een historisch gedicht, zoals de 

Pharsale van Lucain dan een episch gedicht als de iliad en X Aeneis. We kunnen van Châh-

Nameh zeggen dat het een historisch gedicht is, geanimeerd door fabels.  Als een definitieve 

beoordeling van de historische verdienste ervan, moeten we vasthouden aan de volgende 

regels van de illustere M. de Sacy: ' Welk oordeel men ook maakt over de stukken waarin het 

talent van de dichter zich met het grootste voordeel laat zien, het lijkt ons dat op veel plaatsen 

blijft hij onder enkele van de Perzische historici - die in proza schreven, zoals Scherif-Eddin 

Ali Yezdi, 

 

Mirkhond, Khondemir, Vassaf (i).  ze vertellen de feiten nauwkeurig, weten hoe ze hun 

verhaal moeten animeren met anekdotes die geschikt zijn om de personages wier 

geschiedenis ze schrijven te karakteriseren, maar ze houden zich zelden bezig met de 

manieren, de geest en de fysionomie van de tijd die ze beschrijven. 

De filosofie van de geschiedenis is voor hen gesloten brieven. Onder de historici na Ferdousi 

moeten we met lof de auteur van de Geschiedenis van de Mongolen citeren, Fadhl-Allah 

Raschid-Eddin, geboren in Hamadan in het jaar 645 AH., En de volgende drie die M. de Sacy 

zojuist heeft genoemd: ScherifEddin-Ali, die het leven van Tamerlan in de vijftiende eeuw 

schreef; Mirkhond, die een immense en prachtige universele geschiedenis schreef, superieur 

geschreven in het Perzisch, en zijn zoon Khondemir, die stierf in de volgende eeuw, aan wie 

we de chronologische samenvatting van Khilasset-Alakhbar (Quintessence of History) te 

danken hebben, die begint bij de schepping op de tijd dat de auteur leefde. 

Het beste deel van de Perzische literatuur is poëzie. De namen zijn talrijk, de werken vaak 

origineel, bijna altijd delicaat en fijn. De islamitische verovering was volgens oude letters 

fataal geweest. Mohammed predikte nog steeds in Arabië, dat hij zijn volgelingen verbood de 

gedichten voor te lezen die een Arabische koopman had meegebracht van zijn reis naar Iran. 

Een van de generaals van Omar ontving, nadat hij Perzië in bezit had genomen en had 



aangeboden om de boeken die hij in beslag had genomen naar Arabië te vervoeren, het 

volgende antwoord: ' Gooi al deze boeken in het water, want als 

(1) La Perse door M. Louis Dubeux. Parijs, 1841, bij Firmin Didot, p. 437 

 

wat ze bevatten kan tot de waarheid leiden, God heeft ons een boek geschonken dat veel 

superieur is aan deze; als, integendeel, wat ze bevatten onjuist is, moge God ons ervan 

weerhouden ze te lezen.  De volgende dynastieën behielden hen dezelfde bescherming. 

Kort na Ferdousi verschenen de twee dichters, Féléki en Khaçani, beroemd bij hun 

tijdgenoten.  

Onder de Seltsjoucidische prins Sandjar schreef Anvéri zijn Odes en Ferid-Eddin Attar 

publiceerde zijn Pend-Nameh of Livrée des Conseils, het werk van zowel een moralist als een 

dichter.  

Tijdens zijn leven (1184) werd een van de grootste dichters van Perzië geboren, Saâdi, wiens 

begrafenis ik beschreef, op hetzelfde moment als die van zijn rivaal Hafiz, in het hoofdstuk 

van mijn tweede deel dat betrekking heeft op Shiraz (i). Ik heb in enkele woorden de 

biografie bekendgemaakt van deze twee bevoorrechte dichters van de Perzen, van wie de een 

de dertiende eeuw vult met zijn reputatie en de ander de volgende eeuw domineert. 

Saâdi's werk bestaat uit een groot aantal losse gedichten, elegieën, gazels of odes, apologues, 

kwatrijnen, enz., En uit zijn twee grote composities, de Jardin des Fruits of Bostan en de 

Parterre des Roses of Gulistan, waar men een pure moraal vindt. versterkt door de charmes 

van een constant elegante en verheven versificatie. Hafiz is het Perzische Anacreon; hij heeft, 

net als de Griekse dichter, over wijn en liefde gezongen, en vijf eeuwen die zijn verstreken, 

hebben ervoor gezorgd dat hij niets heeft verloren van een populariteit die elke dag wordt 

verjongd. We zetten naast en zelfs boven hem, Djellal- 

(t) V. t. Hij van deze relatie, p. 509-513. 

 

Eddin, de auteur van de Mesnéris of verzameling coupletten over de mystieke leer van de 

soefi's, en de vruchtbare Djami, die in de tweede helft van de vijftiende eeuw bijna veertig 

verschillende werken publiceerde, waaronder zijn gedicht van Youssouf en Zoideïkha en die 

van Medjnoun en Leïla, in Frankrijk bekend door een werk van M. de Chezy, en opnieuw 

Beharistan, dat volgens het plan herinnert aan de Gulistan van Saâdi. Al deze poëzie, die 

geenszins verouderd is, bekoort nog steeds de inwoners van Perzië; de jonge mensen 

declameren de sterke werken en zingen de lichte stukken van hun oude dichters, en de 

volwassenen hebben de mooiste plekken van Châh-Nameh voorgelezen op hun feesten, wat 

een echte verzameling Chansons de geste is, vergelijkbaar met de Spaanse romanceros. 

Perzië heeft ook zijn Aesopus, zijn Phaedrus en zijn La Fontaine in de persoon van de oude 

Lokman, wiens precieze periode onbekend is, en wiens fabels, net als die van de auteurs die 

ik zojuist heb genoemd, worden gebruikt voor onderwijs. Kindertijd en vormen een code van 

moraal voor middelbare leeftijd. 

De Perzen hebben een naam, EZrn fekké, om moraalfilosofie aan te duiden, en van alle 

menselijke wetenschappen cultiveren ze het meest, waarbij ze geduld, standvastigheid, 

matigheid in verlangens, vijanden van hebzucht, menselijk, gastvrij, een gevoel van 

gerechtigheid, of ze het nu claimen, of dat ze het uitoefenen. 

Geen enkel volk bezit meer zinnen, spreuken en spreekwoorden waarin ze, onder een 

stekelige wending en met een bijna altijd antithetische vorm, de observaties van hun wijsheid 



en de voorschriften van hun ervaring bevatten. De meeste van deze stelregels zijn niet 

geschreven en worden mondeling van generatie op generatie overgedragen. 

 

generatie; maar het grootste aantal is ontleend aan de werken van Saâdi, Cheick of Saint, een 

titel die de zuiverheid van zijn leven en de verhevenheid van zijn moraal hem hebben 

opgeleverd. 

Na de smaak voor geschiedenis en poëzie, is de grote passie van de Perzen voor theologische 

zaken, die voor hen een onderwerp van onophoudelijke discussie zijn.  

Onafhankelijk van de grote scheiding tussen de Chiytes en de soennieten (Perzen en Turken), 

waarover ik de lezer meer dan eens heb verteld (1), zijn er in de interpretatie van de 

moslimleer veel verschillen, veel nuances die aanleiding hebben gegeven tot op zoveel 

scholen waar deze natuurlijke subtiliteit met de Perzische geest wordt uitgeoefend. Een heel 

hoofdstuk zou voor mij niet voldoende zijn om alleen de titels op te noemen van de werken 

die zich bezighouden met theologische kwesties, die vaak ontaarden in filosofische vragen, 

waaronder ook jurisprudentie, die geen andere basis heeft dan de burgerlijke voorschriften 

van de Koran. Maar dit voortdurende en nogal literaire geschil heeft niets van de felle ijver 

die de eerste stappen van de Arabieren van Mahomet kenmerkte en wordt voortgezet onder 

sommige bevolkingsgroepen van het Turkse rijk. 

 

(1) V. t. II, passim. 

 

naar zijn mening, die hij hoorde, voorzag, en hij houdt ze minder om na te denken over hun 

perversiteit of hun zwakte, dan om te proberen een of andere kwintessens uit hen te halen die 

hij kan mengen met de ideeën die hij al bezit. Iedereen, om de waarheid te zeggen, heeft een 

kerkelijke geest, iedereen houdt ervan om te exposeren, te demonstreren, te prediken en te 

luisteren naar preken. Er is daar niemand, zelfs niet zo'n slechte jongen die, op bepaalde 

momenten, niet weet wat hij moet nemen, niet zozeer om anderen te misleiden als wel om 

zichzelf op te bouwen, een zeer vrome neus op te bouwen en dogmatische overwegingen af te 

leiden waaruit we niet zouden hebben verwachtte zelfs het meest oppervlakkige instinct 

verenigd te vinden met dat gescheurde overhemd bij het cabaret, die zwierige dolk en die 

kromme muts.   

Deze algemene tolerantie, gecombineerd met een zeer uitgesproken smaak voor mystiek en 

bovennatuurlijke zaken, bracht in Perzië verschillende sekten voort die tegelijkertijd religieus 

en filosofisch waren. Dat zijn de soefi's, die geen enkele positieve religie aanvaarden, en 

sommigen van hen verwerpen het islamisme als een ziel die het hemels licht ziet en bovenal 

zijn hereniging zoekt, door extase, in de baarmoeder van God; de Ehl-è-IIekk (Nossayris), 

moslims van buitenaf, maar die Mohammed als een bedrieger beschouwen en geen moskeeën 

bezoeken, die geen andere onzuiverheid in de mens erkennen dan de morele onreinheid die 

komt, niet van zijn doctrines maar van zijn slechte daden; en, tenslotte, om alleen de drie 

hoofdgroepen te noemen die op hun beurt weer onderverdeeld zijn 

(i) Religies en filosofieën in Centraal-Azië door M. le comte de Gobineau, p. 67. 

 

in verschillende onderscheiden takken, de baby's, de modernste, en, ik geloof het of liever ik 

vrees het voor Perzië, de talrijkste en de meest gevreesde.  



Ik heb er uitvoerig over gesproken in mijn tweede deel; Ik maakte de geboorte, de 

ontwikkelingen en de gewapende opstanden van deze sekte bekend, tegelijkertijd religieus en 

politiek, die sinds 1843 een groot deel van de Perzische bevolking in beslag nam, zonder 

onderscheid naar klasse, en waaraan wordt toegeschreven aan de moord poging waarvan de 

huidige soeverein in de zomer van 1852 bijna een slachtoffer was (1). 

Na de verovering van de stad Zendjan op babysme (1849) te hebben verteld, heb ik enkele 

nieuwe details over deze leer aangekondigd, die hier een plaats moet vinden.  

We zullen het zeer volledige verslag ervan lezen in het recente werk van een diplomaat die 

het hedendaagse Perzië goed kende en die ik graag citeer met de aandacht die het verdient 

(2).  

We kunnen de leer van de baby's als volgt samenvatten: - God is uniek, onveranderlijk, 

eeuwig; hij heeft geen metgezel. 

- Behalve God is er geen God, want er zijn geen twee goddelijke machten die elkaar vreemd 

zijn.  

God is in wezen een schepper; zijn eigenschappen (waarmee hij zijn creatieve deugd 

manifesteert) zijn kracht, macht, wil, actie, neerbuigendheid, glorie en openbaring. - God, in 

elke denkbare betekenis en in elk aspect dat men zich hem kan voorstellen, 

(1) V. t. II, p. 109 en 317. 

(2) M. le comte de Gobineau, voormalig zaakgelastigde in Teheran: Religions and 

Philosophies in Central Asia. Parijs, 1866, in Didier, lib., P. 308 en volgende. 

 

is altijd in leven, acteert, beweegt. - Alles wat bestaat, alles wat vorm heeft, alles wat een 

naam heeft is in God, afkomstig van hem, inferieur aan hem, minder begaafd, minder sterk, 

minder compleet dan hij, maar dit is slechts een toeval dat alleen in de tijd plaatsvindt en 

ruimte. - Op de oordeelsdag zullen we op een voor de hand liggende manier nadenken over 

de hereniging met God. Alle dingen zullen worden vernietigd, minus de goddelijke natuur, 

dat wil zeggen alle gebreken, het resultaat van het feit van emanatie, zelfs tijdelijke scheiding 

van de pure essentie (en dit is dat het noodzakelijk is om de oorzaken van de kwaad in deze 

wereld), dit alles zal verdwijnen, en God zal van hem terugtrekken wat van hem is. 

Dat is de God die Mirza-ali-Mohammed predikte, deze jonge profeet van twintig jaar, wiens 

naam Bâb of Porte, door hem aangenomen, in zijn geest betekende dat alleen zijn leer 

toegang kon geven tot de kennis van de ware God.  

Ik heb de gelijkenis van de definities ervan al opgemerkt met wat leren, over de aard en de rol 

van de goddelijkheid, de Chaldeeuwse filosofie, het gnosticisme, de Alexandrijnse theorieën, 

evenals de magische boeken, de Gemara en de Talmoed: de Bab, door instinct, in plaats van 

door een inspanning van zijn wetenschap, kwam hij om deze oude god van het Oosten te 

herstellen. Hij voegt er echter aan toe: 'dat men God nooit volledig zal kennen tot op de dag 

van het laatste oordeel, dat wil zeggen dat het schepsel hem alleen kan doordringen op het 

moment dat zij, ophoudend schepsel te zijn, zal kunnen doordringen. keer naar hem terug en 

zal blijken te zijn in hem, om hem te zijn. Daarom is deelname aan dit onvruchtbare 

onderzoek niet het doel dat de mens zichzelf moet voorstellen: God gehoorzamen, hem 

liefhebben, naar hem streven, dat is wat hij moet doen in plaats van beweren. 

 

geheimen binnengaan die te onevenredig zijn aan de huidige staat (1).   



Nadat Mozes, Jezus en Mohammed, die op hun date de rol van profeten vervulden die van 

God uitgingen en het deel van de waarheid bekendmaakten dat nodig was voor hun tijd, 

verscheen de Bab op zijn beurt, een vollediger openbaring van de goddelijke wet: schrapt 

geen van de essentiële bepalingen van de voorgaande wetten, maar het vult ze aan: het geeft 

niet aan dat de andere profeten inferieur waren aan de Bab, wat hun essentie betreft, ze 

gebruikten alleen een reserve en een relatieve discretie, die in hun missie. We zijn hun geen 

eer achteraf verschuldigd; het is aan de Bab, die de profeet van de eeuw is, dat eerbetoon 

voorlopig moet worden gericht, totdat God een andere openbaarder heeft opgewekt die hem 

zal uitwissen. 

Als we ingaan op de aardse toepassingen van de doctrine die door de Bab wordt onderwezen, 

kunnen we ontwarren dat de Babye-samenleving, als ze erin slaagde zichzelf te organiseren, 

een regering zou zijn die tegelijkertijd monarchaal, theocratisch en democratisch zou zijn. Als 

bijzonderheden beveelt de nieuwe leer geloof en het dragen van talismannen aan, waardoor 

de wetenschap van het talismanisme wordt opgewekt uit de veroordeling die het christendom 

er tegen uitspreekt. De Bab hecht buitengewoon belang aan het huwelijk; hij is tegen 

polygamie, laat slechts in zeldzame gevallen toe om een tweede vrouw te nemen en verbiedt 

samenwonen op een absolute manier: hij omringt echtscheiding met grote moeilijkheden en 

schrapt voor vrouwen de verplichting om een sluier te dragen. 

(1) Uit Gobineau, p. 317 

 

stoornissen bevorderen in plaats van ze te voorkomen; hij wil tenslotte dat ze zich elke dag 

meer mengen met het gezelschap van de mannen. 

Wat is de toekomst van deze barbysnze, die vandaag, ondanks de bloedige repressie die ik 

heb verteld, Perzië omarmt? Om deze vraag te beantwoorden, kan ik niet beter doen dan de 

uiteenzetting van zijn doctrines te beëindigen met het volgende uittreksel uit het zeer 

merkwaardige werk dat mij de elementen verschafte: ' Het kan gebeuren dat de baby's, die 

gelukkig zijn met alleen religieuze contemplatie, de toepassing van hun idee, en beschouwen 

het niet als onmisbaar. Ze gaven grote bewijzen van energie, durf en effectieve wil; maar 

zullen ze ze nog steeds geven? Integendeel, de hypothese, die bovendien onzeker en alleen 

aannemelijk is, de religie waarvoor zoveel martelaren zojuist hebben geleden, zou vreedzaam 

aansluiten bij zoveel andere theologische of filosofische meningen, die, nadat ze begonnen 

zijn met grote opschudding, het meest zijn geworden. meegaand in de wereld. Ik ben echter 

enerzijds op mijn hoede voor de zwakte van de Perzische machten en anderzijds voor de 

onbetwistbare huidige activiteit van de vernieuwers (1).  

Ik voel de behoefte om hier te beperken wat de theologische en filosofische geest van het 

Perzische volk betreft. Ik zal deze foto van zijn intelligente situatie, goed geknipt, afmaken. 

(1) Van Gobineau, pag. 357 

 

het lezen van een paar glimpen van de dramatische literatuur, de enige die op het moment van 

schrijven bezig was.  

Het Perzische theater dateert van hoogstens zestig jaar en bevindt zich nog steeds op het punt 

waar de Europese dramatische kunst in de middeleeuwen was bereikt, ten tijde van de 

mysteriën en de medebroeders. Het is een exclusief religieus theater en tot nu toe bijna 

volledig gewijd aan de weergave van de tegenslagen van de familie van Aly, waarop ik op 

verschillende plaatsen in dit boek zinspeelde. Deze geschiedenis is bekend, en ik zal het in 

een paar woorden herinneren in de bewoordingen die door de traditie zijn ingewijd. 



Bij de dood van Mahomet behoorde de hoogste rang volgens de Perzen-Chiytes toe aan zijn 

neef Aly, de echtgenoot van zijn dochter Fathime. Eerst verdreven door de eerste drie 

Kalifes, kwam Aly uiteindelijk aan de macht, maar werd vermoord door aanhangers van 

Moaviah, de leider van de Ommiad-dynastie. De oudste zoon van Aly, Haçan, werd na een 

regering van zes maanden gedwongen af te treden, waardoor Moaviah de vreedzame bezitter 

van de kalifaat achterliet, wat niet verhinderde dat Haçan op zijn beurt vergiftigd stierf. 

Bij de dood van de eerste Ommiad riepen aanhangers van Aly's familie zijn tweede zoon 

Hoceïn, toen een vluchteling in Mekka, en beloofden hem een leger dat hem op de troon zou 

plaatsen. Hoceïn pleegde onvoorzichtig in het geloof van deze beloften die niet werden 

nagekomen. Dit is waar het meest behandelde onderwerp van religieus drama in Perzië 

begint. 

Yezid, de zoon van Moaviah, die ook aanspraak maakte op de Kalifaat, had zijn leger 

gestuurd tegen de troepen van zijn rivaal. Geslagen rond Coutfah en verlaten door 

 

de inwoners van deze stad die hem speciaal tot deze onderneming hadden geduwd, Hoceïn, 

tijdens zijn vlucht, waren aangekomen nabij de Tigris, in de verlaten vlakte van Kerbelah, 

deze stad die de lezer samen met mij bezocht en waar zijn graf zich bevindt. Zijn familie, zijn 

meest toegewijde vrienden, wat de religieuze taal het volk van de tent noemt, tachtig in 

aantal, werden al snel omringd door Yezid's soldaten. Hun generaal aarzelde om het bloedbad 

van dit overblijfsel van de familie van de profeet te bevelen. Hij onderhandelde over een 

onderwerp dat de trots van Aly's laatste zoon koppig afwees. 'Maar Yezids bevelen waren 

dringend en bloeddorstig. Om alles goed te keuren, verscherpten de hoofden de investering 

van de tenten steeds meer en weigerden ze iemand uit te laten. In deze ongelukkige tenten 

waren meer vrouwen en kinderen dan mannen. Het water liep snel op: de hitte verslond, 

wanhoop op zijn hoogtepunt. Imam Abbas, een knappe jongeman, broer van Hoceïns vader, 

zag de kleine meisjes naar hem toe komen en een lege fles aan zijn voeten gooien; ze huilden 

van de pijn. Hij stond op, klom op zijn paard en wilde met de huid naar de Tijger. 

Ze duwden hem weg; hij probeerde met zijn zwaard in de hand een doorgang te openen; een 

Arabier slachtte zijn rechterhand. Hij nam de huid tussen zijn tanden, zijn sabel in zijn 

linkerhand en wierp zich weer in de strijd; de andere hand werd naar hem toe gebracht. Hij 

viel en werd gedood. Het was het begin. Aly-Ekbèr, een kind, ontsnapte uit de armen van zijn 

moeder en rende naar de rivier. Gehakt met sabelslagen, doorboord met pijlen, bezweek hij 

toen imam Hoceïn het kamp uit stormde; de menigte was bang bij zijn verschijning; hij pakte 

zijn neefje en bracht hem terug om hem te zien sterven in het midden van 

 

zijn. Allen kwamen de een na de ander om, onder de meest tragische en ontroerende 

omstandigheden. 

Hocein en de vrouwen werden gearresteerd, ze werden beledigd, ze werden geslagen, ze 

werden naar Yezid gebracht, die de imam liet afslachten en de vrouwen tot slaaf maakte. Zo 

eindigde het gezin van de profeet, met uitzondering van één kind, Imam Zéyid-Alabeddin, die 

later de marteldood stierf (1).  

Dat is het thema dat het moderne Perzische theater tot in het oneindige varieert. Het is een 

onderwerp dat zowel religieus als nationaal is, want ik zei het, de hele Perzische natie koos de 

kant van deze familie van Aly, en het is haar geloof in de niet-erkende wet van de Alides die 

de leer vormt. Chiyte, die van hem is geloof tegen de soennieten of de Turken die voor de 

eerste drie opvolgers van Mahomet, Aboubekre, Omar en Othman gelden. Deze 



theatervoorstellingen, genaamd Tazièhs, vinden vooral plaats tijdens de eerste tien dagen van 

de maand Moharrem, de verjaardag van de grote ramp van de familie Aly. Niets is zo groot 

als het effect dat deze tragedie op de toeschouwers heeft, altijd afgezaagd en altijd jong. Ze 

huilen, kreunen en schreeuwen zoals geen enkele oude of moderne toneelschrijver. Op 

sommige plaatsen, op de meest zielige momenten van de actie, zien we mannen hun borst 

kneuzen, vrouwen hun gezichten uit elkaar trekken en met een zielige stem roepen: Aly! 

Haçan! Hoceïn! en vloeken met woedende vervloekingen Moaviah, Yezid en het hele ras van 

de moordenaars van de heilige bnams. Ze geloven dat ze de realiteit zien, en het effect is 

hetzelfde, ongeacht 

(1) Van Gobineau, Les Religions, etc., p. 365. 

 

zijn de verdienste van het stuk en het talent van de acteurs.  

De tazièhs hebben geen auteurs, althans bekende auteurs, en het Perzische theater is nog geen 

theater, geen kunstliteratuur. De stukken zijn bijna altijd een collectief werk. Degenen die hen 

vertegenwoordigen, wijzigen, optellen, aftrekken; de fantasie van de acteurs en de smaak van 

het publiek blijven de hoogste regel. De Perzen hebben geen theatergezelschap, eigenlijk zo 

genoemd, bestaande uit professionele acteurs; het zijn alleen amateurs die een rol spelen in 

deze openbare uitvoeringen, waar de rollen van vrouwen worden vervuld door jonge jongens. 

We moeten hopen dat de dramatische literatuur later vorm zal krijgen en de uitvoerders ervan 

zullen noodzakelijkerwijs officiële artiesten zijn. 

Van jaar tot jaar neemt de passie voor de tazièhs toe, en in Teheran heeft bijna elk district zijn 

Tekyèh of absoluut openbaar theater, dat wil zeggen gratis; er zijn er die plaats bieden aan 

drie- tot vierduizend mensen. 

Dit is de smaak van de dag, er is de toekomst van de Perzische literatuur.  

Ik moet hier stoppen met dit beeld van de intellectuele en morele situatie van Perzië. 

Misschien verwacht de lezer van mij enige prognose over zijn politieke en sociale toekomst. 

Reizigers weigeren dit soort horoscopen niet, wat de gebeurtenis zo vaak tegenspreekt. Ik heb 

geen roeping voor de rol van profeet. Ik heb alles gelezen wat er de afgelopen tijd is 

geschreven over de komende regeneratie van het Perzische rijk, beter dan dat, ik had de eer 

verschillende keren te zijn ontvangen tijdens hun recente reis naar Parijs, door SM Nasr-ed-

Dîn , door zijn oom, Prins Imâd-ed-Daulèh, en zijn broer Prins Ez-ed-Daulèh. Ik zag ze in de 

ban van de 

 

ontvangst in heel Europa, vol bewondering voor de wonderen van de westerse beschaving; 

maar ik geloof dat het een diepe fout is te denken dat Nasr-ed-Dîn, eenmaal terug in Teheran, 

Perzië zal Europeaniseren. Als hij zou willen, zou hij het niet kunnen, en bovendien zou het 

niet in zijn belang zijn. 

Elk volk heeft zijn eigen genie, zijn bestemming en zijn rol in deze wereld. Perzië is 

onderhevig aan grote verbeteringen vanuit het oogpunt van landbouw, handel en productie; 

bovenal heeft het grote vooruitgang te boeken voor het systeem van zijn levensvatbaarheid: 

ik ben er zeker van dat de reis van zijn soeverein in deze verschillende opzichten voordelig 

voor hem zal zijn, want Nasred-Din is een prins die het goede wil en de energie heeft voor 

het. 'volbrengen. Maar afgezien van deze materiële verbeteringen, geloof ik dat Perzië Perzië 

zal blijven, zoals haar geschiedenis, haar religie en het karakter van haar inwoners haar zeer 

beschaafd hebben gemaakt in hun manier van doen, zoals ik geloof dat ik heb aangetoond. 



Ik verliet Teheran op 18 augustus 1867 en bereikte Hamadan op 28 augustus. Op de terugweg 

volgde ik dezelfde weg tot Zerèh, het voorlaatste station; Ik zal het daarom geen tweede keer 

beschrijven. Maar ik wil een paar woorden zeggen over een heel eigenaardige scène die 

plaatsvond tijdens mijn korte verblijf in dit kleine stadje. Aangekomen in de ochtend, rond 

acht uur, na een zeer vermoeiende nachtelijke wandeling, was ik naar bed gegaan en sliep ik 

diep, toen ik om twee uur 's middags wakker werd door een groot geluid van stemmen die 

stond voor de deur van het postkantoor. Ik bezette de balakhaneh of de bovenkamer van de 

tshaparkhaneh en haastte me, zodra ik me had aangekleed, om naar het aangrenzende balkon 

te gaan. Een menigte individuen 

 

belegerde die poort, schreeuwend, schreeuwend en dreigend alles kapot te maken als ik ze 

geen recht deed. Ik begreep er niets van, in mijn volmaakte onwetendheid over wat er was 

gebeurd. Het schijnt dat mijn kok, die vis was gaan wassen in de naburige stroom, daar 

naakte vrouwen had ontmoet die daar baden en zonder verder oponthoud een van hen had 

gegrepen en geprobeerd haar te verkrachten. De inwoners, terecht verontwaardigd, eisten de 

straf van de dader en verklaarden dat ze achter mij aan zouden komen als hun geen 

onmiddellijke bevrediging werd geschonken. Ik voelde dat ik niet in de macht was om tegen 

een hele bevolking te vechten. Hoe verwerpelijk het ook was, de daad van mijn dwaas 

verdiende de dood niet. Ik dacht dat ik een trucje mocht gebruiken. Ik kondigde de woedende 

mensen aan dat gerechtigheid zou geschieden in aanwezigheid van de Ketkhoda, die ik had 

laten halen. Ik vertelde mijn kok dat hij gegeseld zou worden, en ik adviseerde hem het 

geschreeuw niet te sparen: tegelijkertijd gaf ik degene die mijn straf moest uitvoeren, zijn 

slagen te sparen. De Ketkhoda kwam, de executie begon, uitgelokt door het pseudo-geduldige 

gehuil dat de menigte enorm in verrukking bracht, dat buiten werd gehouden. Toen de scène 

voorbij was, verkondigde de vertegenwoordiger van de autoriteit vanaf de top van het balkon 

dat de voldoening van de bescheidenheid van de vrouwen van Zerèh volledig was. De 

menigte applaudisseerde en trok zich terug. 

Ik verliet dezelfde avond Zerèh, in plaats van door Milaguerd te gaan, zoals ik de vorige keer 

had gedaan, ging ik door BiDikabad. Deze route, die naar verluidt korter is en die in feite 

directer is, loopt bijna continu in het midden van moerassen, wat de route des te moeilijker 

maakte omdat we geen maan hadden. 

 

waardoor we ons een weg moesten banen over vaak onbegaanbaar terrein. Nadat ik de leiding 

had genomen met mijn eigen twee, ben ik verschillende keren verdwaald. Eindelijk, na vier 

uur van deze pijnlijke mars, kwam ik aan in een dorp genaamd Bagabad; Zonder daar te 

stoppen, sloeg ik links af en stak toen, over een grote brug, een gelukkig droge rivier over. 

Maar daarachter een nieuw moeras, en op het moment dat we het meest verstrikt waren in 

deze bewegende vloer, werden we plotseling aangevallen door een troep individuen die ons 

omsingelden, luid schreeuwend: ik had te maken met perfecte struikrovers, maar ze trokken 

zich terug uit hun aanval , over het leren van mijn kwaliteit van Europees. Ik kreeg zelfs een 

verontschuldiging die ik, als goede prins, zonder problemen kon aanvaarden. We raakten nog 

een paar keer verdwaald, en zelfs toen we een nieuw dorp bereikten, was het voor ons 

onmogelijk om midden in deze donkere nacht de weg naar buiten te vinden. Een gedienstige 

oude man stond op en wilde ons naar Bibikabad leiden, een belangrijk dorp met een groot 

kasteel, bewoond door de familie van khans of heren van het land. Gedurende de dag kreeg ik 

bezoek van drie van hen die gevolgd waren door een hele lading aubergines, komkommers 

van verschillende soorten, zeer delicaat om te eten, prachtige druiven, appels, peren, arbutus, 

enz. 



Van Bibikabad tot Hamadan kom je geen enkel dorp tegen; dit gedeelte van de weg wordt 

vaak, naar men zegt, geteisterd door struikrovers, en elk jaar wordt een bepaald aantal 

mensen gedood. Een paar dagen eerder had de zaak plaatsgevonden en werd mij in Hamadan 

een rijke koopman getoond, die in deze omstandigheid ernstig gewond was geraakt. Het pad, 

volkomen eenzaam, loopt ertussen 

 

heuvels die van tijd tot tijd zeer nauwe kloven vormen; daar verbergen de bandieten zich om 

reizigers onverwachts te verrassen. Het kostte ons niet minder dan zeven uur om het dorp 

Ghedder te bereiken, behorend tot Mahmoud-Khan, die de naderingen naar Hamadan 

aankondigde. Een laatste ontwerp, in een directe lijn, bracht me daar op de ochtend van 

woensdag 28 augustus. 

Ik heb deze stad nog steeds bijna een hele week gegeven. Toen de beminnelijke prins Ez-ed-

Daulèh daar twee dagen later was aangekomen vanuit zijn bergkamp, haastte ik me om hem 

te bezoeken. Zijn ontvangst was net zo hartelijk als bij mijn eerste bezoek. Hij ontving me in 

de balakhanèh of de bovenste galerij van zijn stadspaleis en was zo vriendelijk mij te eren 

met een lezing van meer dan twee uur die zich voornamelijk richtte op zijn verlangen om 

Europa te zien. Alles wat eruit kwam, interesseerde hem en het was nodig om hem via de 

menukaart de inhoud van de drie koffers die ik uit Parijs had gekregen te vertellen. Hij 

toonde me de wens om wat parfum en toiletartikelen te hebben, die ik hem haastte aan te 

bieden, evenals een aardrijkskunde-atlas, samengesteld uit kaarten die speciaal aan Perzië 

waren gewijd. Ik had een ei geruild voor een os en hij dwong me in ruil daarvoor een mooi 

geweer van Perzische makelij te accepteren, dat ik als een kostbaar souvenir in mijn 

verzameling had gestopt. De prins versterkte zijn charmante hoffelijkheid door me een 

warme aanbeveling te geven voor de gouverneur van Sennèh, waar ik Hamadan zou verlaten. 

Ik zag ook met genoegen mijn vriend, de Armeense priester Arakel, altijd zelf vriendelijkheid 

en mijn best doen om mij een plezier te doen. Ik was door hem uitgenodigd voor de doop van 

het kind van een van de rijkste Armeniërs in de stad. De 

 

ceremonie werd met veel pracht en praal verricht en werd gevolgd door een feest dat werd 

gegeven door de vader van het kind, die bij deze gelegenheid de elite van de christelijke 

samenleving van Hamadan had verzameld, aangevuld met vier Armeense kooplieden uit 

Astrachan die in Europese stijl aten met een vork en mes, en niet met hun vingers, zoals hun 

medegelovigen in Perzië. Ik bracht mijn zondag door als een ware parochiaan van de goede 

priester en woonde de mis en vespers bij in zijn kerk. Bij hoogmis, wat erg mooi was, en 

waar Arakel waardig optrad dat zijn eenvoud zo vol bonhomie me niet had begrepen, zette 

mijn onervarenheid van de Armeense ritus me een moment op een nogal bizarre manier 

tentoon. Ten tijde van het offertorium wendde de priester zich tot mij (ik werd in het 

heiligdom geplaatst), terwijl hij met beide handen het open missaal vasthield en op zijn borst 

leunde, en me strak aankeek met zijn grote en mooie zwarte ogen. Ik verstond het niet. Alle 

helpers hadden hun ogen ook naar mijn zijde gericht en maakten hoofdbewegingen die ik ook 

niet begreep, terwijl de officiant me een liefdevol beroep leek te doen. Ik dacht dat ik naar 

hem toe moest gaan; Ik verliet mijn stoel en deed twee stappen naar het altaar. Een algemeen 

knikje en een flits van tevredenheid in Arakels ogen vertelden me dat ik op de goede weg 

was. Aangemoedigd door een goedkeurende knippering van zijn oogleden, beklom ik de 

eerste trede van het altaar en daarna de tweede; daar aangekomen, boog de priester zich naar 

me toe en gaf me het missaal om te kussen, een groot ereteken waarmee hij me had willen 



verrassen, maar waarmee ik me beter van tevoren had kunnen waarschuwen, want dit 

moment van wachten en onzekerheid had een levendige opwinding geworpen 

 

hulp, terwijl ik me echt in verlegenheid bracht.  

Op de avond van diezelfde dag kreeg ik bezoek van de Koningsolifant, waarover ik in het 

vorige deel sprak. Hij kwam, zo werd mij verteld, om me een veilige reis te wensen. Zijn 

chauffeur dwong hem zijn knie voor me te buigen; Ik kon niet anders doen dan zulk een groet 

afdoende belonen, van de kant van zo'n personage: deze goede hand was duidelijk wat zijn 

mahout was komen zoeken. 

Op dinsdag 3 september in de ochtend vertrok ik daarom definitief uit Hamadan om Sennèh 

te bereiken, de centrale hoofdstad van de provincie Perzisch Kùrdistan. Ik verliet het en 

volgde een aantal bijna verlaten straten die uitliepen op tuinen beplant met populieren. 

Eenmaal buiten de stad, draaide ik mijn hoofd om afscheid te nemen van de grote Elwend 

met zijn besneeuwde bergkammen, groene kloven en woeste beekjes die nooit opdrogen en 

deze prachtige vlakte bemesten met hun koele, heldere water. Ik nam een onuitwisbare 

herinnering mee aan deze omgeving van Hamadan, zo goed gecultiveerd, dat het eruitzag als 

een enkele en immense tuin, wat zowel de vruchtbaarheid als de welvaart van dit juweel aan 

de Perzische kroon bewijst. Echter, op een kwartier van de stad, werden mijn ogen geteisterd 

door een walgelijk schouwspel, dat in het midden van dit Eden vlekken maakt. Er is in feite 

een klein gehucht van zes tot zeven aarden huisjes, waar ongeneeslijk verklaarde melaatsen 

geparkeerd stonden: deze ongelukkige mensen worden genadeloos uit de samenleving van 

andere mensen verdreven en leven van een aalmoes in hun vuile holen. Ik zag daar een tiental 

mannen en vrouwen die hun lelijke gezichten lieten zien en het medelijden van 

voorbijgangers opriepen. Als we verder gaan, zien we aan de linkerkant de mooie dorpjes van 

Jen- 

 

guidjèh, uit Jenguabad en Behâr, half verscholen in het midden van hun tuinen met dikke 

bomen. Dan komt er een sterk omkaderde vlakte, waar de hitte echt verzengend was. We 

ontmoeten daar het dorp Salhabacl waar we een grote kalkoven hebben gebouwd, rond van 

vorm als een enorme kegel. Overal waren de dorpelingen bezig met het dorsen van tarwe met 

kleine sleeën die door ossen werden getrokken. Onder de slee bevindt zich een as, voorzien 

van houten palen, die door middel van deze palen het graan draait en dorst. Een kind dat 

vooraan in de slee zit, leidt het team. Ik had hetzelfde proces gezien in Georgië. 

Andere boeren namen er genoegen mee dat de schoven die over de grond werden verspreid, 

vertrapt werden door ossen en ezels die aan elkaar waren gebonden en zich ronddraaiden als 

in een draaimolen.  

Van Salhabad leidt het pad dat tot dan toe in een rechte lijn naar het noorden was gegaan, zijn 

richting naar het noordoosten, en winden langs kleine heuvels op golvende grond; dan stijgen 

de heuvels op, de vlakte wordt breder, nog volmaakt gecultiveerd, en aan beide zijden open 

baaien, aan de ingang waarvan nieuwe dorpen verschijnen, waarvan de inwoners ook tarwe 

hebben gedorst. Ik merkte er drie op: Baderbeg, Peinawar en Kuchlag. 

Nadat ik uit al deze heuvels was gekomen, volgde ik een uur lang een ondiepe diepte waar de 

hitte absoluut buitensporig was, en uiteindelijk, rond vijf uur 's avonds, arriveerde ik in 

Hamekessi, mijn slaapplaats, en daalde ik af naar de tshaparkhaneh waar ik alleen vond een 

grote hond om me te begroeten, die me leek te willen verslinden. Gelukkig kwam de Naïb 



(postbeambte) die mij een heel andere ontvangst gaf en mij zijn eigen kamer ter beschikking 

stelde. 'S Avonds ontving ik het 

 

bezoek van vier Khans die het hoofd van dit dorp zijn, vriendelijke mensen, die op een 

vriendelijke manier thee dronken. Ik schreef hun namen op, ze heetten: Mirza-Chucher-Ullah, 

Mirza-Anéât, Abdullah en Assadog. 

Het dorp Hamekessi is vrij groot, want het heeft tweehonderd huizen, bewoond door een 

volledig Koerdische bevolking. De hoofden die mij kwamen bezoeken, wonen gewoonlijk in 

Hamadan; ze komen hier alleen om in de oogsttijd naar hun oogsten te kijken, zoals 

bovendien de territoriale aristocratie elk jaar in Perzië doet, en dit korte verblijf van de heren 

en grootgrondbezitters in hun dorpen wordt daar gekenmerkt door vreselijke afpersingen. 

Woensdag 4 september. - Ik verliet Hamekessi vroeg, in afwachting van een zeven uur 

durende mars, die me naar Korbèh zou brengen, het volgende station. Bij het verlaten van 

Hamekessi klimt de weg aanzienlijk totdat je de kleine kloof van Dashboulag binnengaat die 

je in een half uur terugbrengt naar de vlakte en in het midden daarvan een klein gehucht 

genaamd TVeinasal tegenkomt. 

Bij de uitmonding van deze nauwe kloof ziet men Doredj, een vrij groot dorp, schilderachtig 

gelegen aan de rand van een grote vijver, die een mooie laag water vormt omlijst door een 

rand van wilgen. We wandelen bijna twee uur in deze vlakte die zich zonder cultuur uitstrekt 

langs een grote bergketen en waarvan de eentonigheid alleen wordt onderbroken door een 

tepèh of kunstmatige voortreffelijkheid, het werk van de aanbidders van het vuur vóór de 

introductie van het islamisme. De weg keert dan terug naar deze kleine heuvels die valleien 

vormen die rijk zijn aan water, waar vrolijke dorpjes zich verdringen te midden van zeer goed 

gecultiveerde velden. 

 

Het zijn de twee lIfihal, de een op de achtergrond, de ander op de hoogte, PÙl-i-Sarkan, 

Senguenabad, Kamedjor en fVehedJ. 

Niets is zo sierlijk. Het was vier uur 's middags toen ik Korbèh bereikte, een mooi dorp met 

honderd inwoners, gelegen op de helling van een heuvel. Er was daar geen postkantoor; Ik 

logeerde bij een zekere Baba-Khan, broer van de ketkhoda, Mahamet-Khan, die ernstig ziek 

was. Deze dappere man was aanvankelijk erg bang dat ze hem kosteloos de dingen zouden 

overnemen die ik en mijn volk nodig zouden hebben, omdat hij soms de dupe was van zijn 

gastvrije neiging. Hij was volledig gerustgesteld toen zijn zoontje, dat me appels in compote 

had aangeboden, versierd met kruidnagel, hem springend van vreugde terugbracht, twee 

krans die ik hem had gegeven. Het was een zeer patriarchale en in zekere zin bijbelse familie, 

zoals die van Baba-Khan, die leefde in de eenvoud van de oude pastorale beoefenaars. Vanuit 

de grote kamer die ik op de binnenplaats bewoonde, dacht ik dat ik getuige was van een 

oeroud schouwspel, waarbij ik tegen zonsondergang de drie jonge en mooie dochters van 

mijn gastheer zag die bezig waren met het melken van de koeien en de geiten die hun twee 

andere grote broers weiden terugbrachten . 

Maandag 5 september. - De menzil (etappe) van deze dag bracht me naar Deuhalân, zeven 

farsags, tien grote mijlen verwijderd van Korbèh. De weg biedt absoluut niets om op te 

merken, slechts een dorp halverwege, genaamd Dougaladj. Het slingert zich over licht 

golvende grond, in het midden van een vallei die wordt begrensd door steile bergen zonder 

groen en zonder cultuur, zoals bijna alle grote bergen van Perzië. Aangekomen op Deu3 

 



halan twee uur voor zonsondergang nam ik onderdak aan de tshaparkhaneh, genadig gelegen 

aan de andere kant van een grote stroom die stroomt aan de voet van de heuvel waarop het 

dorp is gebouwd. Nauwelijks geïnstalleerd kreeg ik bezoek van vier dansers van de 

Sùsmanièhs race, een soort zigeuner die in de buurt van Sennèh woont. 

Ze wilden me absoluut op hun dans trakteren, maar ik had geen verlangen, bovendien walgde 

ik van hun gewaagde en gewone manieren. Het zijn tegelijkertijd ballerina's en prostituees, 

waarover ik opnieuw zal spreken. Ze begonnen een echte strijd bij de deur met mijn dienaren, 

om hun weg te banen, en toen ze de zinloosheid van hun inspanningen zagen, trokken ze zich 

zeer ontevreden terug. 

Voor het avondeten maakte ik een wandeling met de Naib van de tshaparkhaneh. We 

passeerden een klein wilgenbos en staken de beek over op grote stenen, die als brug dienen. 

We vissen in overvloed, in deze kleine rivier, redelijk goede vis, van goede grootte en 

zwartachtig van kleur. Na een uur zwerven door een landschap dat alle schijn van grote 

vruchtbaarheid biedt, keerde ik terug naar de tshaparkhaneh, waar ik 's avonds werd bezocht 

door een Perzische kapitein en twee van zijn vrienden. Ze hadden grote bewondering voor 

mijn toiletartikelen die ik uit mijn reisset had gehaald, vooral de sponzen die ze nog nooit 

hadden gezien. Ze begonnen hun hoeden en kleding te borstelen met mijn haarborstels, in de 

overtuiging dat ze zich op de Europese manier gedroegen. 

Vrijdag september G. - Van Deu'halân naar Kerguabad, het laatste station voor aankomst in 

Seniièh. - Deze stap 

 

heeft slechts drie farsags, bijna vijf competities (1). De afstand is opgedeeld vanwege de 

grote berg die een paar mijlen van Sennèh nog moet worden overgestoken en die veel tijd in 

beslag neemt. Verlaat de tshaparkhaneh, sla rechtsaf en betreed een gedeeltelijk gecultiveerde 

vlakte. Deze vlakte, volledig verstoken van ongelukken, bracht me aan de voet van een 

heuvel met gemakkelijke toegang, van waaruit men van grote afstand het charmante dorpje 

Kerguabad kan zien, gebouwd aan de voet van deze berg, dat je moet oversteken om Sennèh 

te bereiken. De wandeling duurde maar een paar uur, maar was vermoeiend en buitengewoon 

onaangenaam vanwege het geweld van de wind die bijna continu waait op deze weg, zoals 

die van Teheran naar Hamadan. Alle woningen in dit land zijn doorboord met veel ramen, 

niet of slecht gesloten, het is bijna onmogelijk om beschutting te zoeken tegen deze echte 

plaag. Ik leed er meer onder dan op enig ander station, in het ellendige postkantoor in 

Kerguabad. 

Zaterdag 7 september. - Ik vertrok vrij vroeg en naderde bijna onmiddellijk de grote berg 

waarover ik heb gesproken. De klim is lang en toch niet al te moeilijk; alle moeilijkheden, 

maar ze zijn van de eerste orde, komen voor tijdens de afdaling. Het was absoluut 

noodzakelijk om het zadel te verlaten en deze route te lopen, die bijna een uur duurt en verder 

gaat langs een smalle kloof, die uitkomt in een vallei, eerst erg smal, dan een beetje breder en 

breder, waar een grote vruchtbaarheid is. 

Het is als een bos met fruitbomen, waar ik vooral een soort olijfbomen opmerkte die ik niet 

kende;  

(1) De farsag, zoals we weten, is gelijk aan ongeveer zes kilometer,  

 

deze boom leek me tenminste zo, maar mijn bedienden vertelden me dat het 

johannesbroodbomen waren: de boom is mooi en deze waren zeer goed ontwikkeld. Koerden, 

met een eerlijke en vreedzame houding, gaven zich over aan het cultiveren van tuinen en 



boomgaarden die worden bewaterd door overvloedige beekjes en die zeer goed worden 

onderhouden. 

De weg loopt nog steeds moeilijk in deze vallei. De paarden moesten hun voeten voorzichtig 

op de gladde rotsblokken zetten die op de bodem stippelden, of een stenige stroom volgen die 

tegelijkertijd als pad dient. Heel vaak wordt men tegengehouden door de takken van de 

johannesbroodbomen die deze absoluut primitieve route, maar een van de meest ruige, 

belemmeren en de reiziger voortdurend nieuwe standpunten bieden. Aan elke kant, in de 

bergen, openen zich smalle baaien, waarin paden meanderen die leiden naar kleine dorpjes 

omgeven door rotsen bedekt met klimplanten. Je moet ze zoeken onder het gewelf van grote 

walnotenbomen, achter hun gordijn van wilde rozenstruiken. Deze eindeloze kloof, die de 

berg doorkruist, draagt de naam Guerdana-Salwatabad. 

Na twee uur lopen hadden we het einde nog niet gezien. Je komt eruit door naar de laatste 

hoogten te gaan en aan de rand van een afgrond een zeer steil pad te volgen dat nauwelijks 

een doorgang voor de paarden overlaat. Teruggekeerd naar de vlakte, maar nog steeds op 

grote hoogte boven zeeniveau, kwamen we binnen een uur, na over een grote brug, een rivier 

bijna zonder water te zijn overgestoken, aan bij het dorp Kuchlag, dat bewoond wordt door 

de Sùsmanièhs. Na Kuchlag is er een vrij steile heuvel, dan komen we aan in Sennèh 

 

(SenendedJ), de hoofdstad van Perzisch Kùrdistan. Vanaf de top van deze heuvel is het 

uitzicht van de stad het meest pittoresk, aangezien het zich bevindt in een bassin omgeven 

door hoge bergen, aan de voet waarvan vele tuinen met fruitbomen worden verbouwd, met 

een entourage van wilgen. En populieren. . 

Ik ging eerst naar de tshaparkhaneh, die heel dicht bij de ingang van de stad ligt en waar ik 

me vestigde in een vrij elegante balakhaneh, maar volledig blootgesteld aan de wind die hier 

met bijna evenveel kracht waait als Hamadan. Diezelfde avond kreeg ik daar een bezoek van 

de Turkse consul, aan wie de gouverneur-generaal van Bagdad, Xamik-Pasha, mij had 

aanbevolen, Arabagassi-Seyid-Jatfer, een zeer voortreffelijke man die me met attenties 

overspoelde. Op hetzelfde moment dat hij mij weer kwam opzoeken, een zekere Perzische 

koopman, genaamd Agha-Mahomet Taghi, en twee Koerdische kooplieden, van wie er één 

Mollah-Abdullah heette; Ik heb de naam van de ander niet opgemerkt. 

Ik was vroeg aangekomen en had veel tijd voor de boeg. Ik ging op mijn beurt op bezoek bij 

de Chaldeeuwse bisschop, Matran-Hennah genaamd, een eerbiedwaardige oude man met een 

witte baard van ongeëvenaarde vriendelijkheid, eindelijk een echte vader van de kerk. Na 

slechts drie maanden van Mosul te zijn gekomen, bevond hij zich in het huis van een 

koopman, zijn geloofsgenoot. Ik zag met hem een Chaldeeuwse priester, Matthew genaamd, 

die erg ziek was omdat hij te veel vertrouwen had in een zekere empiricus. Het ging goed met 

hem en omdat hij een voorzorgsmedicijn wilde nemen, was hij zo gedrogeerd dat hij er bijna 

aan was overleden. 

De bisschop nodigde me uit om de volgende ochtend, zondag, zijn mis bij te wonen in de 

Chaldeeuwse kerk.  

 

Katholiek; Ik beloofde precies te zijn op zijn uitnodiging en ging daarom vroeg naar de kerk, 

waar een stoel voor mij was neergezet, vlakbij het altaar. 

Deze kerk is groot, maar erg donker en ontvangt alleen daglicht door de deur. Blauw 

geverfde houten zuilen ondersteunen het grote gewelf, dat, evenals de muren, eenvoudig 

witgekalkt is. Het altaar bevindt zich aan de achterkant en heeft rechts en links nissen waar 



heilige vaten en andere voorwerpen die nodig zijn voor de eredienst worden bewaard. Dit 

gebouw, weinig architectonisch, is omgeven door een binnenplaats die toegang geeft tot een 

van de hoofdstraten van Sennèh. De bisschop, gekleed in een heel eenvoudig ornament, 

diende met veel zalving. Na de mis nam hij me mee om thee te drinken bij hem thuis en ik 

kon de buitensporige minzaamheid van deze waardige prelaat nog beter inschatten. Toen ik 

het huis van de bisschop verliet, ging ik op bezoek bij Seyid-Jaffer, de Turkse consul, aan wie 

ik was aangekondigd. Ik vond hem in een bovenkamer waar hij op me zat te wachten, gezeten 

op een kleine ijzeren klapstoel, voor een andere soortgelijke, voor mij bestemde stoel. Ik nam 

afscheid van deze uitstekende man, na een halfuur vriendelijk gesprek, om op zoek te gaan 

naar een geschiktere accommodatie dan deze tshaparkhaneh die voor alle winden open stond. 

Ik nam een huis met een stal in de Chaldeeuwse wijk en ging onmiddellijk verder met mijn 

installatie, waarbij ik aanbood tien dagen in Sennèh te blijven, waarvan de locatie en de 

bewoners me vanaf het begin behaagden. 

Aangezien ik hier gevestigd ben in een van de administratieve centra van Kùrdistan, lijkt het 

mij opportuun om de lezer op korte termijn te informeren, zowel historisch als topografisch, 

van dit grote en interessante land dat vroeger het  

 

hart van het Assyrische rijk. Het juiste Assyrië werd volgens Strabo en Ptolemaeus in het 

noorden begrensd door Armenië, in het westen door de Tigris, in het zuiden door Babylonië 

en in het oosten door de keten van het Zagros-gebergte (de bergen Djebel-Tak) die het 

scheidde van de vlakten van Media, vandaag Aderbeidjan en Iraq-Adjémi. Dit zijn nog min 

of meer de grenzen van het huidige Kúrdistan. Er zijn maar weinig landen die hun autonomie 

beter hebben behouden. Zelfs oude namen komen daar in moderne namen voor. Geografen en 

historici, Grieks of Romeins, noemden lang na de verdwijning van het Assyrische rijk 

Carduques (Carduci) het volk dat dit land domineerde, waaraan ze ook de naam Carduchia 

gaven: de gelijkenis is onbetwistbaar. Bovendien heeft wat dezelfde mensen zeggen over de 

oude inwoners, over hun passie voor onafhankelijkheid, over hun ontembare energie, niet 

minder waar voor de Koerden van onze tijd. 

Degene die het meest uitgebreid sprak, is Xenophon, de leider en tegelijkertijd de historicus 

van de Terugtocht van de Tienduizend, en we zien uit zijn verslag dat deze naam Carduques 

vooral van toepassing was op de bewoners van de partij. de meest bergachtige in Kùrdistan. 

Ik zal kort terugkomen op dit bekende en inmiddels klassieke verhaal. Ik zal slechts een paar 

kenmerken nemen die de gebruiken, altijd dezelfde, van deze mensen van bergbewoners 

bekendmaken. 

We kennen de ruzie van Cyrus, de jonge genaamd, om hem te onderscheiden van de grote 

Cyrus, tegen zijn broer Artaxercès Mnemon, die hij probeerde te onttronen in het jaar 401 

voor Christus Jezus. Nadat de opstandige prins was gedood in de slag bij Cunaxa, aan de 

Eufraat, verspreidde zijn leger zich onmiddellijk en het lichaam van Griekse soldaten die de 

kant van hem hadden gekozen, 

 

teruggebracht tot het aantal van tienduizend man, moest er aan denken terug te keren naar 

zijn vaderland, dat meer dan vierhonderd mijlen verderop lag. Xenophon had de eer om door 

deze gedenkwaardige retraite waaraan hij zijn naam dubbel heeft gehecht, zijn landgenoten 

veilig en wel terug te brengen naar Helleense bodem, door duizend vermoeidheid en duizend 

gevaren heen. Het eerste deel van deze buitengewone wandeling wordt volbracht in hetzelfde 

land waar ik de lezer naartoe heb geleid. 



Het Griekse leger stak de Tigris over om Assyrisch grondgebied te bereiken in de buurt van 

Bagdad. Eenmaal op de linkeroever kwamen de Tienduizend binnen vier dagen aan op de 

oevers van de Priscus (de rivier Ordonèh), nabij de stad Opis. Binnen acht dagen bereikten ze 

de oevers van de grote Zab; het is daar dat Cléarch, hun eerste generaal, die in verraad was 

afgeslacht door de Perzen, die hen eerst hadden gevolgd zonder vijandige demonstraties, en 

het enige bevel werd overgedragen aan Xenophon. De Grieken klommen in de verte de 

oevers van de Tigris op, kwamen toen aan, nog steeds achtervolgd, in Larissa, vervolgens in 

Mespila, in de buurt van de ruïnes van Nineve, en tenslotte, rechtsafend, gingen ze op weg 

naar de bergen. hierboven Koerdistan. Het was daar dat ze beraadslaagden over de beste route 

om Griekenland te bereiken. 

“Gevangenen”, voegt Xenophon eraan toe, “zeiden dat er in het zuiden een weg was die naar 

Babylon en Media leidde, en die was de weg die het leger op hun weg had gevolgd; dat er 

naar het oosten een andere was die naar Susa en Ecbatane leidde; dat in het westen, aan de 

andere kant van de Tigris, er een derde was die naar Lydia en Ionië leidde, en dat wat naar 

het noorden leidde door de bergen die werden bezet door de Carduques, oorlogszuchtige 

mensen, die 

 

was nog niet onderworpen aan de koning van Perzië. Om de Grieken bang te maken, voegden 

ze eraan toe dat de koning, die hun land was binnengekomen met een leger van 

honderdtwintigduizend man, niet één was teruggekeerd vanwege de moeilijkheid van de 

plaats. De generaals vonden het nodig om de Carduques-bergen over te steken, omdat de 

gevangenen hen hadden geleerd dat ze bij het verlaten van deze bergen Armenië zouden 

binnengaan en dat ze van daaruit gemakkelijk konden gaan waar ze heen wilden.  

De Grieken vleide zichzelf dat de Carduques, als vijanden van de koning van Perzië, hen 

zonder zorgen over hun territorium zouden laten trekken; maar integendeel, ze hielden nooit 

op hen lastig te vallen en aan te vallen. Xenophon, die het bevel voerde over de achterhoede, 

terwijl zijn luitenant Chirisophe naar voren marcheerde, maakte zowel hun land als hun 

manier van vechten bekend, en deed recht aan hun durf en dapperheid die moesten falen in 

het licht van discipline, vaardigheid en de superieure bewapening van de Grieken.    

De eerste dag hebben we elkaar geobserveerd. De tweede werd doorgebracht met vechten, al 

lopend. De volgende dag arriveerde Xenophon met de achterhoede bij een ravijn, dat moest 

worden overgestoken. 

 

chir om de tegenoverliggende berg te beklimmen.  De Carduques hielden niet de hele nacht 

op met rollende stenen. 

De Grieken, die met een gids liepen, verrasten echter de Carduques, die de hoogte bewaakten, 

doodden er meerdere en duwden de anderen over afgronden.   Toen de Carduques de 

doorgang voor de voorhoede sloten, klom Xenophon achter de bergen, en in een poging een 

positie te veroveren die de bezetten domineerde, opende hij de doorgang: als ze de 

achterhoede aanvielen, probeerde Chirisophe ook de hoogte te bereiken, en verwijderde het 

obstakel. Soms stoorden de Carduques de Grieken enorm bij het afdalen van de bergen, want 

ze waren erg behendig, en hoewel ze heel dichtbij kwamen, ontsnapten ze gemakkelijk, 

omdat ze geen ander wapen hadden dan een boog en een katapult. Het waren uitstekende 

boogschutters. Hun bogen waren bijna drie el, en hun pijlen meer dan twee. Toen ze het 

wilden loslaten, trokken ze het touw naar zich toe naar het onderste deel van de boog, en 

stapten met de linkervoet naar voren om steviger te worden. Deze pijlen doorboorden 

schilden en korsetten. 



 

De Grieken scheurden ze af om ze als pijlen te gebruiken door een riem vast te maken.   

De Tienduizend bereikten uiteindelijk de rand van de Lentritès (tegenwoordig de Khabour) 

die het land van de Carduques scheidde van Armenië. Xenophon liet het grootste deel van 

zijn troep de rivier oversteken, terwijl hij van zijn persoon op de linkeroever bleef om de 

Carduques die hem achtervolgden in bedwang te houden.  want hoewel hun bepantsering 

voldoende is voor een aanval en een plotselinge terugtocht op hun bergen, was het toch niet 

geschikt voor een man-tegen-man gevecht. Nadat ze de Carducca's op de vlucht hadden 

gezet, staken de Grieken, die nog aan de andere kant waren, haastig de rivier over.   

De grootste hindernissen werden overwonnen, de grootste moeilijkheden overwonnen; twee 

maanden later keerden Xenophon en zijn Tienduizend terug naar hun vaderland, geïllustreerd 

door deze gedenkwaardige retraite die ook de voorouders van deze Koerden beroemd maakte, 

wier energie en liefde voor onafhankelijkheid tot op de dag van vandaag voortduren. 

Gedurende de acht of tien eeuwen voorafgaand aan de islamitische verovering werd er weinig 

melding gemaakt van deze regio, die strikt genomen geen geschiedenis kende. De grootste 

herinnering eraan is die van de slag bij Arbela, waar het eerste Perzische rijk viel, die van de 

Achaemeniden of Kaianians. Na in naam tot de heersers van Seleucid en Arsacid te hebben 

behoord, 

 

Tan maakte op dezelfde manier deel uit van het tweede rijk dat bekend staat als de 

Sassaniden. De landen aan weerszijden van de Eufraat en de Tigris dienden vaak als slagveld 

voor de Romeinen en Perzen.  en het is opmerkelijk dat van alle Tataarse stammen die Perzië 

hebben doorkruist, geen enkele zich lange tijd in deze provincie heeft gevestigd, nog steeds 

bewoond door een oud en woest ras, dat afstand deed van religie, maar niet van gebruiken en 

tradities. gewoonten van zijn vaders, en spreekt nog steeds een barbaars dialect van de oude 

Perzische taal.  het land dat het bewoont, bestaat uit dorre bergen, het bevat nauwelijks een 

paar mooie en vruchtbare valleien; maar de toegang ertoe is zo moeilijk dat de 

aantrekkingskracht van winst niet te vergelijken is met de gevaren die men moet lopen om 

het te verkrijgen. Deze oorlogszuchtige en robuuste mannen zijn erg gehecht aan hun land, en 

de verovering van hun ruige bergen zou even moeilijk te doen zijn als nutteloos te 

handhaven. Dit volk is nooit helemaal onder één hoofd verenigd; en deze omstandigheid, die 

spoedig hun ondergang zou hebben veroorzaakt als hun land verleidelijker was geweest, was 

misschien een van de oorzaken die hen het meest hielpen om hun onafhankelijkheid te 

behouden. Hun leiders, die voortdurend met elkaar in oorlog zijn, hebben altijd de 

bescherming gezocht van een of andere grote macht, wiens invloed of 

 

tijdelijke hulp stelde hen in staat hun bezittingen te vergroten. Ze betaalden voor deze 

bescherming door degene te erkennen die hen die bescherming had verleend als hun 

soeverein; en vaak betaalden ze wat ze hem schuldig waren door hem eer te bewijzen of door 

hem in de oorlog te dienen. Het zou ons niet moeten verbazen dat hun machtigste buren 

liever vertrouwen op de geloofsbelijdenissen van de kleine leiders van Koerdistan dan te 

proberen het land te veroveren. Aan de andere kant was de positie van deze provincie, die 

altijd als grens tussen grote rijken heeft gediend, gunstig geweest voor het beleid van haar 

leiders; en we moeten geloven dat ze ooit verdeeld waren tussen de Romeinen en de 

monarchen van de Sassanid-dynastie, zoals ze nu nog steeds doen tussen de koningen van 

Perzië en de Turkse keizers (1).   



Het bezit of liever de heerschappij van het land, vanaf de komst van de Sophis-dynastie, dat 

wil zeggen vanaf de zestiende eeuw, werd een onderwerp van discussie en strijd tussen deze 

laatste vorsten. Veroverd door de stichter van de nieuwe Perzische royalty, Châh-

IsmaëlSophi, die tegelijkertijd Bagdad in beslag nam, wordt Kùrdistan, voor het eerst 

opgevoed door zijn concurrent de sultan Selim, van hem afgenomen door zijn opvolger, 

Soliman (1532). Abbas de Grote verdrijft de Turken, niet alleen uit Kûrdistan, maar ook uit 

Bagdad, Mosul en Diarbckir; de Perzische grens wordt overgedragen naar de Tigris en zelfs 

naar de Eufraat (1602). Tijdens het herstel van Bagdad en de pachalik met die naam door 

Sultan Amurat 

(i) Geschiedenis van Perzië door Sir John Malcolm, voormalig gevolmachtigd minister van 

de hoogste regering van India bij het Perzische hof. Parijs, 1821, t, III. p. 299-301. 

 

(1638), bleef het grootste deel van Kùrdistan in Perzië. Maar de Koerden bleven onder elkaar 

heersen en vechten door hun diensten aan te bieden aan degenen die hen betaalden, zoals de 

Zwitsers van de zestiende eeuw, of in strijd met hun buren en degenen die hun land 

doorkruisten in plunderende en slecht onderdrukte gewelddadigheden. twee rivaliserende 

regeringen. 

Toen Mahmoud, de Afghaan, in 1722 kwam, met slechts 20.000 bergbewoners, om de sophi 

Châh-Houssein omver te werpen en Isfahan te grijpen, waarvan hij de helft van de inwoners 

uitroeide, bood hij de Koerdische stammen aan om de huizen te komen bezetten die zijn 

wreedheid had leeggemaakt.  

Een paar accepteerden, maar nog veel meer waren het erover eens, op lucratieve 

voorwaarden, om opgenomen te worden in het Afghaanse leger, waarvan het succes sterk 

was verminderd. Onder het bewind van Châh-Thamas, die de laatste Sophi was, hadden de 

Turken, gebruikmakend van de anarchie van Perzië, opnieuw Kùrdistan veroverd en 

vervolgens Kirmanchâh en Hamadan; maar hun fortuin moest krimpen voor de moed en het 

genie van Nadir die al deze verloren provincies heroverde en uit deze overwinningen een 

prestige behaalde dat hem in staat stelde de Perzische kroon te grijpen. Gedurende de hele 

duur van deze lange koninklijke wedstrijd, die vanaf de dood van NadirChâh tussen de twee 

families van de Zends en de Kadjars (1750-1794) voortduurde, vochten de twee facties om de 

hulp van de Koerdische leiders. 

De stad Sennèh is de hoofdstad van een van de belangrijkste districten van Kùrdistan, 

genaamd YArdelan. De ligging, in het midden van een kleine vallei, volledig omgeven door 

bergen, is zeer aangenaam. Dit is echter 

 

dan een kleine stad met zes- tot achtduizend inwoners, bestaande uit honderd Armeense 

families en een zeker aantal Chaldeeuwse christelijke families. De Koerden behoren over het 

algemeen tot de soennitische sekte, wat hun grotere voorliefde voor Turkije dan voor Perzië 

verklaart. 

Ik had niet verwacht dat ik grote architectonische wonderen zou ontmoeten in deze hoofdstad 

van een volk van harde bergbewoners. Men merkt echter twee dingen op waarvan ik verbaasd 

was, de grote moskee en het paleis van de Vali of gouverneur. Deze moskee is een prachtig 

exemplaar van de Perzische stijl. Je komt binnen door een deur, doorkruist door een ketting 

waar overheen moet worden gestapt. Deze deur brengt je naar een binnenplaats met in het 

midden een prachtig bassin. Aan de linkerkant opent een zeer grote nis, aan het einde van een 

vestibule die rijkelijk versierd is met ornamenten die op Perzische wijze zijn geschilderd en 



die zorgvuldig worden onderhouden. I) e deze vestibule, een steegje leidt je naar de moskee 

met een prachtig gewelf dat rust op vierentwintig kolommen, elk gevormd uit een enkele 

schacht van witte steen, een soort perfect gesneden graniet. De vloer is volledig bedekt met 

matten en rijke vloerkleden. Als we de tempel door een andere deur verlaten, zien we een 

tweede nis of een oratorium, nog beter versierd, waar we vanaf de straat naar boven gaan om 

onze gebeden op te zeggen. Het is niet de enige moskee die in Sennèh bestaat, maar deze 

alleen is het vermelden waard. 

Het Vali-paleis is gebouwd op een rots die midden in de stad oprijst. Le Vali was al enkele 

dagen ernstig ziek; Ik kon hem niet zien, maar hij was zo vriendelijk om me al zijn spijt te 

laten weten. Dit paleis is 

 

bestaat uit verschillende hoofdgebouwen in Perzische stijl, bekroond met prachtige terrassen, 

van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over de stad en de omgeving. Het geheel heeft een 

vrij groot effect. Op deze terrassen zijn vijvers die worden gevoed door bronnen die een 

aquaduct uit de berg haalt. Om het water daar te krijgen, gebruiken we een stuwende pomp 

die het water door bakstenen zuilen laat lopen die twee terracotta leidingen bevatten, een 

waardoor het water stijgt en de andere waardoor het afdaalt. Deze zuilen zijn te zien op het 

pleintje of Meïdân, dat zich voor het paleis uitstrekt. Tegenover rijst een balakhaneh of 

bakstenen balkon, waar elke avond, net als in de Perzische koninklijke steden, de terugtocht 

klinkt. 

Op dezelfde Meidan staat een kleine moskee, Imam-Zadeh genaamd, een asielplaats voor 

schuldenaars en criminelen: zolang ze er zijn, kan niemand er aan komen.  

De Perzen noemen dit oratorium BastM (asiel). In de buurt zijn er de overblijfselen van twee 

poorten van de stad, die vroeger zeer goed versterkt was; muren en deuren zijn niets meer dan 

ruïnes. De schilderijen die nog te zien zijn op de overblijfselen van deze twee grote ingangen 

getuigen van de smaak van de oude meesters van Sennèh. Ik zal niets zeggen over de bazaars, 

goed gevuld, maar niets monumentaals aanbieden. De stad, die rijk is aan water, heeft 

verschillende goed onderhouden openbare baden. Ik had voor mijn gebruik het Armeense bad 

gekozen dat zich in het district met die naam bevindt, een uitgestrekt etablissement waar een 

nog grotere reinheid heerst dan in die welke aan moslims zijn toegewezen. 

Ik had onderdak genomen in het midden van de Chaldeeuwse wijk, in een huis met een terras 

dat zeer gunstig was voor waarnemingen en die  

 

stelde me in staat om de eenvoudige en zuivere manieren van de christelijke inwoners van 

Kúrdistan te beoordelen. Elke avond gaan de gezinnen naar hun terrassen waar ze in 

verschillende groepen hurken. De vrouwen namen, net als de mannen, het Perzische kostuum 

aan, in tegenstelling tot de Armeniërs van Teheran en Tabriz die een bepaald kostuum 

dragen, de lange rok, de jurk met lange mouwen, enz. 

Op een avond werd mij een zeer gracieus schouwspel aangeboden op het terras naast het 

mijne. Een moeder ging op de vloer op een tapijt zitten; om haar heen kwamen haar vier 

kinderen; ze sloeg een gebedenboek open en las ze een half uur lang voor, waar haar jonge 

publiek met werkelijk ontroerende eerbied naar luisterde. 

Ik at mijn maaltijden op mijn terras. Tijdens het avondeten versierden mijn buren, mannen, 

vrouwen, kinderen die van hen om een Europeaan te zien eten met een lepel, vork en mes, 

iets heel merkwaardigs voor mensen die alleen hun vingers gebruiken. 



Hier, net als in Kirmanchâh en Hamadan, is de omgeving beter dan de stad. Het grootste deel 

van mijn tijd heb ik er doorheen gelopen en ik ademde van geluk de frisse en zuivere lucht 

van dit groene landschap in. Een van de bezienswaardigheden die daar opvalt, is de grote 

moslimbegraafplaats, die zich buiten de stad uitstrekt, op een grote heuvel rechts van de weg 

van Turkije. Het hoogste deel is bedekt met kleine huizen die dienen als begraafplaats voor 

de grote families van het land. Ik heb er twee bezocht die één vier en de tweede vijf graven 

bevatten. 

Elke tombe bestaat uit drie stenen, waarvan er één horizontaal bovenop de andere twee 

rechtop wordt geplaatst. Deze stenen zijn in albast of transparant marmer, bedekt 

 

zeer goed gegraveerde inscripties; sommige bieden zelfs fijne arabesken aan die in 

verschillende kleuren zijn geschilderd, volgens de Perzische smaak die graag op marmer 

schildert. 

Op deze manier had ik in een van de kamers van het Vali-paleis een prachtige witte 

marmeren sokkel bewonderd die versierd was met schilderijen die bloemen en dieren 

voorstelden, zoals ik er zoveel in Isfahan had gezien. Op sommige graven van de mullahs 

zweven zijden vlaggen en spandoeken die aan een gouden paal zijn bevestigd. 

Ik werd tijdens mijn wandelingen meestal vergezeld of beter geleid door Seyid-Jaifer en 

Agha-Taghi die zich onuitputtelijke zelfgenoegzaamheid toonden. Ze namen me op een dag 

mee naar een tuin van de Vali, gouverneur van Kùrdistan. Deze tuin, die Arrtanièh wordt 

genoemd, ligt halverwege een berg vanwaar men tegelijkertijd een prachtig uitzicht heeft 

over de stad en op de vele dorpen die in tegengestelde richting liggen, verspreid over een 

keten van heuvels. 

Ik bracht daar een zeer aangename dag door, zittend onder hoge wilgen vermengd met 

prachtige populieren. We lunchten daar van een enkel gebraden schaap, maar heerlijk en 

gekookt in kirde, in de open lucht, door middel van een houten spit. We zien in deze tuin een 

kleine vervallen plezierhuis, evenals een soort vierkante moskee die lijkt op een aan één kant 

open schuur; voor deze opening springt een bron van grote duidelijkheid. Het pad van 

Amanièh is ruw en moeilijk. Terugkomend via een andere weg, stopten we halverwege onder 

een bos van wilgen waar we verschillende vijvers bouwden: de plaats was charmant, we 

dronken daar thee terwijl we uitrustten. We bezochten onderweg weer een nieuwe 

 

tuin, genaamd Khorsabad, waarin een lange laan met populieren leidt naar twee grote 

zwembaden die voorafgaan aan een landhuis in Perzische stijl. Maar dit alles dateert uit een 

andere eeuw en is erg vervallen. 

Er volgde een merkwaardige wandeling. Ik reageerde met ren-Seyid Seyid Jaffer of 

Arabische leider, tegen de woeste mijn, met een grote groene tulband, vastgemaakt aan een 

koord van groene zijde, met uiteinden versierd met grote flessen van dezelfde kleur, die op 

haar schouders viel. 

Cheik-Mahamet-ez-Rafièh, zo heette hij, beweerde afstammen van de beroemde Aboul-

Kassem wiens tdmbeâu ik had gezien in Kazomène, nabij Bagdad, in dit prachtige heiligdom, 

versierd met minaretten en een gouden koepel, die ik noemde. Hij was een leider van 

derwisjen, en hij reisde met een aantal van hen, leefde van de vrijgevigheid die werd 

uitgelokt door zijn reputatie van heiligheid en ook door het jongleerberoep waaraan al deze 

toegewijden zich wijden. Ik heb gehoord dat deze buitengewone dingen deden; Ik sprak de 

wens uit om voor mezelf te oordelen en de dag werd genomen voor de volgende dag. 



Dus die dag gingen Seyid-Jaffer, Agha-Taghi en ik bij zonsopgang naar de sjeik die in een 

klein huis buiten de stadspoort woonde. Hij ontving ons heel vriendelijk, gezeten op een 

Tagt, een vierkant gebouw in het midden van de binnenplaats. Hij leidde ons vervolgens een 

kamer binnen, liet ons even achter en verscheen al snel weer, gevolgd door vier Arabische 

derwisjen die onmiddellijk begonnen te schermen op grote tamboerijnen, terwijl ze zongen in 

die hoge falset die de oosterlingen zo behaagt. Bij het sterkste crescendo van dit helse 

concert, een derwisj-jongleur, naakt 

 

tot aan het middel, plotseling binnengekomen. Hij nam een dolk uit elke hand en stak die 

verschillende keren onder de ribben, waardoor bloed spoot. Le cheik mit dessus un peu de 

terre mêlée avec de la salive, et la trace des coups diA ce derviche en succéda un secon Celui-

ci s'arcbouta sur la pointe d'une épée qui ne tarda pas à lui entrer assez avant dans le buik. Ze 

legden hem neer, zo met spiesen, met zijn gezicht naar beneden op de grond, en de sjeik klom 

op zijn rug, gebarend en met een gillende stem, magische bezweringen uitsprekend. Nadat hij 

de man had omgedraaid, trok hij het mes terug uit een gapende wond die hij ook onmiddellijk 

genas met een beetje vuil en speeksel. Deze vreselijke oefening werd met hetzelfde resultaat 

herhaald door twee andere derwisjen. Ten slotte verscheen er een laatste, die met zijn tanden, 

bij het middelste handvat, het deksel van een pot vasthield, rood gekleurd door het vuur, en 

hij hield het zo gedurende bijna een minuut zonder de minste pijn te voelen. Tijdens al deze 

oefeningen bleef de sjeik friemelen en gaf zich vaak over aan vreselijke kronkels, alsof hij het 

was die de pijn voelde die zijn acolieten niet leken te voelen. Vóór elke ronde was hij 

begonnen met het zegenen, met beide armen omhoog, de wapens die werden gebruikt, en het 

is aan deze zegen dat de toegewijden het succes toeschrijven van de wonderen waarvan ik 

getuige was en die ik niet ondernam. Niet om uit te leggen. . 

Een paar dagen later maakte ik, met mijn twee metgezellen, een expeditie van heel ander 

belang naar Kuchlag, dit dorp van de Susmanièhs waardoor ik al was gepasseerd op weg naar 

Sennèh. Ik werd uitgenodigd om een dans van de vrouwen van dit land bij te wonen, in een 

tuin die de Vali daar vlakbij bezit. We passeerden het dorp zonder daar te stoppen, 

 

en terwijl we langs de rivier liepen die het doorkruist, kwamen we bij deze tuin, die enorm is 

en bijna geheel beplant met kweepeerbomen en hekjes. Het draagt de naam van Bâg (tuin) 

Hadji-Mahmoud. Terwijl we thee dronken, gezeten in de schaduw van een grote wilg, stuurde 

Seyid-Jaffer een van zijn mensen naar Kuchlag om de dansers te zoeken. 

Ze hoefden niet te worden gevraagd om te komen. Een half uur later zagen we in volle galop 

aankomen, gezeten op mooie Arabische merries, drie van deze vrouwen, gevolgd door 

muzikanten en bedienden ook te paard. Het was werkelijk prachtig dat de aankomst op volle 

snelheid van onze drie Amazones, wier lange zwarte haren in de wind wapperden, druipend 

van kleine gouden lovertjes die ze daar met grote kunst vastmaakten. Ze sprongen lichtjes op 

de grond en begroetten ons niet zonder genade. Hun kostuum is dat van Perzische vrouwen. 

Ze droegen een korte rode petticoat en een batist hemd open aan de voorkant, met een groen 

en zwart zijden lijfje, ook open en met mouwen gesloten door een haakje aan de manchetten. 

Hun blote voeten en handen waren helemaal vergeeld van de henna, hun wenkbrauwen waren 

zwaar zwart geverfd en hun gezichten waren rood gekleurd door een dikke laag make-up. 

Onze westerse make-up is saai naast zo'n verlichting. Deze vrouwen waren verre van mooi, 

maar toch was hun houding, in de allerhoogste mate brutaal en zelfs schaamteloos, niet van 

het normaal weerzinwekkende type van echte zigeunervrouwen. Hij was meer van het 

Koerdische type. 



Twee van hen voerden eerst een vrij ingetogen dans uit die sterk leek op de Spaanse bolero, 

terwijl de derde zong begeleid door een jonge jongen die de tamboerijn speelde en een man, 

die  

 

had een Egyptische viool. Toen kwam er een pas de trois vermengd met sprongen en grenzen 

die niets gemeen hadden met onze operaballetten. Daarna was het de beurt aan het lied 

waaraan de drie vrouwen en de jonge jongen deelnamen onder begeleiding van de viool. 

Deze liederen, in de Arabische smaak, deden me door hun melodieën denken aan de Spaanse 

seguidilla's. De man die de Egyptische viool speelde, was een echte artiest in zijn soort en 

haalde werkelijk verrassende effecten uit zijn instrument. Hier is een bijzonder prozaïsch 

intermezzo. De hele samenleving begon rauwe komkommers te verslinden waarvan ze een 

volle mand hadden meegebracht. Voor hen is het zowel geruststellend als verfrissend. Ze 

accepteerden met veel plezier een paar kopjes thee om dit karige tussendoortje over te 

strooien. Een iets meer gecompliceerde dans eindigde de sessie, uitgevoerd door de drie 

vrouwen die het brutaal aanvielen; maar dit alles zonder gratie en eerder wellustig dan 

wellustig. Ik had al snel genoeg en haastte me om hun de gebruikelijke vergelding aan te 

bieden, waarna ze wegliepen zoals ze waren gekomen, in galop van hun paarden. Deze 

Susmanièhs, om te geloven wat mij is verteld, hebben vijf- of zeshonderd jaar in het land 

gewoond. Ze kwamen daar, zo wordt toegevoegd, uit Mongolië. Hun dorp Kuchlag bestaat 

uit hoogstens een twintigtal huizen en deze kleine bevolking heeft geen andere bezigheid dan 

dansen, zingen en het meest losbandige leven leiden. Kinderen van beide geslachten worden 

door hun ouders opgevoed met het oog op prostitutie, die met de meest weerzinwekkende 

brutaliteit wordt uitgeoefend. 

Bij het verlaten van Sennèh mag ik niet vergeten de naam van de man die voor mij het 

nuttigst was, te schrijven in  

 

de onmogelijkheid om, gezien zijn toestand van zeer ernstige ziekte, de Vali te zien, voor wie 

ik een aanbeveling bracht van Prins Ez-ed-Daulèh. De gouverneur had me overgedragen aan 

Mirza-Sakui-Khan, vizier of minister van Financiën, die hier zes maanden per jaar verblijft 

om de belastinginning uit Kùrdistan te verzekeren, en zes maanden in Teheran. 

Hij was een zeer grote heer, in eerste instantie de meest minzame, die mij aan niets ontbrak 

en mij bij mijn vertrek een bevel dwong mij een escorte te geven om mij naar de Turkse 

grens te vergezellen.  

Op de dag van mijn vertrek, dat was donderdag 19 september, zag ik een heel Chaldeeuws 

gezin voor mijn huis in tranen zitten voor de deur van een hut met het meest nietige uiterlijk. 

Nadat ik mezelf had geïnformeerd over de oorzaak van deze pijn, ontdekte ik dat deze arme 

mensen zojuist door een Koerdische schuldeiser uit hun ellendige huis waren gezet en dat hun 

meubels zouden worden verkocht voor een schuld van 250 frank die ze niet accepteerden. 

zou kunnen betalen. Ik haastte me om deze woeste schuldeiser ongeïnteresseerd te maken. Ik 

zou niet willen dat mijn linkerhand weet wat mijn rechterhand schrijft; de lezer zal begrijpen 

dat ik me dit heel natuurlijke feit herinner, alleen om de werkelijk ontroerende uitdrukking 

van dankbaarheid op te merken en op te merken die alleen mijn vertrek de warme impulsen 

zou kunnen kalmeren. 

Onder begeleiding van drie ruiters en een voetganger, en in het gezelschap van Agha-Taghi 

en de uitstekende Turkse consul, verliet ik de stad via de zogenaamde Souleimanièh-poort, 

die naar deze hoofdstad van Turks Koerdistan leidt. Deze deur is, net als de andere uitgangen 

van Sennèh, slechts een vormeloze ruïne. Nadat we de islamitische begraafplaats zijn 



gepasseerd, passeren we een heel mooie villa die verdwaald is in het midden van 

walnotenbomen, 

 

aan de rand van een ravijn dat we volgen naar het dorpje Kamiès. Daar wisselden mijn 

metgezellen en ik liefdevol afscheid. 

Op enige afstand van Kamiès steken we een berg over vanwaar het uitzicht zich uitstrekt over 

de hele omgeving, bestaande uit andere bergen met in hun uithoeken gecultiveerd land rond 

vele dorpen. Ik zag onderweg vaak kleine hutten gemaakt van boomtakken versierd met hun 

gebladerte, tijdelijk verblijf van de mensen van de stad die daar de herfst doorbrengen om 

daar te oogsten en de culturen van hun velden te vernieuwen. Afgezien daarvan, geen 

interesse, geen ontmoeting, behalve een paar boeren die hun ezels beladen met fruit 

aanvoeren, of een mullah die stilletjes naar de stad reed. Na twee kleine dorpen, Novera en 

Thondar, gelegen in een vallei die we een uur lang volgen, achter me te hebben gelaten, 

moest ik snel achter elkaar twee hogere bergen oversteken waarachter we Gronssèh zouden 

vinden, wat het einde van deze stap zou markeren. Een snelle afdaling leidt naar dit 

charmante dorp, gelegen in een holte, maar dat zich uitspreidt in een amfitheater met zijn 

huizen gemaakt van aarde, met hun daken ondersteund door grote boomstammen. Ik had 

gestuurd om de Ketkhoda te vragen mij onderdak te bieden; hijzelf kwam me ontmoeten en 

stond erop dat ik naar zijn huis ging. Hij had mij een grote kamer ter beschikking gesteld die 

bereikbaar was via een kleine, vervallen trap, maar waarlangs ze, om mij eer te bewijzen, 

tapijten hadden uitgespreid, het werk van het land. Ik hoefde mezelf alleen maar te prijzen 

voor de buitensporige zelfgenoegzaamheid van deze dappere ketkhoda. 

 

Ik zag in Groussèh een man die een pet droeg in de vorm van een cornet die van achteren was 

gebogen, heel gelijkaardig aan dit kapsel dat ik had opgemerkt op het hoofd van een van de 

figuren in de bas-reliëfs van Bisoutoun, vlakbij Kirmanchâh. Ik ontdekte dat het de 

gebruikelijke haarstijl was van een volk dat apart woont, vier dagen van Sennèh vandaan, een 

groep bergen genaamd de Houraman, absoluut ontoegankelijk voor paarden, muilezels en 

ezels die niet in het land geboren zijn. Deze bergbewoners, bekend onder de naam Hadjidji, 

zijn verspreid over ongeveer vijftien dorpen. De taal die ze spreken is noch Perzisch noch 

Koerdisch, maar Matshou-Matshou, een absoluut originele taal. Ze zijn arm, nuchter en gaan 

door voor uitstekende moslims van de soennitische ritus. Ze hebben geiten en ezels in 

overvloed, maar geen schapen of ooien of koeien. 

Vrijdag 20 september. - Ik stond heel vroeg op om een lange menzil (station) van acht farsags 

te maken; de etappe van de vorige dag telde slechts zes. De weg hier wordt veel ruiger en 

biedt meer wilde aspecten, als je eenmaal de gecultiveerde gronden hebt verlaten, waar de 

oogst voorbij was, zoals bovendien in heel Kúrdistan. Twee bergen lijken die men zonder al 

te veel moeite oversteekt. Bij een dorp genaamd Talaveran, gelegen in een hoge kloof, 

vonden we een muilezel zonder eigenaar. De vorige nacht hadden criminelen de aanklacht 

gestolen, waardoor het arme beest in de steek werd gelaten. Op de achterkant van de tweede 

berg ontmoetten we de eigenaar en ik dwong hem zijn muilezel terug te geven, wat een ruzie 

veroorzaakte tussen deze man en mijn belangrijkste muilezel, die een beloning van hem eiste. 

 

Ik veroordeelde de zaak tegen de laatste omdat ik de ellende van de ander zag. De weg daalt 

dan af naar een vallei waar een watermolen staat, die toen onbezet was, de molen van 

Zancouri genaamd, en zeer schilderachtig op de beek geplaatst die hem in beweging zet. Het 



uur van eetlust was gekomen; Ik nestelde me onder de prachtige wilgen die aan deze stroom 

grenzen, en ging verder met mijn lunch, bestaande uit een koude patrijs en een paar kopjes 

thee. Patrijzen zijn er in overvloed in het land, maar zijn die van Europa verre van waard. De 

patrijs is hier een zangvogel en de bewoners stoppen hem in een kooi om hun huis op te 

fleuren. 

Ik kocht een paar op het pad dat een kind in een ruwe rieten kooi vasthield, maar het duurde 

niet lang voordat ik ze kwijt was.  

De lunch werd snel verzonden, we hervatten onze reis. Een halve mijl verderop, een nieuwe 

molen, deze genaamd Baklabad, waarna een site komt met de wildste maar volledig beboste. 

Ik liep er een tijdje naartoe en doorwaadde toen de TchamKomassi-rivier, waarvan beide 

zijden zo steil en steenachtig zijn dat ze me dwongen af te stijgen. Toen begon een lange en 

bijzonder schilderachtige weg door echte bossen van perenbomen, appelbomen en wilde 

kersenbomen, iepen, beuken van de meest uiteenlopende soorten, afgewisseld met wilde 

rozen; tenslotte de rijke vegetatie van een natuur die tegelijkertijd krachtig en maagdelijk is. 

Urenlang slingert het pad langs de rand van afgronden die alleen ruimte laten voor een bijna 

onbegaanbaar pad. Eindelijk ontmoeten we een stroom waarvan de randen nog steeds een 

steilste helling bieden. Voorbij is Sùrkauw, een klein gehucht 

 

gebouwd in de schaduw van wilgen, vlakbij een koel beekje, in de holte van een vallei die 

rechts van de weg uitkomt. Hier zou ik de nacht doorbrengen. 

Ik heb al gezegd hoe gastvrij deze Koerdische bevolking is. De bewoners kwamen naar me 

toe en gaven me hun huis met een ongelooflijke goede gratie, maar mijn volk weerhield me 

sterk van het accepteren vanwege de vlooien en schorpioenen die, zeggen ze, in overvloed in 

Sùrkauw. Ik heb verschillende van deze rustieke huizen bezocht. De huizen zijn allemaal 

gebouwd van aarde met vlakke terrassen; het dak steekt ver uit van de voorgevel, die een 

soort portiek vormt die wordt ondersteund door boomstammen. Hieronder wordt gekookt in 

een grote pan die aan een ketting hangt aan een driepoot die bestaat uit drie stokjes, zoals de 

Bohemers gebruiken. Het interieur omvat één, twee of drie slaapkamers, die daglicht krijgen 

via de deur of via enkele zeldzame dakramen. In plaats van houten deuren schuilen de 

bewoners met matten van riet, ingenieus aan elkaar gebonden met wollen draden. Ze graven 

gaten in deze kamers om hun tarweoogst te behouden, die ze afsluiten met terracotta deksels 

in de zon. Hun gebruiksvoorwerpen zijn van de grootste eenvoud; in alle huizen zag ik grote 

bruine aardewerken kruiken die de Koerden zelf maken als de deksels van hun silo's. Alle 

landbouwgronden in deze delen zijn zeer goed gecultiveerd met tarwe. Ik zag overal alleen 

mensen die bezig waren met ploegen met behulp van een ploeg die door twee ossen werd 

getrokken, of de aarde aan het graven waren met een kleine houweel die aan een heel lange 

stok werd vastgehouden. Bij elk dorp werd tarwe gedorst, zoals ik op de weg naar Hamadan 

had gezien 

 

in Sennèh. Ik werd niet verleid door een van de woningen die ik bezocht, en rekening 

houdend met de observaties van mijn volk, liet ik ze onder een prachtige iep een hut bouwen 

met matten en tentdoeken, waarin ik perfect sliep. 

Zaterdag 21 september. - Mijn caravan is vroeg vertrokken uit Sùrkauw, aangevuld met de 

komst van twee knappe Perzen met hun chauffeur, die zich onder mijn bescherming stelden 

en me vroegen met me mee te lopen: ik zeg mooi, want hun zeil was niet zo goed gedaald dat 

ik de regelmaat van hun trekken en vooral de levendigheid van hun ogen niet kon beoordelen. 

Vanaf het begin moest ik rekening houden met de moeilijkheidsgraad van de weg die 



tegelijkertijd van een aanhoudende schoonheid is. Het volgt een vallei, versierd met 

uitbundige vegetatie, op de bodem waarvan een overvloedige stroom stroomt onder een 

gewelf van eeuwenoude walnotenbomen, met boomstammen die door de jaren heen zijn 

geknaagd, waarvan de takken verstrengeld zijn met die van peren- en kersenbomen. Wild, 

vermengd met prachtige beuken. Soms loop je langs de beek, soms loop je in je bed; maar het 

is met moeite dat we ons een weg banen door dit oerwoud. Op elk moment kan men bang zijn 

voor een val in het midden van de abrupte rotsen waarvan de oneffenheden de voeten van de 

paarden verwarren. 

Je denkt dat je het allemaal zo hebt gezien in deze waaghalsroutes die ik al twee jaar 

beoefende; de laatste zwichtte niet voor de moeilijkste, maar overtrof hen in rente. 

De bewoners zijn hier vervangen door beren. We zagen er twee van ver, die helemaal niet 

bang leken en integendeel gewoon nieuwsgierig leken naar de processie van onze karavaan. 

Ze zijn talrijk, 

 

zeggen ze, en ze worden tijdens het winterseizoen gejaagd. Aan het einde van deze werkelijk 

schitterende vallei vinden we een soort gehucht, verborgen in een bos met grote 

walnotenbomen, genaamd Guillièh. Daar steken we voorgoed de beek over en als we naar 

links draaien, komen we in een volledig omgeploegde vlakte, waarachter een hoge berg komt 

die de weg zigzag omhoog klimt, naar de top. Vanaf daar is de blik prachtig. 

Het is een cluster van bergen, van kettingen die achter elkaar oprijzen en volledig bedekt zijn 

met bossen; onder je voeten opent een nieuwe vallei gevuld met een groene massa, waardoor 

ontelbare stromen stromen of springen. Daar dalen we een uur lang diagonaal de rotsachtige 

kant van de berg af. Ik stopte even bij een van de vele bronnen die uit de rotsen kwamen en at 

daar zuinig in de beschutting van een zeer grote iep. Een lichte regen, de voorloper van de 

herfst, verraste me daar en bracht een toename van de kou met zich mee, wat het al aan het 

doen was en waarvoor een vrij sterke wind me erg gevoelig maakte. 

Ik beëindigde de afdaling, nog steeds onder me, aan mijn linkerhand, de bodem van de vallei 

die breder wordt en in de verte het dorp SaÙdabad en vervolgens dat van Ilâzerkhani laat 

zien. Aangekomen in de vlakte, verbetert het pad en gaat het verder door de gecultiveerde 

gronden van het dorp JladJinlenèh, waar ik moest stoppen. 

Omdat ik daar geen huis vond om te schuilen, liet ik mijn tenten opslaan bij de ingang van 

het dorp. Nauwelijks geïnstalleerd kreeg ik het bezoek van een kùrde, genaamd Zabeta-Aziz, 

die belast was met het in ontvangst nemen van het deel van de gewassen dat toebehoorde aan 

een zekere Mirza-Reza uit Teheran, die de heer is van 

 

dit kleine dorp. De goede man was erg spraakzaam en zeer complimenterend, maar vol 

bedachtzaamheid, en zodra hij thuiskwam stuurde hij me een schaap, meloenen, arbutus enz., 

Kortom een hele voorraad. Hij was gekleed op de manier van de Koerdische leiders, die als 

het ware de Arabische klederdracht van Syrië aannamen, alleen meer gevarieerd in kleuren. 

Het bestaat uit een geborduurd jasje van zijde of goud, kort en open van voren, met lange 

mouwen, die los aan de arm hangen; er is een geborduurd vest dat over een overhemd met 

wijde mouwen sluit. Deze Koerden dragen bovendien een korte broek, overdreven losse en 

ook geborduurde, schoenen of laarzen van rode huid, met verhoogde punten, en rond het 

middel een riem in zijden sjaal in verschillende kleuren. Deze riem houdt op de borst, een 

paar pistolen, en aan de zijkanten en achterkant, de snijwapens, het kruitmagazijn, de zak met 



kogels, ten slotte een heel arsenaal vast. Het kostuum wordt gecompleteerd met een 

veelkleurige zijden sjaal die met een tulband om het hoofd is gebonden. 

De Koerdische vrouwen van de steden dragen, zoals ik geloof ik al zei, de rijke klederdracht 

van Perzische vrouwen.  

De eenvoudige dorpelingen, de boeren en veehouders, hebben niet zoveel luxe. Voor mannen 

is het een soort witte linnen blouse of tuniek, waar ze een hemd van dezelfde stof met lange 

mouwen onder stoppen. 

Hun broeken, even kort en zeer breed, zijn van wit of ongebleekt linnen; een witte sjaal dient 

als riem, waarin we geen wapens zien; de benen zijn bloot en een kleine Perzische muts, van 

grijs vilt, bedekt hun hoofd. 

De welgestelden voegen een abba (overjas) toe in wit vilt, gevoerd met rode of zwarte wol en 

mouwloos. De 

 

vrouwen zijn op dezelfde manier gekleed in wit linnen, waarvan hun hemden met brede 

mouwen zijn gemaakt, het jasje dat om hun middel gaat en de rok die tot aan hun enkels 

loopt; ze hebben op hun hoofd een kleine pet met platte onderkant, wit of zwart, omgeven 

door een rode band, een kapsel dat sterk lijkt op dat van de Duitse studenten. Hun lange haar, 

en meestal zwart, hangt los over hun schouders. Soms zijn ze tevreden om deze rode 

haarband om het hoofd te binden, zonder de dop, wat het effect van een Grieks kapsel 

produceert. 

Het dorp Hadjimenèh wordt slechts een deel van het jaar bewoond door nomadische Koerden 

die tijdens de hitte van de zomer op hogere bergen leven.  

Een maand geleden waren ze naar huis teruggekeerd en moesten ze binnen drie of vier dagen 

afdalen in de vallei die ik zojuist had doorkruist, om daar de winter door te brengen. Hun 

woningen, gerangschikt in een cirkel, bestaan alleen uit een soort hutten gemaakt van 

boomstammen en takken, voorzien van matten en die een niet minder rustiek dak van grove 

matten dragen die bedekt zijn met goed opeengepakte aarde. Deze bergbevolking is niet 

woest en onderscheidt zich integendeel door haar zachtaardigheid en haar behulpzame 

humor. Degenen die ik onderweg tegenkwam, groetten me altijd, buigend met extreme 

beleefdheid. In elk dorp ontving ik aanbiedingen van diensten; iedereen wilde me ophangen, 

en of 

Ik kampeerde liever, ze kwamen vertrouwd om mijn tenten heen cirkelen, maar met een 

nieuwsgierigheid die niets dan welwillend was. De nacht was erg koud; hoewel ik me op een 

achtergrond op grote hoogte bevond 

 

familielid, en het was niet zonder moeite dat ik me kon opwarmen in mijn van nature slecht 

gesloten huis.  

Zondag 22 september. - Ik stond 's ochtends heel vroeg op om de start te versnellen. De kou 

was echt bitter en de grond was volledig bedekt met rijp. Ik leefde niet zonder emotie en 

vooral zonder dankbaarheid dat een twintigtal dorpelingen, zonder hen te smeken, wacht 

hadden opgesteld rond mijn tent, wat geen onnodige voorzorgsmaatregel is in dit land waar 

ze 's nachts samen rondzwerven. Plunderaars, wolven en beren . Ik begon met een stenig pad, 

maar niet al te moeilijk, in nieuwe bergen bedekt met hout van steeneiken, waarvan sommige 

de gemiddelde grootte overschrijden; over het algemeen bereiken ze de grootte van gewone 

beuken. Een wandeling van drie kwartier bracht me naar een korte afdaling die naar het dorp 



Goulam leidt, gelegen in het midden van een kleine vallei en gegroepeerd rond een kleine 

eminentie waarop een nietig landhuis was gebouwd dat toebehoorde aan de eigenaar van de 

stad. Alles was verlaten, de inwoners waren nog niet afgekomen van hun zomerkamp, dat 

niet ver daar vandaan is. 

Van Goulam gaan we omhoog, om deze volledig over te steken, een steile berg, bedekt met 

eiken, van waaruit we afdalen in een charmante vallei, die u eerst het dorp Halawanèh laat 

zien, dit dorp dat wordt bewoond en beschermd door een groep van zeer fijne 

walnotenbomen, waaronder ik een vrouw bezig zag, voor haar huis, een tapijt aan het weven.  

Hier is hoe het werkt. De vrouw zit op de grond, met voor zich een soort houten ezel, heel 

laag, die overeenkomt met een tweede, horizontaal en evenwijdig aan de eerste geplaatst. Dit 

apparaat 

 

houdt de draden strak die de ketting vormen en waartussen, door ze te kiezen en ze op te 

tillen met de vingers van de linkerhand, alsof ze harp bespeelt, passeert en herhaalt de vrouw 

met de andere hand de inslag van wol van verschillende kleuren die maak charmante 

ontwerpen. Het is een heel eenvoudig systeem, maar het vereist evenveel geduld als 

vaardigheid, en soms hebben de Krd-vrouwen een jaar of twee nodig om een van deze rijke 

en zachte tapijten te weven, waarvan de prijs relatief gematigd is. het werk dat ze kosten. Na 

Halawanèh loopt het pad door omgeploegde velden naar een rivier die wordt begrensd door 

hoge wilgen. Ik stopte voor de lunch op een groen gazon dat zich uitstrekte in de schaduw 

van deze prachtige bomen, en na een halfuur rust begonnen we weer te lopen, links en in de 

verte het gehucht Tahornabacl achterlatend. We lopen langs deze rivier waarover ik al een 

tijdje heb gesproken; we laten het dan achter om het een farsag verderop te vinden. Van 

daaruit zag ik een Kalâa of fort dat werd gebouwd bij de ingang van een kloof, op de bodem 

waarvan we het kleine dorpje Daskéran kunnen zien dat het einde van deze menzil 

markeerde. 

Ik liep door de velden naar deze Kalâa, denkend dat ik daar terug zou kunnen komen, mij en 

mijn vrij grote caravan. De Perzische regering heeft sinds kort de behoefte gevoeld om in dit 

deel van Kúrdistan, dat er eerder in naam dan in feite toe behoort, enkele versterkte werken te 

hebben die bedoeld zijn om haar gezag te waarborgen, zowel tegen de Koerden, onderdanen 

als tegen hen. van het Turkse deel, nu heel dichtbij. De positie van deze kleine citadel was 

goed gekozen. Zij 

 

stond op onder leiding van een zekere Seyid-Reza, gestuurd vanuit Teheran om toezicht te 

houden op de werken. De vele metselaars die buiten bezig waren, gaven me een feest toen ze 

me zagen aankomen, maar hun belangrijkste show van vreugde was, met veel groeten, hun 

handen naar me uit te steken, om een paar krans van welkom te halen. Een van hen liet, om 

mijn vrijgevigheid door een buitengewone beroerte te forceren, twee van zijn metgezellen in 

een mortiertank plaatsen en legde alles op zijn hoofd en legde ze aan mijn voeten. 

Ik beloonde, zoals het verdiende, zo'n prestatie en werd toen door een dubbele deur 

verbonden door middel van een voorlopige ophaalbrug, geïntroduceerd in de omheining, 

waar ik voor het eerst HaïderBeg tegenkwam, de Agha of gouverneur van het land. noemde 

het land van Merivan. Hij begroette me op de meest hoffelijke manier en leidde me naar 

Seyid-Reza, wiens welkom niet minder gretig was. Hij had me graag in zijn fort willen 

onderbrengen, maar nadat ik de verschillende delen ervan had doorlopen, realiseerde ik me 

dat er niets af was: de woonvertrekken wachtten op hun dak; Ik besloot door te gaan tot aan 

het dorp dat gedomineerd wordt door een plateau waar een uitstekende waterbron vandaan 



komt. Daar liet ik mijn tenten opzetten, aan de rand van een natuurlijk bassin gevormd door 

de bron en omgeven door wilgen die we niet snoeien en waarvan de onze geen idee kunnen 

geven. Nauwelijks geïnstalleerd in mijn tent, kreeg ik bezoek van SeyidReza, die me met 

attenties overspoelde. Hij had genoeg rijst, schapenvlees, zuivel enz. Bij me gebracht, samen 

met gerst en stro voor de paarden, en ik zou hem nooit voor dit alles vergoeden. 

Maandag 28 september. - Vroeg in de ochtend hebben we de tenten gehesen 

 

en voordat ik mijn reis voortzette, ging ik naar het fort om afscheid te nemen van Seyid-Reza, 

die ik zittend op een mat aantrof, omringd door verschillende Koerdische leiders met 

krijgsgezichten. De oude aglia, Ilaïder-Beg, was er ook met zijn zoon, een jonge man met 

grote zwarte ogen, wiens hele gezicht durf en moed uitstraalde. Toen hij zijn trotse snor zag, 

zijn lange gestalte, een teken van herculische kracht, was het gemakkelijk te geloven wat er 

van hem werd gezegd, dat hij ooit alleen had gevochten tegen dertig aanvallers, zonder te zijn 

neergeslagen of verslagen. Ik mocht de escorte die mij vanuit Sennèh vergezelde en wiens 

leider ook Haïder-Beg heette, niet verder nemen. Deze man, die niet meer oplettend en 

gedienstig kon zijn, had me de hele tijd grote diensten bewezen. Ik zei hetzelfde van de twee 

ruiters en de voetganger die hem gehoorzaamden, en ik probeerde ze tevreden weg te sturen. 

Seyid-Reza en de oude agha stonden erop me naar het Seribar-meer te brengen, dat op mijn 

route ligt, een farsag in Daskeran. Dit meer lijkt een uitgestorven krater te zijn en de lokale 

bevolking zegt dat er vroeger een grote stad was genaamd Feilikous, waar een heerser met 

dezelfde naam regeerde. De legende voegt eraan toe dat de volledige verdwijning van deze 

stad, door een onverklaarbare ramp, in één nacht plaatsvond. Het meer, van perfect blauw, 

vormt een prachtige laag water met een omtrek van drie tot vier mijl, bezocht door een groot 

aantal watervogels die er plezier aan schijnen te beleven. De weg volgt de rotsen die aan dit 

meer grenzen, en op sommige plaatsen waar de grond ontbreekt, loopt men in het meer zelf, 

langs de steile muur die hierin wordt weerspiegeld. 

 

kristallen tafelkleed. Aan de andere kant, maar verder van de rand, heerst een bergketen 

waarvan de beboste hellingen verschillende charmante dorpjes laten zien die verborgen zijn 

achter het groen; degene die het belangrijkste lijkt te zijn, wordt de nederlaag genoemd. We 

stopten op een vrij hoge heuvel van waaruit we het hele prachtige panorama in ons opnemen 

dat zich rond dit prachtige meer ontvouwt, omlijst door zijn gordel van riet, waar, naar men 

zegt, veel wilde zwijnen rusten. aangrenzende kloven. Na afscheid te hebben genomen met 

mijn twee welwillende ciceron-e, vervolgde ik mijn weg in een vallei gevormd door twee 

grote bergen bedekt met eikenbossen. Een wandeling van een farsag bracht me eerst naar het 

dorp Ganninim en kort daarna naar dat van Sadabad, waar ik stopte voor de lunch bij een 

heerlijke bron. We hervatten onze wandeling, nog steeds in het bos, en volgden een 

verzonken pad dat door de bomen slingert, en soms klimt, soms de bergen afdaalt die elkaar 

altijd perfect bebost volgen en op de weg een oneindig aantal kleine stroompjes uitstorten, dat 

de we gemakkelijk passeren. We komen zo bij een vrij brede rivier die soms een moeilijke 

doorgang moet zijn, maar die dan heel weinig water bevatte. Deze rivier, die ik doorwaadde, 

de Benaowa-Southèh genaamd, markeert de grens tussen Turkije en Perzië. Aan de andere 

kant aangekomen, bevond ik me in Turks Kúrdistan dat zich aankondigt door een aspect van 

het wildste. 

De bergen zijn hier abrupter en meer gekweld; het ziet eruit als een grond die door 

aardbevingen is vernietigd. De weg verdwijnt vaak in grote spleten die meer gevaar 

opleveren. Dieven (ik niet 



 

niet alle Kùrdes voor eerlijke mensen) zijn dol op deze site die zo gunstig is voor hun 

branche. Reeds in Daskéran werd ik gewaarschuwd voor een zekere Yar-Ahmet, stamhoofd 

van een stam die in de buurt woont, een gevreesde bandiet en bekend om verschillende 

heldendaden aan beide zijden van de grens. Maar het bereikt zijn doel pas als men weigert het 

een voorrang te betalen, dat het eerlijk arbitreert volgens de toestand van de reizigers. Mijn 

volk had, zonder dat ik het wist, bij het verlaten van Daskéran uit voorzorg een lading 

druiven genomen om het als een geschenk aan deze tiran aan te bieden, in het geval van een 

plotselinge ontmoeting. Hij verscheen niet; we zagen maar één van zijn afgezanten, dat dacht 

ik tenminste. In feite, in het midden van dit labyrint van onontwarbare kleine 

verontreinigingen, springt plotseling een ruiter van achter een rots, snel op weg, met zijn 

evenwicht omlaag, naar mijn kleine karavaan die mij op een bepaalde afstand volgde. Hij 

stelde de Tshalwadar een paar vragen over de reiziger die hij leidde, en ongetwijfeld gesticht 

door het antwoord dat hem werd gegeven, vertrok hij weer in galop zoals hij was gekomen, 

spelend met ongelooflijke moed over de obstakels van deze onmogelijke weg. 

De uitbarsting ervan had mijn volk en mijn twee arme Perzen op een bijzondere manier bang 

gemaakt. Deze man was duidelijk gestuurd door dit zo slecht bekende stamhoofd of door een 

van zijn emulators om de passerende karavanen te controleren. Na deze waarschuwing bracht 

een wandeling van een uur ons naar het dorp Harienèh (in kÙrde), Partchighli (in het Turks). 

Dit kleine dorp, geplaatst in een holte, gaat vooraf aan een halve farsag Pindjwîn, een soort 

dorp waar men de eerste Ottomaanse functionarissen ontmoet. Volgend op een hoge klif, op 

de bodem waarvan een klein rommelt 

 

stroom, loopt men langs een rij heuvels bedekt met eiken, wilde wijnstokken en prachtige 

klimplanten, die afdalen naar de bodem van de stroom.  

Zo komt men aan in Pincljwîn, waar mij het grootste ongemak van deze reis door het Oosten 

te wachten stond.  
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HOOFDSTUK II  

Turks Koerdistan. - De quarantaine van PindjAVÎII - Souleimunièb.  - Erdibil (Arbèles). - 

Alexander en Darius - Aankomst in Mosul (Nineveh). - Geschiedenis en beschrijving van 

deze stad.  

Ik vergat te zeggen dat tijdens mijn korte verblijf in Teheran, vorig jaar augustus, de 

aanwezigheid van cholera daar was gemeld, waardoor deze bevolking vaak en wreed op de 

proef werd gesteld door de gevreesde plaag. Op het moment van mijn vertrek was de 

verwoesting echter zo klein dat er amper acht tot tien gevallen per dag waren. Maar toen ik 

wegging uit de Perzische hoofdstad, werd het nieuws alarmerend, ofwel dat de epidemie snel 

vorderde, of beter gezegd door het effect van een besmettelijke angst die geleidelijk de 

overdreven geluiden, verspreid door reizigers langs de weg, toenam. 

Van Hamadan hoorde ik dat het aantal slachtoffers dagelijks rond de vijftig was; in Sennèh 

zeiden ze honderd; het waren er tweehonderd op Turks grondgebied. 

De oosterlingen hadden in hun fatalisme nooit quarantaines gebruikt om zichzelf te 

beschermen tegen de invasie van  

 



epidemie en zelfs de meest zeker besmettelijke ziekten. Maar we herinneren ons de emotie 

die rond deze tijd werd veroorzaakt door de verschijning in Europa van cholera morbus, 

gebracht door de pelgrims die terugkeerden uit Mekka. Een diplomatieke conventie legde de 

Porte voor de toekomst het gebruik van de conserveermiddelen op die in het Westen werden 

gebruikt. Dergelijke voorzorgsmaatregelen vormden een grote belemmering voor de Turkse 

apathie, terwijl deze Europese eis het nationale gevoel van eigenwaarde beledigde; dus het 

was met een zeer sterk gevoel van irritatie en kwade wil dat de quarantaines werden 

ingesteld, en af en toe werd hen niets bespaard wat Europeanen kunnen worden aangedaan in 

termen van boosaardigheid en ergernis. Reeds in Daskeran had ik vernomen dat ik 

waarschijnlijk in Pindjwîn een speciale ambtenaar zou vinden die uit Constantinopel was 

gezonden, met volledige bevoegdheden, om de toezichtmaatregelen te organiseren die nodig 

waren door de sanitaire situatie in Perzië. 

Toen ik in deze stad aankwam, wist ik dat we hem van het ene op het andere moment 

verwachtten.  

De eerste die me ontving was de douane-meester en helaas hoorde ik van hem dat de 

burgerlijke Mudir, aan wie ik werd aanbevolen, een paar dagen op tournee was.  

Door de omstandigheden had ik ervoor gezorgd mijn kamp op te slaan op enige afstand van 

het dorp, toen ik tegen de avond de aankomst zag van de harem van het hoofd van de 

Quarantaine en spoedig deze persoon zelf. Zijn zicht beloofde niet veel goeds voor mij. Het is 

in feite onmogelijk om 

(1) Turkse Mudir is ongeveer wat Perzische Ketkhoda is; hij x ■. 

combineert administratieve en politiefuncties. Mudir betekent burgemeester of chef. 

 

Niets kon erger gebouwd en tegelijkertijd weerzinwekkender zijn dan deze kleine man met 

zijn dikke buik die op een ballonachtige manier naar voren kwam, pijnlijk geholpen door 

twee korte benen die opgezwollen waren als twee slecht vierkante palen. Deze misvormde 

buste werd bekroond door een bleek gezicht, met hangende wangen, bezield door twee 

wezelogen waarin de beestachtige haat van de christen doorboorde. Met zo'n lichaamsbouw 

kon Salèh-Effendi (zo heette hij) alleen maar onbeleefd en onbeschoft zijn. 

Zelfs niet luisterend naar mijn observaties, veroordeelde hij me, het woord is niet te veel, tot 

acht dagen vastleggen in wat hij graag de moskee van het land noemde. Deze zogenaamde 

moskee bestond uit een lange vierkante kamer, die slechts aan drie zijden gesloten was, als 

een Perzische talaar. 

Je komt binnen door een kleine deur die uitkijkt op de open zijde, die een paar meter boven 

de grond uitsteekt. Daaronder lag een stapel afval die elke dag werd vergroot door de Turken 

die deze plek hadden uitgekozen om in hun smerigste behoeften te voorzien. Twintig passen 

breed is er een kleine stenen omheining met in het midden een bassin, in de schaduw van een 

prachtige wilg. Het was daar dat we baden terwijl ik de echte moskee bezette, die, hoewel 

open, perfect dient tijdens de winter, de Kùrdes maken zich geen zorgen over de kou, 

waartegen ze vanaf hun prille jeugd verhard zijn. Ik bevond me in deze geïmproviseerde 

lazareth onder het oog van mijn voogd, eerder mijn gevangenbewaarder, de Mudir van de 

Quarantaine, zoals hij werd genoemd, die ongeveer vijftig meter verderop woonde, aan de 

andere kant van de stroom die vlakbij de moskee stroomt. 

De dag na mijn aankomst ontving ik zijn bezoek. Ik had niets van hem te verwachten, te 

oordelen naar een van hem 

 



wat werd mij gerapporteerd. 'Dit is een Frengui,' had hij gezegd ', zei hij tegen mijn 

tshalwadar, die kan getuigen dat Tur * kia-quarantaines geen toneelstuk zijn. ' Dus ik bond 

mezelf vast om hem zo onaangenaam mogelijk te laten bezoeken, dat hij me duidelijk dwong 

me te bespotten. Ze had veel getuigen; eerst mijn bedienden, gevangenen zoals ik, daarna de 

vier zapties, politieagenten, die de mudir vergezelden, en tenslotte een twintigtal Koerden die 

nieuwsgierig waren geworden voor de opening van de moskee. Toen Salèh-Effendi 

binnenkwam, zat ik op mijn reiswieg, dat ik in een hoek had neergezet. Ik bewoog niet, en 

aangezien de mudir me niet had begroet bij binnenkomst, heb ik op mijn beurt afgezien van 

het begroeten van hem. Bleek, zijn gezicht werd karmozijnrood. 

Omdat hij niets had om op te zitten, werd hij gedwongen te blijven staan, en volledig onthutst 

door deze ontvangst, na enkele ogenblikken met zijn ogen te hebben gerold, vertrok hij 

abrupt te midden van de spot van de Kùrdes die getuige waren geweest van zijn teleurstelling 

en erg gelukkig leken. Salèh-Effendi had me willen vernederen en me daarmee in het 

openbaar laten zien als een soort merkwaardig beest; hij had in mijn voordeel alleen maar 

meer sympathie opgewekt bij deze inheemse bevolking die de Europeaan evenzeer 

respecteert als de Turk. 

De acht dagen die ik daar doorbracht, leken me een eeuw. De derde, de burgerlijke mudir, 

Ahmet-Beg, was teruggekeerd van zijn boodschappen, was niet bang om me te komen 

opzoeken en herhaalde zijn bezoek elke dag. Hij vertelde me dat hij de eerste neef was van 

Mahamet-Pasha die ik als gouverneur in Kerbelah had gekend, net als hij van Koerdische 

afkomst. Deze familie, de 

 

de waarheid verplicht me om het te zeggen, werd verrijkt, van vader op zoon, door het 

plunderen zoals zoveel andere stamhoofden in deze omgeving van Souleimanièh. Voorheen 

onafhankelijk van de Porte, leefden deze leiders als echte struikrovers, die de grootste 

excessen pleegden, onverschillig jegens Turken en christenen, en voor niets bloedbad 

combineerden met plundering. Hun nakomelingen zijn nu onderworpen en de mudir van 

Pindjwîn wordt beschouwd als een van de meest beschaafde mannen in de regio. Hij pochte 

er zelf op, en hoewel zijn gesprekken, vanwege zijn onwetendheid van alle dingen, mij 

dikwijls de oorzaak van dodelijke ergernis waren, moet ik recht doen aan de 

zelfgenoegzaamheid en vriendelijkheid die deze dappere man niet ophoudt te slijten. me. Zijn 

krediet ging niet zo ver dat ik mijn onbekwame sekwestratie ophief, maar gedurende de 

laatste drie dagen kreeg hij van mijn woeste cerberus toestemming om te paard, naar behoren 

begeleid, een paar kleine excursies te maken. Wat hem betreft, hij overlaadde me met 

attenties en stuurde me soms honing, die voortreffelijk is en allemaal geurend naar de 

bloemen van de bergen, soms een patrijs, een kwart schapenvlees, enz., En hij weigerde enige 

betaling om me te ontlasten, zei hij. naïef, ten koste van zo'n lange reis. 

Mijn drie of vier wandelingen in de buurt van het dorp vonden pas rond zonsondergang 

plaats. Ik hoefde mezelf alleen maar te prijzen voor de inwoners die ik ontmoette en die me 

waarschuwden met een zeer sympathieke groet; onthulde vrouwen lieten me mooie gezichten 

zien. De huizen zijn beter gebouwd dan die ik tot dan toe was tegengekomen. De 

binnenplaatsen zijn omgeven door sterke heggen gemaakt van geweven biezen om zichzelf te 

beschermen tegen volenrs. Pineljwîn heeft ongeveer tweehonderd huizen, waarvan vijftien 

 

zaine behoren tot Joden, die hier onder de speciale leiding staan van hun chef of ketkhoda 

met de naam Levi-Aly. Deze joden houden zich voornamelijk bezig met drugs en medicijnen. 

In heel Kùrdistan vervaardigen zij de prachtige kleuren waarmee de draden van zijde, katoen 



en wol worden geverfd die worden gebruikt bij het maken van deze prachtige tapijten, de 

belangrijkste industrie van het land. Ze worden voor dit doel zelfs in alle landen verspreid, en 

bijna in elk dorp, van Sennèh tot Souleimanièh, is er een joodse familie die dit bedrijf doet. 

De kleuren die we gebruiken zijn uitsluitend plantaardig. Het mooie geel wordt geproduceerd 

door de schil van de granaatappel, het zwart met een substantie uit India; Bovendien is er in 

Kùrdistan een boom genaamd Zalou, waaruit de joden erin slaagden vijf verschillende 

kleuren te extraheren, al naargelang ze gericht zijn op de schors, het hout, het blad of de 

bloem. Ze halen andere nuances uit de sendjits of johannesbroodboom die zowel in het 

gebladerte als in de vrucht lijkt op de olijfboom. De rijkste tapijten en Koerdische sjaals, 

waarvan sommige erg mooi zijn, zijn gemaakt van de buitengewoon zijdezachte wol van de 

zogenaamde Angora-geiten, die in grote aantallen in het land worden gehouden. Er gaat niets 

boven de vacht van die van deze geiten die wit zijn, met hun jurk versierd met duizenden 

zilveren krullen. 

Het uitzicht vanaf de top van de heuvels die Pindjwîn omringen, is eentonig, maar grandioos. 

Hoe je ook kijkt, het is gewoon een opeenvolging van bergketens die achter elkaar oprijzen 

en allemaal bedekt zijn met dezelfde bossen van steeneiken, vermengd met kleinere struiken. 

Overal groeit ook de wilde wijnstok. 

 

vage, kruipend over de grond of klampt zich vast aan bomen.  

Deze goede Ahmed-Beg nam alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zodat ik niet werd 

beroofd, en elke nacht liet hij een dozijn mannen rond mijn huis waken in het belang van 

mijn veiligheid. In één nacht stuurde hij tot wel vier keer om te zien of er niets met mijn 

windhonden was gebeurd. Er zijn een aantal beren in het land, die 's avonds naar het midden 

van de tuinen komen; zij zijn eveneens dol op fruit, zodat de bewoners verplicht zijn om over 

hun boomgaarden te waken, niet alleen tegen dieven, maar ook tegen beren. 

Vanuit mijn lazareth zag ik drie keer per dag de moslims, die hier zijn vanuit de soennitische 

ritus, hun gebeden opzeggen. Ze staan in verschillende rijen achter elkaar; een mullah staat 

vooraan en roept driemaal de naam van God, Allah! Allah! Allah! dan mompelden ze 

allemaal hetzelfde gebed en zei men gedurende een kwartier een groot gezoem van bijen. 

Deze kostuums van verschillende kleuren, deze tulbanden ook kleurrijk, deze mengeling van 

krijgers met hun grote pistolen en hun khanar (kort zwaard) en oude mannen, van wie 

sommigen honderd jaar oud zijn, dit alles vormde een beeld dat goed gedaan was om te 

verleiden en een schilder inspireren. 

Een van de bezoeken die me het meest interesseerden, was dat van twee Derwisjen die uit 

Khokand kwamen en voor de tweede keer de bedevaart naar Mekka maakten. Ze waren 

drieëntwintig om deze reis te maken en ze hadden een karavaan gevolgd die net als ik, maar 

minder streng, in quarantaine werd gehouden. Ze vertelden me dat het zes maanden duurde 

om van Khokand naar Teheran te komen. Van wat ze me vertelden, de kooplieden van de 

stad Khokand, 

 

die twee dagen van Sir Darya verwijderd is, daal met roeiboten deze grote rivier af tot aan het 

Aralmeer; van daaruit bereiken ze over land de Kaspische Zee, waar ze weer aan boord gaan, 

en als ze de Wolga opgaan, zullen ze de jaarmarkt van Nishni-Novogorod houden. Een van 

deze derwisjen was eerder gekleed in het Perzisch en de andere geheel zoals de Tataren van 

Kazan, maar met een sterk gekarakteriseerd Kalmyk-type. Hij sprak alleen met enthousiasme 

over zijn nationale koumis of gefermenteerde merriemelk. 



Volgens hen is deze navigatie van de Sir Daria erg belangrijk; de boten worden met paarden 

voortgetrokken als de roeiers te veel moeite hebben. Ik was echt verrast door de intelligentie 

van deze twee pelgrims en hun gevarieerde kennis over dingen in dit immense Azië. Ze 

namen de thee met me mee, maar ze vertelden me dat degene die ik gebruikte, en dat ik duur 

genoeg betaalde om hem goed te krijgen, absoluut walgelijk was en in niets leek op het 

heerlijke blad dat de Khokand rechtstreeks uit China trekt. Ze namen het zonder suiker, zoals 

de Chinezen, met het argument dat suiker thee bederft, zoals de Arabieren op dezelfde manier 

zeggen van koffie. We zien dat de communicatie met mij vrij eenvoudig was voor een 

slachtoffer van de pest. Mijn lazareth inbrengen was pure boosaardigheid van Turk tot 

Europees; maar wat maar al te ernstig was, was het effect op mijn gezondheid van 

verschillende zeer koude nachten die ik op deze manier in een volledig open accommodatie 

doorbracht. 

Eindelijk, op dinsdag 1 oktober, kwam er een einde aan deze verfoeilijke en vrij nutteloze 

quarantaine. Ik kon niet wachten om te vertrekken, maar de mijne kon me niet zoveel schelen 

vanwege alle enge geruchten rond deze gevreesde YarAhmet. Hij had, zo werd beweerd, 

mannen naar hem toe gestuurd 

 

in het dorp om erachter te komen welke caravans daar stonden, en het aantal koffers en de 

inhoud van de dozen. Ahmet-Beg stelde me gerust en vertelde me dat ik mijn reis zonder 

angst kon voortzetten, terwijl de Yar-Ahmet-bende de Europeanen respecteerde. In het dorp 

zelf zijn veel dieven. 

'S Nachts zijn we verplicht om onszelf te beschermen, wat de dag ervoor niet had verhinderd 

dat criminelen een huis aanvielen waar een karavaan van Perzische kooplieden logeerde, van 

wie we een grote kist Indiase vrouwen hadden gestolen.  

Toen ik op 2 oktober vertrok, arriveerde ik op vrijdag 4, in twee fasen, in Sulaymaniyah, de 

hoofdstad van Turks Koerdistan, en ik bleef daar tot de 10e om een beetje te herstellen van 

het wrede lijden dat ik had doorstaan tijdens deze verdomde quarantaine. Het eerste station 

bracht me van Pindjwîn naar Veliawa, via Terendar, I {iS'OU en Badanèh; 

de tweede, nadat ik bij het verlaten van Yeliavra een vrij sterke rivier had overgestoken, deed 

me Douevéisa J Nodèh en Asrabad zien: al deze namen verwijzen naar dorpen en zelfs naar 

eenvoudige gehuchten waarvan ik niets zal zeggen, gezien hun geringe belang.  

Souleimanièh is magere de titel van hoofdstad, maar is meer een stad dan een stad, ver onder 

Sennèh.  

Het is gelegen in een vlakke en dorre vallei, doorsneden door ravijnen, het grootste deel van 

het jaar zonder water, aan de voet van een van de hellingen van de Monts-Khoïdjâh, een 

bijzondere keten die van noord naar zuid loopt. Al deze campagne heeft een droevige 

uitstraling en we begrijpen dat Sulaymaniyah alleen aan haar strategische positie de eer te 

danken heeft de residentie te zijn van de vertegenwoordiger van de sultan aan dit deel van de 

Koerdische bevolking. 

 

De gouverneur, Omer-Pasha, was een wezen van Namik-Pasha, die me voor hem bij het 

verlaten van Bagdad een speciale aanbevelingsbrief had gegeven die aan mijn bouyourouldi 

of paspoort was gehecht. De dag ervoor had ik alles bij hem laten bezorgen door mijn 

bediende Jùssouf, die was uitgezonden om hem op de hoogte te brengen van mijn komst. 

Jùssouf wachtte me een halve competitie van de stad op, in het gezelschap van een Koerdisch 

hoofd van mij, genaamd Abdou-RhamanBeg, wiens huis door de Pasja was aangewezen om 



mij te ontvangen. Laatstgenoemde stelde zich in de meest hartelijke bewoordingen geheel tot 

mijn beschikking. Maar de echte detentie die ik zojuist had ondergaan, de ziekte en nerveuze 

opwinding waar ik de afgelopen tien dagen in zat, maakten me ongemakkelijk. Het was de 

rest van de dag een lang debat, waar ik mezelf de schuld van geef, tussen mijn groeiende 

slechte humeur en de onuitputtelijke vriendelijkheid van deze man. Aangekomen voor zijn 

huis, weigerde ik naar binnen te gaan, omdat ik me in mijn tent wilde vestigen. Hij haastte 

zich om een heel mooi exemplaar in zijn tuin te laten bouwen. Ik zei dat ik de mijne nodig 

had, hoewel veel kleiner, van plan om thuis te zijn. Dit tafereel, waarvan ik alle 

belachelijkheid herken, werd herhaald ter gelegenheid van het eten. Om me goed te 

behandelen, had de goede man een kok ingehuurd die me tijdens het avondeten een zeer 

comfortabele maaltijd voordeed. 

Zelfde weigering: ik wilde zelf koken, om er zeker van te zijn dat ik niet vergiftigd zou 

worden in een land waar ik ter dood gezworen was. Ik wist niet echt meer wat ik zei, mezelf 

opwindend terwijl ik sprak. Mijn gastheer antwoordde niet en bleef daar maar verbaasd staan. 

Bij het zien van dit echte verdriet dat haar mooie en goede gezicht verduisterde, 

 

Mijn opgetogenheid nam geleidelijk af en ik reikte naar hem: 'Nee, ik heb hem eindelijk 

gezegd, je bent goed en ik vertrouw ' je.  Ik heb nog nooit een gelukkiger man gezien, hoewel 

het voor mij nauwelijks mogelijk was om zijn maaltijd te eren. 

De eerste drie dagen brachten we door in de tent en kwamen bijna zonder uit bed te komen. 

Ik was echt ziek, mijn darmen stonden in brand, ik had geen eetlust en alle ledematen waren 

overweldigd door koorts, wat me zorgen baarde. Het was het begin van een dyssenterische 

aandoening die me de rest van mijn reis niet verliet. MCS- vermoeienissen uit het verleden 

waren er voor iets, maar s koude nachten had Pindjwîn het kwaad bepaald. 

Ik werd perfect verzorgd door mijn gastheer, Abdou-RahmanBeg, evenals door zijn familie, 

en talloze bezoeken aan Vinrejat, vanaf de dag na mijn aankomst, om me de interesse te 

tonen dat ik werd getoond. De eerste was die van OmerPacha. Toen hij wegging, was het de 

beurt aan de moefti, Mollah-Ahmet; toen kwamen de Kadi, Nakieb-Seyid-Effendi, al snel 

gevolgd door verschillende anderen. Ik kon ze in het Perzisch en met zachte stem horen 

praten over mijn toestand. Ze voorspelden er niet veel goeds voor, en in de overtuiging dat ik 

ze niet begreep, uitten ze hun bezorgdheid. 'Ik denk niet dat hij ' ermee wegkomt ', zei 

iemand . - "Trouwens, er is hier nooit een Europeaan", * voegde er nog een toe.   riep een van 

hen ten slotte uit.    

 

die ik vol vertrouwen en energie zat.  

Drie dagen lang nam ik gehoorzaam de sappen van lokale kruiden, aanbevolen voor 

darmaandoeningen, en ter ere van de Koerdische geneeskunde merkte ik dat ik op de vierde 

dag in staat was om op bezoek te gaan. Bij de Pasha's die me uitnodigden lunchen.  

Omdat ik verplicht was mezelf veel te sparen, reageerde ik slecht op zijn beleefdheid en 

raakte ik slechts lippendienst aan de uitstekende maaltijd waarin hij alles had samengebracht 

wat het land het meest delicate te bieden heeft. Omer-Pasha is een van die Turken die, weinig 

geneigd tot Europese ideeën, alle tradities van oude gastvrijheid bezitten. Zijn natuurlijke 

vriendelijkheid werd nog versterkt door het plezier met mij te kunnen praten over de man die 

zijn carrière had gemaakt en wiens vriendelijkheid jegens mij ik me graag herinnerde. Hij 

kende duidelijk de beledigingen die ik in Pindjwîn had geleden; maar de Mudir van 

quarantaine was een onafhankelijke ambtenaar, gezonden vanuit Constantinopel met 



instructies die niet aan hem waren meegedeeld, hij vermeed om er met mij over te praten, en 

door een gevoel van discretie dat mij te bevelen leek te bevelen, onthield ik mij van spreken 

tegen mij. ook om niets tegen hem te zeggen. Ik begreep echter uit zijn buitensporige 

vriendelijkheid dat hij me het domme en harde gedrag wilde laten vergeten dat tegen mij was 

aangedaan: Omer-Pasha had toen twee zoons, een van de zeventien, in een slecht humeur. 

Lief, gereserveerd en zelfs heel serieus voor zijn leeftijd, en de andere peuter van vijf, 

charmant in zijn kleine blauwe tuniekje en zijn rode broek. De volgende dag was het mijn 

beurt om de gouverneur te behandelen. Na de lunch volgde een prettig en hartelijk gesprek, 

dat bijna twee uur duurde, onder het genot van thee en koffie. 

 

koffie en tijdens het roken, in Turkse pijpen, van de uitstekende tabak van Latakièh, waarvan 

de Pasja mij aanwezig had gemaakt.  

Souleimanièh heeft ongeveer dertig Chaldeeuwse (katholieke) gezinnen, arm en ellendig, in 

tegenstelling tot de christenen van Sennèh, die het bijna allemaal welvarend hebben. Dit is 

het overblijfsel van een ooit bloeiend christendom, maar op wrede wijze gedecimeerd door 

Koerdisch fanatisme. 

Onderdrukt, geplunderd en afgeslacht, namen de Chaldeeën hun heilige vaten en zochten ze 

hun toevlucht in de woestijn. Vandaag is de vervolging beëindigd; deze christenen hebben er 

niet eens meer last van: ze konden echter niet opstaan en leven, ik moet zeggen, in een diepe 

walging, waarvan ze zeker hun twee priesters, die zich haastten om mij te komen bezoeken, 

niet terug kunnen trekken. 

Oom en neef, die met elkaar getrouwd waren en elkaar hartelijk verafschuwden, waren 

constant in oorlog, en toen ze in een staat van dronkenschap kwamen, wat vaak gebeurde, 

ontaardden hun ruzies soms in vuistgevechten. Een paar dagen eerder was de oom, op klacht 

van de neef, die de hoogste dosis afranselingen had ontvangen, door de Pasha veroordeeld tot 

vierentwintig uur gevangenisstraf. Elk aan hun kant, elkaar belasterd, kwamen ze me om een 

aalmoes vragen die ik niet kon weigeren voor hun al te echte ellende. In dit deel van 

Kùrdistan zijn de Chaldeeuwse priesters verplicht, om te leven, een belijdenis uit te oefenen; 

dit waren touwmakers. Omdat ze me hun dankbaarheid wilden tonen, kondigden ze me aan 

dat ze een mis zouden vieren voor de terugkeer van mijn gezondheid en de gelukkige 

voortzetting van mijn reis, waarbij ze me uitnodigden om aanwezig te zijn. Ik ben daarheen 

gegaan, moet ik bekennen, uit pure nieuwsgierigheid. 

Het was echt een verrassende transformatie, en  

 

Ik kan de waardigheid van de oom, die dienst deed, en de perfecte kleding van de neef, die 

hem voldoende hielp, niet prijzen. De Souleimanièh-kerk is slechts een schuur met een lemen 

altaar. 

De ceremonie was echt ontroerend, vooral op het moment van de verheffing: de priester die 

de gewijde hostie met zijn twee handen vasthoudt, wendt zich tot de gelovige en heft hem 

drie keer boven zijn hoofd terwijl de hulp een groot geluid is zoals bij het ambt van Goed. 

Vrijdag, die men de Ténèbres noemt. Sulaymaniyeh heeft ook ongeveer vijftien joden. De 

rest van de bevolking, die kan oplopen tot zesduizend inwoners, is moslim van de 

soennitische of Turkse ritus. Ik beschreef geen enkel monument; de stad heeft er geen, zelfs 

de residentie van de Pasha niet, die een vermelding verdient. 

Voldoende uitgerust en in de overtuiging dat ik genezen ben, vertrok ik op de ochtend van 

donderdag 10 oktober weer. Deze eerste dag bracht me naar Kelespi, een onbeduidend dorp, 



dat door Allay, Bao en Merdèh liep, echte gehuchten, en een nogal slechte rivier overstak, de 

Tadjeroud genaamd. Als schuilplaats vond ik alleen een soort van slecht gesloten schuur, een 

triest onderkomen gezien mijn situatie, want vanaf de eerste uren rijden had de koorts me in 

zijn greep. Het weer was echter fantastisch voor het seizoen, 's nachts koud, maar overdag de 

mooiste zon. De etappe van de volgende dag bracht me naar het dorp Tekièh, na een 

lunchstop in Bibidjek. 

De weg van de vorige dag was nog begaanbaar; die van die dag bracht me terug naar de 

bergen, waar ik die gemzenpaden vond die me zo goed kenden. Op de 12e was het nog erger. 

Hoewel we meer in de vlakte zijn, lopen we op een terrein dat buitengewoon gekweld, 

gescheurd is, op elk moment, 

 

door diepe ravijnen en een soms gevaarlijke doorgang. Zo komen we aan bij Tshemtslumuîl, 

een bescheiden agglomeratie van een dertigtal huizen, maar waar we een militair station zien 

dat bestaat uit een compagnie van honderd haita (ongeregelde troepen). Hun commandant, 

Jaffer-Beg, bood me heel genadig gastvrijheid aan in zijn tent, waar we de avond aangenaam 

doorbrachten in het gezelschap van Jussouf-Agha, zijn tweede, en Feth-Ahmet-Beg, de mudir 

van de plaats. Maar ik kon niet wachten om Kerkouk te bereiken, dat slechts zes competities 

verwijderd is. De maan komt bijna vol op, 

besloot rond tien uur op pad te gaan.  

Na een wandeling van zeven uur kwam ik zondag 13 oktober moe, uitgeput en trillend van de 

koorts aan in Kerkouk. Het was een zware nacht voor mij, die ik midden in vrij hoge bergen 

doorbracht, hoewel met een beter begaanbare weg. Ik logeerde bij een katholieke Chaldeeër, 

die me zijn huis in de christelijke wijk gaf. Het gezinshoofd, Gadja-Jùssouf, woonde volledig 

blind bij zijn zwager Gadja-Mouça en zijn zoon, André (Endri) genaamd. Ik prees mezelf 

enorm voor de buitengewone vriendelijkheid van deze dappere mensen, bij wie ik was 

ondergebracht door de gouverneur zelf, Taghi-Pasha, die ik had geïnformeerd over mijn 

komst. 

Kerkouk is oud. Sommigen (Olivier, Ritter) zien het als de Mennis van Quinte-Curce, de stad 

waar Alexander rustte terwijl hij van Arbèles naar Babylon ging; de anderen die de mening 

van d'Anville overnemen, identificeren die met Kerkoura van Ptolemaeus. Dit is wat Niebuhr 

er in de vorige eeuw over zei: “Deze stad ligt aan de voet van een steile heuvel. De heuvel is 

omgeven door een muur en doet dienst als citadel. We zien drie moskeeën, waarvan er één 

bevat, 

 

ze zeggen, de graven van de profeten Daniël, Michael, Hananja en Azaria. De 

mohammedanen staan niet toe dat joden daar aanbidden. Er zijn ongeveer veertig Chaldeeën 

of Nestorianen die zich bij de Roomse Kerk hebben aangesloten (1).  De muren die de heuvel 

omringen, of liever de kunstmatige heuvel die op een vlakke ondergrond is opgetrokken, 

hebben een karakter uit de hoge oudheid, misschien Assyrisch. We tonen, in een oude kerk 

die een moskee is geworden, het graf van de legendarische Thomas-Ghair, generaal van 

koning Chahpour. Een tiental kerken, die dateren uit de vroege dagen van het christendom, 

werden zo tot moskeeën omgevormd. Onafhankelijk van degene waaraan de nagedachtenis 

van de profeet Daniël is gehecht, is er een andere die, zeggen dezelfde naïeve tradities, het 

graf van de Maagd zou bevatten. Er is niets opmerkelijks aan deze verschillende 

monumenten, opgetrokken uit fijne steen. Een kleine rivier, de Toussi-Teshaï, stroomt naar 

Kerkouk. Aan de andere kant is de Serai, of het Gouverneurspaleis, een huis dat er weinig 

prinselijk uitziet, maar groot en handig. Ik kon de dag na mijn aankomst beoordelen door in 



te gaan op de vriendelijke uitnodiging die Taghi-Padia aan mij had gericht om met hem te 

komen lunchen. Deze probeerde, net als de Pasja van Souleimanièh, met zijn aandacht om 

mij mijn tegenslag van Pindjwîn te doen vergeten. Toen ik zijn huis verliet, ging ik wandelen 

naar het christelijke dorp Koria, dat we op korte afstand van de Seraï ontmoeten, 

(ik reis. Deel II, pag. 272. 

 

afgewisseld met tuinen waar u zeer mooie olijfbomen en andere fruitbomen met krachtige 

vegetatie kunt zien. Er waren daar ook verschillende kerken of kapellen die tegenwoordig zo 

veel bijna verwoeste moskeeën zijn. De grootste, hoe eenvoudig ook, wordt nog steeds 

gebruikt in de katholieke Chaldeeuwse eredienst. De goede priester, die eraan gehecht is, 

heeft mij de eer bewezen met een zelfgenoegzaamheid vol hoffelijkheid. Een dag was genoeg 

om alles te bezoeken; de volgende twee werden in volledige rust doorgebracht, wat duidelijk 

mijn beste medicijn was. 

Op de vierde dag, dat wil zeggen donderdag 17 oktober, verliet ik Kerkouk. De weg, naar het 

noorden gericht, loopt eerst door het dorp Koria en stort zich dan in een woestijn die door 

vulkanische scheuren is doorsneden. Een eminentie toont een kleine krater waaruit vuren 

komen, genaamd Baba-Gùrgùr. Er zijn ook overvloedige bronnen met nafta, waaruit het 

bitumen werd gehaald en dat diende als deklaag voor de muren van Babylon en andere steden 

van Assyrië (1). Ik stopte voor de lunch in een karavanserai, gelegen aan de rand van een dun 

stroompje, tussen eenzame en dorre rotsen. Als je deze ruige plek verlaat, daal je af in een 

drassige vlakte waar het lopen op elk moment wordt belemmerd door vijvers en beekjes. Een 

gordel van kleine heuvels, gevormd uit compact grind, grenst aan deze vlakte in het noorden. 

Het is na het te zijn overgestoken dat men aankomt in het dorp Alioùn-Kùpri, gebouwd op de 

rivier genaamd de Petit-Zab, de Caprus des Greeks, wiens naam lijkt te zijn gevonden in die 

van het dorp. 1:  

(1) Dit zijn, zou je niet vermoeden, de bitumineuze reservoirs waarover Quinte-Curce 

spreekt.  

 

Deze rivier ontspringt in de keten van DjebelTak (de oude Zcigros) die Kùrdistan scheidt van 

Aderbeidjan, en zal uitmonden in de Tigris, ongeveer vijftien mijlen van Altoùn-Kùpri. Ik 

was vanuit Kerkouk gereisd in het gezelschap van zes christelijke Chaldeeën, uit Tel-Keiff, 

een dorp in de buurt van Mosul, robuuste mensen die goed bewapend reisden. Ze waren 

tewerkgesteld in dienst van de stoomboten van de Tiger, met het hoofdkantoor in Bagdad, en 

keerden terug naar hun land, nadat ze wat geld hadden verdiend. 

Altoùn-Kùpri verdient de naam " ellendig stadje?" gegeven door de onverschrokken reiziger 

mevrouw Ida Pfeiffer, die daar twintig jaar voor mij een paar uur doorbracht op weg van 

Bagdad naar Mosul. Dit grote dorp is gebouwd op een eiland gevormd door de twee armen 

van Petit-Zab, dat wordt doorkruist op twee stenen bruggen van ongelijke grootte, maar met 

een prachtige constructie, die naar alle schijn uit de Romeinse tijd stamt. De inboorlingen 

noemen de Petit-Zab, die ondanks zijn naam erg breed is, AltounSou (Eau-d ' Or), eerder 

omdat het water uitstekend is en het land bevrucht, dan vanwege het weinige kaf dat we in 

zijn bed verzamelen. . Daar zag ik verschillende keleks beladen met graan die zich 

klaarmaakten om naar Bagdad te vertrekken.  

Ik heb verder niets te zeggen over Altoùn-Kùpri, die echter zeven- tot achtduizend zielen 

heeft. Vroeger zagen we een prachtige karavanserai of khan, nu verwoest. Ik vertrok 's 



avonds op de 18e, ondanks de smeekbeden van de mudir, Mahmoud-Agha, die me een 

vriendelijk bezoek bracht in mijn tent, omdat ik liever had gekampeerd, en gaf me 

enkele nuttige aanwijzingen voor de rest van mijn reis?  

naar Mosul, via Er ibil.  

 

Van Altoùn-Kùpri tot Erdibil is het slechts een woestijn die lijkt op degene die ik had 

gevolgd op mijn weg van Bagdad naar Samara, langs de Tigris. De afstand wordt afgesneden 

door een rustpauze in het dorp Koschtepèh, waar ik midden in de nacht aankwam, die ik 

eindigde in een zeer vervallen divan-khanèh en geteisterd door een wolk vleermuizen 

waarvoor mijn aanwezigheid op het hoogste punt leek opdringerig. Ik verliet ze 's morgens 

vroeg en begon aan nog een vijf uur durende wandeling door de woestijn, langs, maar van 

grote afstand, een bergketen die rechts zijn hellingen en zijn even dorre toppen laat zien. Ik 

zag onderweg drie of vier van deze heuvels of heuvels, de zogenaamde tehs, opeenhopingen 

van oud puin, bedekt met aarde, wat erop duidt dat dit eenzame land vroeger erg bevolkt was. 

De gazellen lopen er alleen in veiligheid naartoe en stoppen, gewoon nieuwsgierig, om ons 

voorbij te zien gaan. Het was middag toen we de buitenwijk van Erdibil bereikten. 

Ik had een bediende gestuurd om mijn aankomst aan te kondigen aan de gouverneur of mudir 

aan wie de Pasja van Sulaymaniye * mij had aanbevolen. Op zijn bevel werd ik naar het huis 

gebracht van een man genaamd Nadir-Agha; maar ik vond het zo vies en zo walgelijk dat ik 

niet kon besluiten om daar te blijven, en ik kreeg op zijn plaats dat van een bepaalde 

MahametEffendi, die oneindig veel te prefereren was, waar ik me heel gemakkelijk met al 

mijn mensen vestigde. 

Hier is een stad waarvan de oude naam (Arbela) een van de meest klinkende in de 

geschiedenis is, omdat het verband houdt met de herinnering aan de grote overwinning van 

Alexander op Darius, die het lot van Perzië besliste. De strijd vond echter pas op vrij grote 

afstand van Arbèles plaats, bij Gaugamèles. 

 

Strabo bevat in dit opzicht een waardevolle passage voor de historische geografie van dit 

land. 'In Aturia (het echte Assyrië)', zei hij, 'ligt het dorp Gaugamela, waar Darius zijn kroon 

verloor. Deze plaats is ook beroemd om zijn naam, wat Huis van de Kameel betekent. Darius, 

de zoon van Hystaspe, noemde hem zo omdat hij het inkomen had toegewezen aan de kameel 

die, onder andere geladen met de proviand van de koning, de meeste vermoeidheid had 

doorstaan bij het doorkruisen van de woestijn van Scythië. De Macedoniërs, die in 

Gaugamela slechts een ellendig dorp zagen, noemden hun overwinning naar de naam 

Arbèles, een grotere plaats, de kolonie van Arbelus de Athoriaan. Na Arbèles en de berg 

Nicatoriùm ontmoeten we de rivier Caprus (1), op dezelfde afstand van Arbèles als de Lycus 

(2). 

De regio draagt de naam Artacène: rond Arbèles is er ook de stad Demetrias, dan de Bron van 

Naphte, de Pyres (vuren), de Tempel van Diana Anea, Sadraques, het Paleis van Darius, zoon 

van 'Hystaspe, en Cyparisson (cipressenbos) (3).  

Het land dat we doorkruisen kan men niet beter omschrijven. Komende van Altoùn-Kùpri 

naar Ker- * kouk, wees ik de lezer op het bestaan van naftabronnen en vulkanische branden 

waarover de hedendaagse Griekse geograaf van Jezus Christus spreekt. Wat betreft de steden 

Demetrias en Sadraques, we kennen er geen spoor van, net zomin als van de tempel van 

Diana, waarvan Strabo het bestaan noemt. In de zeventiende eeuw bleef er ongetwijfeld 

(1) Le Petit-Zab.  



(2) De Grand-Zab.  

(3) Strabo, boek XV, hfst. 1e. 

 

iets uit het paleis van de Perzische koningen waarover hij ook spreekt. Men zou in de 

verleiding komen om het te geloven door deze regels van Tavernier te lezen, geschreven ter 

gelegenheid van zijn derde reis naar Perzië, waar hij aankwam vanuit Aleppo via Assyrië 

(april 1643): “ De volgende dag kwamen we in een prachtige vlakte waar veel fruit bomen. 

Het is de vlakte van Arbèles waar Alexander Darius versloeg, en het is bijna vijftien mijlen 

rond. Het is bezaaid met een aantal beekjes, en naar het midden van de vlakte rijst een kleine 

berg op, een halve competitie in circuit. Het is bedekt met de mooiste eiken die er te zien zijn, 

en er zijn boven de ruïnes van een kasteel dat alle kenmerken heeft van een prachtig gebouw. 

Degenen van het land zeggen dat dit de plaats is waar Darius was toen hij strijd leverde tegen 

Alexander. Drie mijl verderop, vlakbij een grote berg aan de noordkant, zien we nog steeds 

de ruïnes van een ander kasteel en verschillende huizen, waar ze aan toevoegen dat Darius 

enkele van zijn vrouwen had toen hij de strijd verloor, en dit kasteel heeft een 

bewonderenswaardig uitzicht .   

Welke van deze twee kastelen is het paleis waarover Strabo spreekt? Ik zal het zeker niet 

proberen te bepalen. Wat betreft de locatie van de zogenaamde slag om Arbèles, gemaakt 

door Tavernier, volgens de lokale traditie, hebben we gezien hoe fout het is. 

Volgens het verhaal verliet Darius de vlakte van Gaugameles voor het einde van de actie; hij 

kwam 's nachts in Arbela, en' s ochtends vervolgde hij met een paar duizend man zijn vlucht 

naar Ecbatana (Hamadan), hoogstwaarschijnlijk dezelfde weg volgend die ik eenentwintig 

eeuwen na deze enorme ramp moest afleggen. De volgende dag arriveert zijn winnaar op zijn 

beurt in Arbèles, 

 

maar aarzelend om te vertrekken in het midden van de onbekende bergen van Bas-Kùrdistan 

en Media, stelt hij zich tevreden met het verzamelen van de schatten die de laatste koning van 

Perzië in deze stad had verzameld, en na een paar dagen rust marcheert hij naar verovering 

van Babylon, Suze en Persepolis. Pas het jaar daarop zorgde hij ervoor dat Ecbatane van 

Darius, die niet op hem durfde te wachten, deze mars naar Bactrië ondernam, waarbij hij 

werd vermoord door de verrader Bessus. 

Vanaf deze datum was Arbèles een stad waarvan verschillende overblijfselen van 

monumenten die vandaag de dag zijn gevonden, getuigen van het hoge en oude belang. Om 

mijn incompetentie goed te maken, vraag ik om hier dit merkwaardige beeld van zijn 

oorsprong te transcriberen, weinig bekend tot het recente werk van een eersteklas oriëntalist, 

de heer Jules Oppert, in opdracht van keizer Napoleon III om samen met MM uit te voeren. 

Fresnel en Thomas, een archeologische reis door Assyrië en Babylonië. 

“We vinden, zegt M. Oppert, de naam van Arbèles in de Bijbel waar het Bet-Arbel wordt 

genoemd; het werd vernietigd door een man genaamd Salman, en deze vernietiging wordt 

door de profeet Hosea aangehaald (hoofdstuk X, vers 14) als een voorbeeld van 

verschrikkelijke verwoesting. Deze Salman zou Salmanassar III kunnen zijn; in de annalen 

van deze vorst, die betrekking hebben op eenendertig veldtochten die tijdens zijn regering 

werden ondernomen, wordt hij niet gevonden. van een indicatie die betrekking zou kunnen 

hebben op Arbèles. Aangezien SalJnan niet noodzakelijk een koninklijke naam hoefde te zijn, 

is het mogelijk dat hij identiek is aan de zwager van Sardanapalus IV (V) die Diodorus 



Salemenes noemt en die minder verwijfd was dan de koning zijn meester. Als deze 

identificatie, dat is overigens alleen 

 

Een simpele hypothese is juist: de plundering van Arbeles zou hebben plaatsgevonden aan 

het begin van de achtste eeuw, in de tijd van de profeet Hosea. De Hebreeuwse term, 

gecombineerd met de spijkerschriftinscripties, geeft ons de betekenis van de naam Arbela, 

wat waarschijnlijk 'huis van de vier goden ' betekende. In de (spijkerschrift) teksten van 

Nineve wordt de naam van deze stad geschreven door het monogram van ' Vier, gevolgd door 

die van ' God 'arba-il; de Assyrische versie van Bisutoun schrijft het in fonetische karakters, 

Ar-ba'il. 

De godin Istar werd speciaal aanbeden op deze plaats, en de inscripties duiden haar aan onder 

de naam "de godin Istar, van Arbela", om haar te onderscheiden van die van Nineve. Ze is 

geschreven als de godin van vijftien. 

“Gelukkiger dan haar illustere buurman, overleefde Arbèles Nineve, wiens vorsten 

opscheppen dat ze hebben gewerkt voor de glorie van de vijftien (dagen) godin van Arbèles, 

die tegelijkertijd de exploits van de oorlog voorzat.  

Dit is hoe we het vinden in een tablet uit Arbèles, een beetje ruw, geschreven door koning 

Sardanapalus V (VI) (rond 650 v.Chr.) En zo bedacht: "De" stad Arbèles is de zetel van de 

godin Istar, het "Huis van schatten. " Zijn muur was al " lang " niet gerepareerd . Ik heb de 

buitenste omhulling hersteld en ' de binnenste ruimte voltooid; Ik heb daar luli gebouwd. 

Ik liet de tempel van Istar, mijn soeverein, schijnen als de zon en bedekte hem met puur goud. 

De surini van de deur ' van de tempel van Istar waren in goud geëmailleerd (1).  maar het 

verschijnt weer onder de heerschappij van 

(i) Deze woorden luli en surini worden niet uitgelegd.  

 

Achaemeniden, waarin het de plaats van Nineve nam, als de hoofdstad van Assyrië. Zo geeft 

Darius, de zoon van Hystaspe, ons in de inscriptie van Bisoutoun verslag van zijn 

overwinning op de rebel Tritantaechmès, de Sargatiaan, die in opstand was gekomen door 

zichzelf tot koning van Media uit te roepen, als een afstammeling van het ras Cyaxares. De 

pretendent werd verslagen, naar Ecbatane gebracht, wreed verminkt en blootgesteld aan de 

ogen van de mensen; en vervolgens, om een voorbeeld te geven, liet Darius hem naar Arbela 

vervoeren en daar kruisigen, waarschijnlijk om de Assyriërs bang te maken. 

Darius-Codoman vluchtte naar deze stad, na de ramp van Gaugamèles, en deze 

omstandigheid hielp de naam van Arbèles te illustreren. Later viel de stad achtereenvolgens 

in handen van de verschillende opvolgers van Alexander en vervolgens van Seleucus, maar 

werd al snel de prooi van de Parthen, die er een necropolis vestigden. Toen verborg het graf 

van de macht van de Perzen de overblijfselen van de Arsacid-koningen; en we weten dat de 

keizer Caracalla, tijdens zijn expeditie, hen schond (1).   

De huidige Erdibil bezet identiek dezelfde plaats als de historische Arbèles, gedeeltelijk op 

een kunstmatige en geïsoleerde heuvel, waarvan het uiterlijk herinnert aan de Babil-tumulus 

in Babylon. Op deze eminentie staat een fort in slechte staat, waaronder verschillende 

ondergrondse gangen zijn gemaakt; populaire legende schrijft het toe aan 

(i) Wetenschappelijke expeditie naar Mesopotamië, uitgevoerd in opdracht van de regering, 

van 1851 tot 1854, door MM. Fulgence Fresnel, Félix Thomas en Jules Oppert, uitgegeven 



door laatstgenoemde. T. Ier (Verslag van de reis en resultaten van de expeditie), p. 281. Parijs 

1863. Keizerlijke drukpers, impr. op kosten van de regering. 

 

constructie bij een van de Darius (i). Rondom zijn de huizen die de benedenstad vormen, 

meer in het bijzonder bewoond door de Koerden; op de hoogte wonen de Turkse autoriteiten. 

Nog steeds welvarend onder de Kaliphs, telt Eidibil vandaag de dag hoogstens vierduizend 

inwoners, bijna alle moslims, behalve ongeveer tweehonderd joden. Net als zoveel andere 

Aziatische steden, is het aan de verwoestende verwoestende Timour-Leng te danken aan het 

verlies van zijn belang. In de benedenstad zijn er vier karavanserais of khans, bestemd voor 

reizigers, die in groten getale op deze weg van Bagdad naar Mosul en Aleppo passeren, twee 

goede baden en drie of vier goed onderhouden bazaars, hoewel zeer eenvoudig en alleen 

overdekt. met een dak van palmbladeren. 

Eenmaal uitgerust, ging ik mijn bezoek brengen aan de mudir, Mahmoud-Beg, die in de 

citadel woont. Deze constructie is niet de enige die in dit bovenste gedeelte te zien is. Er is 

daar een tweede stad, waarvan de huizen, omsloten door hoge muren van fijne steen, slechts 

één opening hebben die wordt geflankeerd door torens en uitkomt op een smal steegje. Het 

vertoont een treffende gelijkenis met de bouwstijl van de huizen die als accessoires op 

Assyrische bas-reliëfs zijn getekend. Bij het betreden van het fort wordt het uitzicht getroffen 

door een gebouw met gegrilde openingen; het is de gevangenis van de livah of het district. 

Het aantal inwoners prees de politie van de mudir, maar niet de moraliteit van de burgers. 

Op de binnenplaats die aan de woning van Mahmoud-Beg voorafgaat, speelden drie 

charmante gazellen die naderbij kwamen  

(1) Oppert, loco citato.  

 

mij om gestreeld te worden. De mudir toonde zich een zeer goede man, gaf weinig om de rest 

van de wereld en was alleen bezig met het in vrede bewaren van het belangrijke district dat 

aan hem was toevertrouwd en om hem zoveel mogelijk te laten betalen, zei hij, in het belang 

van zijn regering.: Ik wilde de slechte tongen niet geloven - omdat de Koerden niet aarzelen 

om te spreken - die beweren dat Mahmoud-Beg niet minder voorzichtig is met zijn eigen 

belangen. De installatie is echter meer dan eenvoudig, en ik moet ook recht doen aan de 

eenvoud van de manieren. Voordat ik het verliet, bleef ik een paar ogenblikken om, vanaf het 

terras dat boven zijn accommodatie ligt, het prachtige panorama te bekijken dat de 

benedenstad en de uitgestrekte vlakte eromheen bieden. Erdibil is, ik herhaal, een stad met 

een absoluut Assyrisch karakter. Ik vond hetzelfde cachet in het huis dat voor een dag van 

mij werd, met zijn monumentale binnenplaats en zijn toegangspoort met massieve zuilen. Dit 

personage wordt bovendien opgemerkt in een oude kerk waarvan een moskee is gemaakt, en 

die een zuilengalerij toont die lijkt te dateren uit drieduizend jaar. Ernaast rijst een minaret 

van een wonderbaarlijke hoogte op. 

Wat betreft de overblijfselen van het oude Arbela, ze vonden geen gunst in het aangezicht 

van moslimfanatisme. Overal in de stad, en in een zeer grote straal, zien we echter sporen van 

ruïnes die ons in staat stellen om een immense omvang toe te kennen aan de primitieve stad. 

Het enige dat in het oog springt is een grote zuil waarvan de half afgebroken schacht niet ver 

van de huidige stad staat, op een achthoekige sokkel waarin een dubbele wenteltrap is 

gemaakt. 

 



Ik verliet Erdibil op zondag 20 oktober 's ochtends, nadat ik het bezoek had ontvangen van de 

goede mudir en dat van een Italiaan, geboren in Livorno, genaamd Giovani, de enige 

Europeaan die hier gevestigd is, waar hij geneeskunde beoefent, met of zonder diploma ., 

maar zeker zonder ongunstige vergelijking met de inheemse empirie. De dag ervoor had ik 

die ontvangen van een christelijke koopman, Gadja-Hennah genaamd, die in Encava woonde, 

een dorp dat bijna volledig christelijk was, een liga verwijderd van Erdibil, op de weg die ik 

volgde. Hij stond er heel genadig op om tot nu toe met me mee te gaan, en het was in zijn 

gezelschap dat ik in Encava aankwam, waar het welkom dat me werd geboden me ertoe 

aanzette de nacht door te brengen. 

Encava heeft hooguit honderdvijftig huizen van de meest bescheiden. Het is daar dat, in 

perfecte eenheid en onder de zeer effectieve bescherming van de Turkse regering, een klein 

Chaldeeuws christendom leeft, een van de overblijfselen van die beroemde Griekse kerk van 

Assyrië, die duurde tot de tijd van de mosliminvasie. Het landschap dat het dorp omringt, 

vertoont een groot dorheid karakter. Er zijn geen tuinen of boomgaarden te zien. Water 

ontbreekt daar en de afwezigheid van natuurlijke stromen is onvolkomen gecorrigeerd door 

een aquaduct of een klein verhoogd kanaal, dat het product van een bron op een liggende 

afstand brengt. Dit betekent dat de inwoners van Encava niet erg rijk zijn. Het beste land 

behoort toe aan een man genaamd Gadja-Jùssouf uit Kerkouk en aan dezelfde Gadja-Hennah 

die verantwoordelijk was voor de introductie van mij aan de priesters die de kerk van Encava 

dienen. 

Toen mijn aankomst was aangekondigd, vond ik ze alle vijf buiten het dorp op me wachten. 

Ze begroetten me met een echt ontroerende hartelijkheid en weigerden hun namen, die ik heb 

getranscribeerd: Koriakos, Hennah, 

 

Michael, Jùssouf en Jonannah. Ze brachten me naar het beste huis in de omgeving; het was 

precies die van de bisschop, Matran-Hennah genaamd, die me zo goed had ontvangen in 

Sennèh. 

Ik bracht een heel interessante avond door met al deze dappere priesters, in hun bescheiden 

pastorie waar ze me een diner hadden aangeboden. Ze prezen zichzelf veel voor de tolerantie 

van moslims van alle nationaliteiten om hen heen, Koerden, Arabieren en Turken. In Erdibil, 

net als in Kerkouk, leven alle sekten in vrede en verlenen ze elkaar diensten van de mensheid 

die verbazingwekkend zijn als men de respectieve situatie van de mohammedanen en de 

christenen in de andere provincies van het Turkse rijk in ogenschouw neemt. De priesters van 

Encava hadden toen een bezoek aan hun huis, twee monniken van Sint Antonius, van het 

klooster van Rabban-Hormuz, nabij Mosul, die door het land reisden om te bedelen om een 

kerk die ze in deze stad lieten bouwen. Mijn schenking, hoewel zeer bescheiden, ontlokte 

uitroepen van dankbaarheid die me geen hoogstaand beeld gaven van de producten van hun 

collectie. Ik wist ook dat de priesters van Encava begonnen waren met de bouw van een kapel 

gewijd aan Sint-Jozef, maar ze hadden de discretie, als hun gast, om er niet met mij over te 

praten; het was nodig om bij hen aan te dringen om ook hen mijn bijdrage te laten 

aanvaarden. De oude, zeer vervallen dorpskerk was gewijd aan Sint-Joris; men zag daar een 

afbeelding van deze heilige, een grof en naïef beeld zonder enig artistiek karakter. 

De volgende dag, maandag 21, vertrok ik weer heel vroeg in de ochtend, op weg naar de 

bovenste Zab of Grand-Zab, die naar het noorden stroomt, ongeveer tien mijlen van Erdibil. 

Wij 

 



duurt zeven uur om deze reis te maken, die je een moslimdorp laat zien, Tapzaoua, vlakbij 

een bron met zeer goed water, en verschillende christelijke dorpen, gelegen op tepèhs, maar 

in puin. We komen enkele gecultiveerde velden tegen, die de Chaldeeën aan het ploegen 

waren met hun ploeg getrokken door twee paarden en niet met ossen zoals in Perzië. Ik 

passeerde twee kleine karavanen met ezels op weg naar Mosul; Van tijd tot tijd zien we ook 

in de schrale weilanden die soms langs de weg grenzen, deze zeer grote ezels, in gemengde 

kuddes geiten. Aangekomen aan de rand van de rivier, liet ik mijn volk een half uur rust 

nemen, in het oude dorp dat ook de naam Zab draagt, gebouwd aan de voet van een eminentie 

waarop we de overblijfselen zien van een klein fort dat beval de doorgang van de rivier. 

Tegenwoordig is het een dorp in puin met een oude karavanserai die niet meer in gebruik is. 

Het belang ervan heeft plaatsgemaakt voor dat van het kleine stadje Kelek, een farsag 

stroomopwaarts gelegen en een favoriete doorgang voor veel reizigers. 

De Grand-Zab is, zoals ik al zei, de Lycas van de Grieken, die zijn oorsprong vindt in het 

noordelijke deel van dezelfde keten waarvan de Petit-Zab of Caprus afkomstig is. De 

GrandZab rent op dezelfde manier naar de Tigris en werpt zich daar ter hoogte van Senn, zes 

mijlen onder Mosul. In het voorjaar is het door de gesmolten sneeuw een echte rivier; Het is 

hetzelfde, tijdens de hevige regenbuien van de herfst, die nog niet begonnen waren, dus we 

konden er zonder al te veel moeite overheen, de mannen met de bagage in boten, de paarden 

en muilezels die zwommen en omhoog hielden. De Lycus had geen 

 

twijfel in deze toestand toen Darius, na zijn nederlaag, en Alexander, die hen achtervolgden, 

het beiden passeerden met een deel van hun troepen een paar uur uit elkaar, tenzij er daar of 

in de buurt geen brug was waarvan geen spoor te zien is.  

Toen ik de eerste over de rivier bereikte, liep ik rechtdoor richting het dorp Kanlasour, waar 

ik heel goed werd ontvangen door een familie die in een schuur woonde die half gevuld was 

met turf, ernaast stond een stal met ongeveer vijftien muilezels die bij een andere caravan 

behoorden . De mijne was mij niet gevolgd, niet gezien de richting die ik insloeg; ze was naar 

een ander dorp gegaan dat Jasinaga heette, een uur verderop op een rots met uitzicht op de 

rivier. 

Mijn mensen beschouwden deze plek als veiliger; maar ik was al geïnstalleerd in Kanlasour, 

en bovendien, moe en lijdend, stuurde ik hen om te zeggen dat ze zich bij me moesten 

voegen. Mijn bed stond in een hoek van de schuur, achter een geïmproviseerd canvasdoek, en 

onmiddellijk na het eten ging ik naar bed, droomend van het slagveld van Gaugameles dat ik 

de volgende dag zou oversteken. 

Ik verliet Kanlasour op de ochtend van dinsdag 22 oktober en kwam snel aan in de vlakte, na 

het verlaten van de barrière van steenachtige heuvels grenzend aan de Grand-Zab.  

Deze vlakte, redelijk goed gecultiveerd, gaat verder naar het dorp Cheick-Emir, gelegen aan 

de rand van een andere rivier waarvan de historische naam voorkomt in het verslag van de 

grote strijd tussen de Macedoniërs en de Perzen, die aan de andere kant werd uitgevochten. 

Het is de Rumodus, tegenwoordig de Khazir, die rechtstreeks uit het noorden komt en zich 

een eind verderop met de Grand Zab vermengt; van een zeer moeilijke passage tijdens een 

 

een deel van het jaar, maar op de datum van mijn reis redelijk gemakkelijk te overwinnen. 

Eenmaal op de andere oever betreden we deze gedenkwaardige vlakte van Gaugameles, die 

het kolossale rijk van de Achaemeniden zag zinken, om plaats te maken voor een rijk dat nog 

groter was, maar al snel uiteenviel. 



Het immense slagveld lijkt te zijn ingesloten tussen Bumodus en Karamlès, tegenwoordig het 

Chaldeeuwse dorp Kermelès, dat drie of vier mijlen verwijderd is. Gewapend met het 

onderzoek van een vooraanstaand antiquair, M. Place, de auteur van het magnifieke werk 

over Nineve, die het veld perfect heeft herkend en bestudeerd, is het gemakkelijk om de 

verschillende fasen van de actie te zien. Dit terrein was bij uitstek geschikt voor de strijd. 

Darius, die zijn nederlaag bij Issus grotendeels te danken had aan de moeilijkheden van 

bergachtige grond, die niet erg bevorderlijk waren voor de ontwikkeling van zijn ontelbare 

cavalerie en zijn tanks, had, om op zijn vijand te wachten, deze kale vlakte gekozen die zijn 

leger zelfs had moeten nivelleren. meer perfect. 

M. Place heeft deze nivellering al gesignaleerd, een feit dat ik door mijn eigen waarnemingen 

kan bevestigen.  

Bij het oversteken, terwijl ik mijn weg volgde, die in het midden loopt, dit theater van een 

van de grootste feiten uit de oudheid, riep ik, ondanks mezelf, mijn klassieke herinneringen 

op, en in zekere zin woonde ik deze eerste schok van Europa tegen Azië, in Azië zelf, dat 

twee even geavanceerde beschavingen samenbracht. Een nauwkeurige en beknopte schrijver 

vatte aldus samen wat oude historici ons leren over deze gedenkwaardige dag: “Volgens een 

mening die ons bewaard is gebleven door Arrien, telde de infanterie van Darius een miljoen 

man, een aantal dat niet onwaarschijnlijk lijkt in Sainte- 

 

Croix (1), en zijn cavalerie van veertigduizend paarden, zonder tweehonderd wagens te 

tellen, bewapend met zeisen en een paar olifanten. Darius kampeerde met al zijn kracht in de 

vlakte van Gaugamèles nabij de rivier de Bumode, achttien of twintig mijlen van de stad 

Arbèles (2), in een uitgestrekte vlakte. Alexander ging 's nachts op pad om te gaan vechten 

tegen Darius, die, op de hoogte van zijn nadering, zijn hele leger had opgesteld. De twee 

legers waren slechts twee mijlen van elkaar verwijderd toen Alexanders troepen hun kamp 

sloegen. Darius dwong zijn soldaten de hele nacht onder de wapens door te brengen, want hij 

had zijn kamp niet versterkt en vreesde een verrassing. De vermoeidheid en angst die de 

Macedoniërs in de Perzen inspireerden, droegen in grote mate bij tot het verlies van de strijd. 

De opstelling van het leger van Darius was als volgt. Uiterst links waren de Bactrische 

ruiters, met de Dahes en de Arachotians; toen kwamen de Perzen, cavalerie en infanterie, de 

Suzians en de Cadusians. Aan de rechterkant waren de Coel-Syriërs, de inwoners van 

Mesopotamië, de Meden, de Parthen, de Sacianen, de Tapours, de Hyrcaniërs en een paar 

anderen. 

In het midden van het leger was Darius omringd door zijn adel en bewakers die meloforen 

werden genoemd, samen met de Indianen, Cariërs en Mard-boogschutters. Darius had de 

Babyloniërs en de Uxiërs in een tweede linie geplaatst, bij de bewoners van de kusten van de 

Rode Zee en de Sitacenen. 

Het gevechtslichaam werd aan de linkerkant bedekt door de  

(1) Lid van de Académie des Inscriptions, auteur van het Critical Examination of the 

Historians of Alexander.  

(ï) Deze afstand is overdreven.  

 

Scythische cavalerie en enkele Bactriërs met honderd wagens bewapend met zeisen. Aan de 

rechterkant waren vijftig strijdwagens met Armeense en Cappadocische cavalerie; de vijftig 

andere wagens werden voor de koning met de olifanten geplaatst, evenals de Griekse 



infanterie die zich verzette tegen de Macedonische falanx. Alexander had slechts 

veertigduizend infanterie en zevenduizend paarden. 

Darius, wiens leger een zeer aanzienlijk front presenteerde, wilde de Macedoniërs 

omsingelen en hen zowel voor als in de flank aanvallen. Alexander, die het ontwerp van 

Darius was doorgedrongen, spreidde zijn vleugels zo ver als hij kon, zonder het centrum te 

verzwakken. Toen de twee legers werden getroffen, keerden de afgeslagen Perzen eerst terug 

naar de aanval, waarna ze vluchtten. 

Arrianus verhoogt het aantal doden, aan de zijde van de Perzen, tot het bijna ongelooflijke 

aantal van driehonderdduizend man, de gevangenen niet meegerekend, die nog talrijker 

waren. Alexander had slechts honderd mannen en duizend paarden gedood (1).   

Laten we naast deze details die perfect opgesomd plaatsen door M. Oppert, die vijftien jaar 

voor mij dit beroemde veld doorkruiste: " Niemand weet hoe het gevecht zou zijn geëindigd 

als Darius, tegen wie Alexander de aanval had geconcentreerd." was niet gevlucht toen de 

Macedoniërs gemakkelijk konden worden verpletterd. Zelfs na de desertie van de koning 

bedreigde de rechtervleugel van de Perzen, die bestond uit de Syriërs, Meden, Parthen, 

Sacianen, Hyrcaniërs, Albanezen en Tapours, een ernstige bedreiging voor de linkervleugel 

van de Grieken, die onder het bevel stonden. 

(1) Dubeux. - Perzië. (Werk hierboven geciteerd.) 

 

ment van Parmenion. Het moment werd kritiek voor deze generaal, toen Alexander, 

geïnformeerd over dit gevaar, de achtervolging van Darius stopte en de terreur persoonlijk in 

de vijandelijke gelederen droeg. Dan buigt de linkervleugel van de Perzen, en korte tijd 

daarna versmelt alles in een immense stormloop.  Wat een tafel en wat voor resultaat! De 

reiziger moet ze natuurlijk kunnen herinneren, want zonder deze terugkeer naar het verleden, 

die leven schenkt aan de plaatsen die hij doorkruist, zou hij de lezer maar al te vaak 

karakterloos en zonder interesse een eentonige reeks topografische beschrijvingen kunnen 

geven. De zeldzame inwoners van deze beroemde vlakte hebben geen enkele traditie bewaard 

van het grote feit dat hun land illustreerde, en we weten niet eens waar deze stad Gaugamèles 

lag, die Arbèles zijn roem ontnam. 

Na een uur komen en gaan in deze historische vlakte, die op zichzelf niets te merken heeft, 

vervolgde ik mijn reis, waarbij ik het Chaldeeuwse dorp Kermelès aan mijn linkerhand verliet 

en op weg was naar Batelli, een ander christelijk dorp, waar ik zonder incidenten aankwam 

en zonder waarneming, rond vier uur 's middags, aanbieden om daar de nacht door te 

brengen. De bevolking van Batelli bestaat voor een groot deel uit Syrische christenen (zestig 

gezinnen) en Jacobieten (honderdvijftig), die de schismatiek van de Syriërs zijn. In deze stad 

is een zeer fijne karavanserai, gebouwd van grote, perfect gehouwen stenen, waar ik me tot 

mijn volle tevredenheid vestigde. 

De huizen zijn gebouwd van ronde kiezelstenen, vermengd met aarde. De twee communies 

hebben elk een kerk. 

Dat van de Syrisch-katholieken, bediend door drie priesters, is het grootste; op het 

hoofdaltaar is een schilderij van de 

 

Maagd en in de hoofdkapel een tweede schilderij dat Sint-Joris voorstelt. De kerk van de 

Jacobieten, die slechts twee priesters hebben, is mooier en sierlijker: van een zeer oude 

fundering, was ze net gerestaureerd en van binnen versierd met een prachtige marmeren 

coating. 



Het toont twee graven, ook van marmer, waarvan wordt gezegd dat het die van de heilige 

Simon en de heilige Johannes zijn: welke? Ik kon in dit opzicht niets specifieks krijgen. 

Een zeer grote zeldzaamheid, voor deze delen, is het de palmboom die zijn bladeren in 

evenwicht houdt op de binnenplaats van de Jacobitische kerk. 'S Avonds kreeg ik bezoek van 

de drie Syrische priesters; ze leken mij erg blij met hun recente terugkeer in de boezem van 

de Roomse Kerk. Op enige afstand van Batelli ligt een ander dorp waarvan ik de naam niet 

heb bewaard, waar de Syriërs talrijker zijn. Ze bezitten tweehonderd huizen, vier kerken of 

kapellen, bediend door acht priesters, en ze houden zich allemaal, net als de rest van de 

inwoners van Batelli, bezig met landbouw, die voornamelijk tarwe en wijnstokken omvat. 

Ik had voorgesteld om de volgende dag weer op pad te gaan, maar ik liet me leiden om een 

Jacobitisch klooster te bezoeken, waarvan mij werd gezegd dat het erg nieuwsgierig was, 

gelegen op drie mijlen van Batelli. Ik ging er na de lunch heen, onder leiding van een van de 

priesters van deze ritus, die genadig had aangeboden mij te vergezellen. Dit klooster heet 

Cheick-Mathée, naar de naam van een plaatselijke heilige die daar werd begraven. Om daar 

te komen, steekt u eerst een vrij grote uitgestrekte velden over die in goede staat van cultuur 

worden gehouden; dan komen hoge heuvels die bijna helemaal leeg zijn, waar men een oud 

dorp ontmoet met een vervallen klooster in de buurt 

 

er is een heel grote put; het was nog steeds een christelijk centrum. Deze hoogten worden 

bevolkt door gazellen, die zich op een verrassende manier vermenigvuldigen, hoewel er het 

hele jaar door meedogenloos op wordt gejaagd. Een lange en moeilijke klim leidt je 

uiteindelijk naar Cheick-Mathée, een solide gebouw met een antiek uiterlijk, gemaakt om niet 

alleen de tijd te weerstaan, maar ook de inspanningen van mannen, in deze regio die ooit 

werd geprobeerd door zulke wrede vervolgingen. De Jacobitische paters geven de precieze 

datum van de stichting van hun klooster, die zij toekennen aan het jaar 206 van Jezus 

Christus, een periode die door hen ook wordt toegeschreven aan de stichting van hun kerk in 

Batelli. Wat het meest merkwaardig is om te zien in Cheick-Mathée, zijn de vier graven van 

heiligen in de kapel, en vooral de cenobitische cellen, echte kluizenaargrotten, uitgehouwen 

in de zijkant van de berg. 

De volgende dag, donderdag 24 oktober, begon ik vrij laat aan de kleine etappe die me naar 

Mosul zou brengen, vanwaar ik slechts drie of vier leagues verwijderd was. Opvallend in 

deze hele streek, van Zab tot aan de Tigris, is de afwezigheid van bomen. Het ziet eruit als 

een stilleven als deze Assyrische grootsheid en beschaving die verdween met het immense 

Nineve, waarvan de eerste ruïnes worden onthuld door het grote aantal tumuli of kunstmatige 

heuvels die je opmerkt als je ze nadert, sommige met woningen, en die worden aangeduid 

onder de namen Khosnetepèh, Kodjeh, Ouadi-Shôr, Damlamadja en NebbiJonas of Younès 

of Ninouia. Vanaf dit laatste punt kun je genieten van het uitzicht op Mosul, zittend op een 

lage heuvel, aan de andere kant van de Tigris, midden in een grote en kale vallei. De stad, van 

verre, met zijn gekanteelde muren, 

 

zijn minaretten en torens zien er erg groots uit. Binnen drie kwartier bevond ik me aan de 

rand van de Tigris, hier veel smaller dan in Bagdad, die ik overstak op een brug van boten, in 

de buurt waarvan een in steen werd gebouwd, en na korte zoektochten vond ik in een huis 

waar veel marmer was gebruikt, wat geen overbodige luxe is voor het land. Ik was eigenlijk 

van plan een paar dagen te besteden aan de verkenning van de moslimstad, maar vooral die 

van haar overgrootmoeder, de stad verdween en vandaag vond ik Ninus. 



Laten we het eerst hebben over Mosul, de relatief zeer moderne stad, waarvan de naam in 

Europa populair is geworden vanwege die lichte weefsels, nwusselines genaamd , die we 

eraan te danken hebben. Sommigen plaatsen Ninevé geheel op de linkeroever van de Tigris, 

in wat meer in het bijzonder Assyrië wordt genoemd; Anderen geloven dat een deel van de 

oude stad ook aan de rechterkant of aan de Mesopotamische oever heeft bestaan, en dat 

Mosul die plaats innam. Deze laatste mening lijkt zeer waarschijnlijk, zoals we later zullen 

zien. Mosul is duidelijk een stad van Arabische oorsprong, die dateert uit de eerste tijden van 

het islamisme, omdat er al melding wordt gemaakt vanaf het midden van de tweede eeuw van 

de Hegira, over de oprichting van Bagdad door de tweede kalief Abassid, Al-Mansour, 

voorvader van Haro un-alRaschid, de tijdgenoot van Karel de Grote. Aboulfarage, een 13e- 

eeuwse moslimhistoricus , meldt dat Al-Mansour besloot om Bagdad de zetel van Kalifat te 

maken, omdat deze stad "tussen Basra en Mosul " lag .  

De Arabische naam was Alausil, later, vooral in Europa, vertaald met die van Moussul of 

Mosul.  

Het belang van deze stad stamt uit de verovering van Azië  

 

noordelijk en centraal bij de Turco-Tataren, genaamd Seldjoucides, genoemd naar Seldjouk, 

een van hun voormalige leiders, en over wie ik al verschillende keren heb gesproken, met 

name in het Bagdad-artikel. Togrul-Beg, die hen het bevel voerde tijdens hun vernietiging 

van 1050-1055, nadat hij Bagdad had ingenomen, leidde een expeditie tegen Mosul die hij 

ook in beslag nam, evenals tegen alle buurlanden. Triomfantelijk terugkerende naar Bagdad, 

het was toen dat hij van de kalief Kaïem de titel van " luitenant of vice-manager van de 

vicaris van de heilige profeet" ontving, die hij vertaalde door die van "sultan van het rijk", 

overgedragen met zijn macht , aan zijn twee onmiddellijke opvolgers. Bekeerd tot het 

mohammedanisme, vóór hun vertrek uit Turkestan, waren de Seljouciden ijverige 

verspreiders van dit geloof. Togrul-Beg richtte vele moskeeën en openbare instellingen op in 

de omvang van zijn uitgestrekte staten. Zijn eerste opvolger, Alp-Arslan , imiteerde hem; 

maar het was vooral de tweede, Malek-Châh, die bijdroeg aan de ontwikkeling van Mosul, 

waar hij vaak verbleef, aarzelend uit religieuze overwegingen om de zetel van zijn rijk naar 

de hoofdstad te verplaatsen. De toen zo ontwikkelde Arabische beschaving werd vrienden 

van letteren en kunst, en verschillende steden aan de oevers van de Tigris en de Eufraat 

ontvingen merktekens van bescherming (1055-1092). Essors van MalekChâh, in de greep van 

burgeroorlog, bleven verzwakken gedurende de volgende eeuw, die hun totale uitsterven zag. 

Al heel vroeg hadden hun voornaamste luitenants zich geëmancipeerd en sommigen, onder 

de naam Attabegs, hadden zich onafhankelijk gemaakt in de steden en de landen waar ze het 

bevel voerden: van deze 

 

nummer was de beroemde Zenghi, die het vorstendom Mosul had ontvangen van de Seljoucid 

Mahmoud (1127) en een figuur in de historici van onze kruistochten onder de naam Sanguin.  

Dit is de eerste herinnering aan de kruistochten die ik onderweg tegenkom; het is 

noodzakelijk om daar even te stoppen, want de naam Mosul wordt vaak genoemd in de 

geschiedenis van deze grote schok van christelijk Europa tegen moslim Azië. 

De oorspronkelijke Latijnse kroniekschrijvers hebben deze gedenkwaardige strijd nauwelijks 

overwogen, behalve vanuit het gezichtspunt van het Westen, dat wil zeggen, ze zijn compleet 

en zelfs diffuus voor zover het christenen betreft, maar meer dan nuchter en vol fouten in wat 

de persoon betreft, de situatie en de daden van de leiders, groot of klein, van het militante 

islamisme. Vanuit dit laatste gezichtspunt had ik in mijn reisboeken een zeer kostbaar werk 



gestopt, ik verwijs naar het vierde deel van de Bibliotheek van de Kruistochten van M. 

Michaud, dat een selectie van Arabische kronieken bevat, vertaald door M. Reinaud (1). Ik 

las ze (daarvoor misten de vrijetijdsactiviteiten me niet) terwijl ik deze plaatsen weer zag, 

geïllustreerd door de overwinningen en rampen van onze voorouders. Ik zal daarheen rennen, 

zoals ik ze heb opgeschreven, de details van de steden die we gaan bezoeken, en Mosul is de 

eerste die me de gelegenheid zal geven informatie te gebruiken die ik nieuw kan zeggen, 

omdat ik niet denk dat 'nee reiziger heeft er ooit aan gedacht om het te gebruiken. 

Twee van deze kronieken, en ze zijn niet de minst belangrijke, zijn het werk van schrijvers 

die tot Mos-  

(1) Parijs 1829, Imprimerie royale.  

 

ziel zelfs, Boha-Eddin, omdat hij daar geboren is, en IbnAlatir, omdat hij het grootste deel 

van zijn leven daar heeft doorgebracht.  

Boha-Eddin werd geboren in het jaar 1145 en hij vond scholen in Mosul om de koran te 

bestuderen, evenals islamitische tradities, theologie en jurisprudentie.  

Hij verwierf een grote reputatie in deze wetenschappen, wat de grote Saladin ertoe bracht 

hem bij zich te roepen, en na de verovering van Jeruzalem (1187) noemde hij hem Kadi van 

de heilige stad. Boha-Eddin was aanwezig bij de dood van deze meest formidabele vijand van 

de kruisvaarders, wiens geschiedenis hij schreef, wat zijn belangrijkste werk is. Wat betreft 

Ibn-Alatir, geboren in de naburige stad Djezirèh in 1160, hij was de zoon van een emir in 

dienst van de vorsten van Mosul. 

Het was ook in deze stad dat hij werd opgeleid. Vervolgens nam hij actief deel aan de strijd 

van zijn landgenoten tegen de christenen en verzamelde hij aantekeningen over de 

gebeurtenissen die hij bijwoonde. De vrede tussen Saladin en Richard, koning van Engeland, 

bracht Boha-Eddin tot rust en hij keerde terug om Mosul, waarvan hij zijn vaderland had 

gemaakt, nooit te verlaten. “Bij zijn terugkeer naar Mosul, omringde hij zich met boeken, 

ordende zijn materialen en maakte van zijn huis de ontmoetingsplaats voor diegenen die 

nieuwsgierig waren naar de stad en voor buitenlanders die graag leerden (i).  

Ze hadden hun onafhankelijkheid nog niet vastgesteld  

(1) Bibliotheek van de kruistochten, deel IV, Inleidende opmerkingen, p. X. 

 

toen de kruisvaarders op het toneel verschenen. De verovering van Antiochië door de 

christenen, die die van Nicea opvolgde, had de opvolgers van Malek-Châh bewogen, die hun 

familieruzies overleefden en wier prestige, net als de sultans van Perzië, hun materiële 

soevereiniteit onder het volk overleefde. Kerbogah, die voor hen over Mosul regeerde, kreeg 

de opdracht om het islamisme te hulp te schieten. Hij presenteerde zich voor Antiochië, aan 

het hoofd van een leger van honderdduizend man, samengesteld uit alle contingenten van de 

naburige emirs. Geslagen door de christenen haastte hij zich om naar Mosul terug te keren. 

De Arabische kronieken noemen vier van zijn opvolgers die nog steeds genoemd worden 

door de Seljoucid Sultans, van 1098 tot het jaar 1127, dat de komst van Zengui markeerde als 

almachtige Attabeg: het zijn Gekermisch, die de graaf van Antiochië, Boëmond, gevangen 

nam en hem bracht. naar Mosul vanwaar hij hem enige tijd later terugstuurde voor losgeld; 

Giavali-Scacva, deze tijdelijke bondgenoot van de kruisvaarders, die hij verraadt door een 

van hun lichamen volledig af te slachten; Maudoud, afgeslagen door Boudewijn en Tancrède 

in een poging tegen Edesse, maar die teveel wraak nam in de Slag bij Tiberias, waar het 

christelijke leger volledig werd verslagen (juni 1113), ten slotte Borsaki, wiens regering, de 



langste, dertien jaar duurde, van 1115 tot 1128. De suprematie van deze werd sterk betwist 

door de naburige emirs die het bevel voerden in Mardin, in Djezirèh, in Aleppo; maar hij had 

de titel van chef van het leger van de sultan van Perzië, en in die hoedanigheid nam Borsaki 

deel aan enkele expedities die er vaak voor zorgden dat zijn naam werd geschreven door de 

Arabische kroniekschrijvers, zoals de veldtocht tegen Hamah in Coel-Syrië, dat tegen 

Aleppo, niet tegen de christenen maar voor het welzijn ervan, en een 

 

tweede in het belang van de inwoners, dit keer belegerd door de kruisvaarders. Het jaar 

daarop vermoord in Mosul door Bathenians vermomd als derwisjen, liet hij een zoon achter 

die van de sultan niet alleen de inhuldiging van Mosul maar ook van Aleppo verkreeg. Deze 

zoon stierf ook aan vergiftiging bij zijn terugkeer uit Bagdad, het was toen dat Zenghi naar de 

regering van het vorstendom Mosul kwam. Geroepen, hetzelfde jaar (1127), door de 

unanieme wens van de inwoners van Aleppo, voegde hij zich bij deze stad tot zijn 

vorstendom en al snel deed hij zich voor als soeverein in heel Mesopotamië en het grootste 

deel van Syrië. 

De opkomst van Zenghi betekende het einde van de welvaart van christenen in het Oosten.  

toen hij erkende dat de leiders niet in staat waren hun religie te verdedigen en te zwak waren 

om hun aanbidders te beschermen; toen hij de barbarij van zijn vijanden, hun 

onmenselijkheid, de calamiteiten en rampen die de gelovigen troffen, in overweging nam, 

werd hij bewogen door het islamisme en zijn volgelingen, en besloot hij een einde te maken 

aan de staat van vernedering, de slavernij en rouw ondergedompeld. Hij besloot tegen de 

christenen een man op te werpen die in staat was hen te straffen voor hun wreedheden en 

rechtvaardige wraak van hen te verkrijgen. Hij wilde de demonen van het kruis neerslaan, 

zoals hij zijn opstandige engelen had neergeslagen, vastbesloten hen te vernietigen en te 

vernietigen. Hij zocht onmiddellijk zijn dierbare troep dappere mannen en de elite van zijn 

krijgers, even wijs als ze vurig waren, en hij zag niemand geschikter voor zijn plannen dan de 

martelaar Emad- 

 

Eddin-Zenghi; hij zag niemand die een onwankelbaarder hart had, een steviger wil, een 

onweerstaanbaarder en indringender lans; daarom gaf hij hem de poort van de vestingen en 

de regering van zijn volk.  

Zenghi regeerde achttien jaar; men kan dit woord zeggen, hoewel hij, om de vatbaarheid van 

de sultan van Perzië, Massoud, te kalmeren, het nodig zou hebben gevonden om in Mosul een 

spook van prins te vestigen, van het bloed van de Seldjoucides dat nog steeds door het volk 

wordt beschouwd, genaamd Alp- Arslan: dat was - wie hier was - vermoedelijk de heerser 

van Mosul, maar het was Zenghi die de gehoorzaamde meester was. Wat deze gedurfde en 

slimme man het meest hielp, maar gewetenloos in zijn middelen, was dat hij, ondanks zijn 

verraderlijkheden en zelfs zijn misdaden tegen zijn buren en zijn rivalen, de kunst bezat om 

interessante moslims voor zijn zaak te krijgen, omdat hij werd geaccepteerd als de officiële 

verdediger. van het islamisme. Hij was de eerste die de christelijke vorsten van het Oosten in 

hun domeinen verstevigde en zelfs een deel van hun veroveringen op hen afnam, met name 

de stad Edessa, de meest afgelegen boulevard van de kruisvaarders in Mesopotamië. Deze 

uitstekende diensten aan het mohammedanisme beletten niet dat Zenghi in 1146 werd 

vermoord door enkele van dezelfde Mamelukken die de leiding hadden over zijn persoon. 

Mosul was hem veel verschuldigd. Dit is wat het resultaat is van de volgende regels van de 

historicus Ibn-Alatir, waardevol voor de kennis van de toestand van deze stad in het midden 



van de twaalfde eeuw: 'Wie het vorstendom Mosul kende, zoals het was vóór Zenghi, kan 

oordelen voor zichzelf hoeveel ze heeft verdiend onder de regering van deze prins. 

(1) Bibliotheek van de kruistochten, deel IV, p. 59. 

 

Mijn vader zei: "Ik herinner me de staat waarin " Mosul was, de moeder of koningin der 

steden, het " begin van de regering van Zenghi. Het grootste ' deel van de stad in puin lag. 

Maar toen ' het gezag van deze prins sterker werd, begon het land' vrede te genieten; de 

goddelozen werden in bedwang gehouden en de 'moslims kwamen in menigten. We zagen 

toen Mosul " verfraaid met prachtige gebouwen. Zenghi liet daar “ verschillende paleizen 

bouwen ; hij hief de muren van de ' stad op en gaf meer diepte aan de greppels; hij opende " 

zelfs een nieuwe deur die Emadièh heette, zijn" naam Emad Eddin. Hij liet ook tuinen 

aanleggen “ rond de stad”. Vóór hem was fruit daar schaars;     

Zenghi had twee zonen nagelaten die zijn domeinen deelden: Kotb-Eddin had het vorstendom 

Mosul; die van Aleppo viel toe aan Noureddin, die al snel zijn vader overtrof in roem en 

macht en een nog formidabeler vijand van het Kruis was. Hij luidde zijn regering in met de 

verwoesting van Edessa, die zich zijn christelijke graaf had herinnerd. 

Hij en zijn broer dwongen het jaar daarop de Duitse keizer Conrad om het beleg van 

Damascus op te heffen. Zenghi had christenen uit heel Mesopotamië verdreven; Noureddin 

beroofde hen van alle plaatsen die ze bezetten in het noorden van de 'yrie (1151). Drie jaar 

later neemt hij beslag 

(1) Bibliotheek van de kruistochten, deel IV p. 80. 

 

Damascus en heel Syrië erkennen zijn wetten. De volgende jaren worden gekenmerkt door 

andere successen die niet mijn onderwerp zijn. Bij verschillende van zijn expedities werd hij 

geholpen door zijn broer en neef, die in Mosul regeerden, maar onder zijn hoogste gezag.   

Hij was vooral bezorgd over Mosul, en over dit onderwerp noteer ik in Ibn-Alatir de 

volgende passage, die hier natuurlijk plaats moet vinden: “ Noureddin heeft verschillende 

prachtige moskeeën opgericht; degene die hij in Mosul had gebouwd, staat model voor 

schoonheid en degelijkheid. Het bijzondere aan de bouw van deze moskee was dat hij het 

beheer ervan had overgedragen aan een sjeik genaamd Omar, een goede man. Hij werd erop 

gewezen dat deze sjeik nauwelijks geschikt was voor een dergelijke opdracht; maar hij 

antwoordde: 'Wanneer ik * dit soort ondernemingen toevertrouw aan een Amir of aan een 

schrijver, houden ze vaak het geld in -' voor hen, en de moskee blijft onvolmaakt; ik ben 

tenminste “zeker dat deze me niet zal bedriegen; in ieder geval, als hij zondigt, zal de fout de 

zijne zijn en niet de mijne (i).   

Een nauwelijks geloofwaardige eigenschap. Men leest in de Syriac Chronicle of Aboulfarage, 

dat op het nieuws van de dood van Noureddin, arriveerde in Damascus, “ zijn neef, Saïf-

Eddin, 

(r) Bibliotheek van de kruistochten, p. 153. >  

 

De prins van Mosul was in die tijd zo tevreden dat hij toestemming had gekregen om in zijn 

landgoederen te publiceren zodat al zijn onderdanen zich konden vermaken en te drinken tot 

op het punt van bedwelming (1).   

In het vervolg van de kruistochten zie je nog steeds verschijnen, zoals prinsen of emirs. van 

Mosul, de neven en achterneefjes van Noureddin, vielen onder de afhankelijkheid van 



Saladin, die de macht van deze opvolgde en uiteindelijk de positie van de christenen in 

Palestina, Egypte en Syrië verwoestte. De prinsen van Mosul sloten zich aan bij de 

kruisvaarders om de vijand van hun huis te weerstaan, die tweemaal nodeloos hun stad 

belegerde; maar eindelijk zegevierde Saladins fortuin, en ze moesten zijn heerschappij 

erkennen. Zo verspreidde de feodale geest van het Westen zich meer en meer in Syrië en 

Mesopotamië. 

Vanaf de dood van Saladin (1193) tot de invasie door de Tataren-Mongolen van Perzië, 

Klein-Azië en Mesopotamië (1257), is er geen sprake meer van Mosoel.  

Toen, twee jaar later, Houlagou, de kleinzoon van GengizKhan, die net Bagdad had 

ingenomen en het Kalifaat omvergeworpen had, voor deze stad verscheen, was de laatste 

nakomeling van Attabeg Zenghi verdrongen door zijn minister en voogd, Bedreddin -Loulou. 

Het was onder deze dat de stad werd ingenomen, geplunderd en verbrand door de Mongolen, 

en het bleef onder de heerschappij van de Gengiskhanid-prinsen tot de komst van Timour-

Leng (1393), die om onbekende redenen in Mosul de strenge lot dat hij had onderworpen aan 

de andere steden van Azië: er wordt zelfs gezegd dat hij overvloedige aalmoezen uitdeelde 

aan het arme deel van de bevolking. Val aan de macht van de keizers 

(1) Bibliotheek van de kruistochten, p. 166. 

 

Ottomanen, in de loop van de zestiende eeuw, veroverd door de grote koning van Perzië 

Shah-Abbas I, aan het begin van de volgende eeuw, werd de stad definitief overgenomen van 

Turkije door Sultan Amurat IV (1636), en sindsdien heeft het bleef er niet bij horen, ondanks 

de pogingen van de machtige Nadir-Chah in 1743 om het terug te nemen.  

Mosul is sinds de Ottomaanse verovering de hoofdstad van een Pachalik met zijn naam, die 

een deel van het gebied tussen de Tigris en de Eufraat omvat, dat wil zeggen van 

Mesopotamië zelf, door de Arabieren AlDjezirèh (het eiland) genoemd. stad is in zekere zin 

de hoofdstad. De Pashalik van Mosul, met een bevolking van 150.000 tot 200.000 inwoners, 

de meesten van hen Koerden, wordt in het noorden en westen begrensd door de pachalik van 

Diarbékir, in het oosten door Turks Kùrdistan, waarvan de Tigris hem scheidt, en in de 

Zuiden door Irak-Arabi of Pachalik van Bagdad. Er is veel speelruimte bij de evaluatie van de 

bevolking van Mosul; het varieert van veertig tot zeventigduizend zielen: de waarheid moet 

tussen deze twee figuren liggen, hoewel het, gezien de omvang ervan, duidelijk blijft dat de 

stad met gemak meer dan honderdduizend inwoners zou kunnen bevatten. 

Er zijn tussen de twaalf en vijftienduizend christenen van alle communies en twee- of 

drieduizend joden. Bij gebrek aan een officiële volkstelling is het in dit opzicht onmogelijk 

om iets anders te geven dan persoonlijke beoordelingen, die altijd twijfelachtig zijn: ik beperk 

me meestal tot het nemen van het gemiddelde van de cijfers die mij ter plaatse worden 

verstrekt. 

Als geheel en in zijn details leent Mosul zich niet voor beschrijving. Op een afstand, zijn 

gordel van wallen, geflankeerd door torens, zijn omvang, zijn minaretten, 

 

zijn koepels en torens, gegroeid door de verte, geven het het aanzien van een grote oostelijke 

stad, wat het binnenste niet rechtvaardigt. Moskeeën, bazaars, baden, presenteren niets 

opmerkelijks. De architectonische schoonheden waarover Arabische schrijvers spreken, 

hebben de plundering van de stad door de Mongolen waarschijnlijk niet overleefd. 

Maar de constructies bieden een luxe waaraan de steden Perzië en Babylonië, met hun 

bakstenen monumenten, mij niet gewend waren. Ze zijn over het algemeen gemaakt van 



prachtige stenen van deze grijze kalksteen, die de inwoners van Ninevé gebruikten, en die 

Niebuhr voor marmer gebruikte. De omgeving van Mosul, en men kan zeggen het hele land 

eromheen, is absoluut verstoken van grote bomen. Ook het raamwerk komt niet binnen in de 

constructie van de huizen, waarvan alle appartementen, zelfs de grootste, gewelfd zijn, wat ze 

een monumentale uitstraling geeft, maar tegelijkertijd koud en verdrietig. 

Men komt deze mysterieuze woningen binnen via een smalle en lage opening die een dikke 

deur beschermt en bovendien stevig gestreken is. Maar binnen vinden we uitgestrekte 

binnenplaatsen, prachtige kamers met boogramen en deuren met marmeren kozijnen. Net als 

in het zuiden van Perzië en de Pashalik van Bagdad, heeft elk huis, met daarboven een terras 

om de lucht in te ademen en te genieten van het uitzicht, ook een sardab (ondergrondse 

kamer) waar we de hete dagen van juni, juli en augustus doorbrengen. , vaak ondraaglijk, 

hier, als de wind uit de woestijn waait. De rijke mensen wonen ook voor het grootste deel in 

kleinere stenen huizen; de arme mensen maken voor zichzelf lemen hutten bedekt met matten 

en schapenvachten en geitenvellen die 

 

bieden slechte bescherming tegen de winter, die in Mosul soms hard is, omdat het sneeuwt, 

iets wat in Bagdad niet wordt gezien.  

Al meer dan twee eeuwen is deze stad hetzelfde gebleven, zonder vooruitgang of verval. Men 

kan het beoordelen aan de hand van deze paar rijen Tavernier, die het in 1643 bezochten, 

slechts vijf jaar na de definitieve verovering van Amurat: “ Mosul is een stad die er aan de 

buitenkant mooi uitziet, met hoge muren van hardsteen; maar van binnen is het bijna volledig 

verwoest en heeft het alleen kleine eenogige bazaars, met een klein kasteel aan de Tigris, het 

huis van de Pasha. Kortom, er is niets merkwaardigs te zien in Mosul, en de plaats is alleen 

aanzienlijk door de geweldige benadering van de kooplieden, vooral de Arabieren en de 

Koerden die in het oude Assyrië wonen en die we tegenwoordig 'hui Kùrdistan' noemen, waar 

een grote oogst en een grote handel in galnoten. 'Dezelfde reiziger vertelt ons dat er op die 

datum' slechts twee slechte karavanserai in Mosul waren en dat hij, nadat hij bij zijn 

aankomst vol was geraakt, zijn tent liet opslaan op de Meïdân of het marktplein (1). Deze 

Meïdân bestaat nog steeds, omringd door gebouwen zonder grootsheid. De huidige bazaars 

geven door hun aantal, beweging en aanbod, maar alleen in oosterse producten, een 

belangrijke, zo niet eersteklas handelsstad aan. Grenzend aan deze bazaars vinden we 

verschillende khans die in grote aantallen zijn uitgerust met winkels en cafés, die dagelijks 

worden bezocht door menigten leeglopers en geanimeerd door de luidruchtige levendigheid 

van de Koerden. De straten van "Mosul, onregelmatig en smal, zijn voor het grootste deel 

onverhard, wat tijdens 

(1) Yoyages door J.-B. Tavernier. Rouen 1713, 1.1, blz. 238 

 

minstens zes maanden per jaar, maakt het grootste deel van de stad bijna onbegaanbaar. De 

ommuring heeft het meest geleden. Vroeger strekte het zich uit langs de Tigris; deze 

verdediging is verdwenen en er is geen voorziening voor getroffen, ongetwijfeld denkend dat 

datgene wat de rivier van nature vormt voldoende was. Deze stad, die Saladin en Nadir-Chah 

weerstond, zou geen enkele serieuze artillerie kunnen weerstaan; maar zoals het is, met zijn 

wal in slechte staat en zijn greppel die het water van de Tigris gemakkelijk kan vullen, is het 

niet bang voor de pogingen van de Arabische stammen en de Koerdische bevolking, die als 

enige het zouden kunnen aanvallen. 



Door mijn leven bekend te maken tijdens de achttien dagen die ik in Mosul heb doorgebracht, 

zal ik verder de gelegenheid hebben om te voltooien wat er nog over deze stad kan worden 

gezegd.  

Ik had accommodatie willen vinden zoals ik wilde, zonder toevlucht te nemen tot iemand, en 

zonder veel zoeken had ik amper een uur na mijn aankomst in een van de moslimkwartieren 

een huis ontdekt dat helemaal in mijn vriendelijkheid was.  

Het rees naar het einde van een mooie binnenplaats, omzoomd met een paar struiken, en 

bestond uit een enkele begane grond, inclusief een tartaar, of grote open kamer, ingekaderd 

tussen twee kamers die vleugels vormden en via een zijdeur in verbinding stonden met de 

talaar. Deze kamers hadden, met uitzicht op de binnenplaats, twee prachtige ramen versierd 

met marmeren kozijnen bedekt met arabesken, wat geen rijkdom is om op te merken, 

aangezien de meeste huizen, zoals ik al zei, op deze manier waren versierd. Ik nam een van 

de kamers voor mezelf; twee van mijn bedienden trokken naar de andere en de rest bleef in 

een kamer boven een stal die groot genoeg was om plaats te bieden 

 

ontvang mijn negen paarden, en bevindt zich aan de rechterkant van het erf, tegenover een 

keuken en een kleine voorraadopslag en brandhout. Dit is hoe de meeste huizen in Mosul zijn 

geïnstalleerd, behalve die waaraan, voor de behoeften van het gezin, een bovenverdieping 

wordt toegevoegd die uit een of meer kamers bestaat en, afhankelijk van het aantal vrouwen, 

een apart gebouw of een harem. . Ik kwam buitengewoon ziek aan, ik had drie of vier dagen 

nodig om te herstellen. Mosul heeft geen Europese dokter, en ik nam niet de moeite om een 

beroep te doen op een of andere autochtone empiricus. Ik trakteerde mezelf op dieet en rust, 

en op maandag (ik was de donderdag ervoor aangekomen) vertrok ik om een paar mensen te 

zien en de stad te verkennen. 

Mijn eerste bezoek was voor de Dominicaanse paters, die, toen ze hoorden van mijn komst, 

de volgende dag zeer genadig waren geweest om mij te bezoeken. Er zijn vier religieuzen, 

allemaal Fransen, van wie er één, pater Léon, de functie van prefect-apostolisch uitoefent; 

Vader Duval, een Marseillais, dient als zijn assistent. In mijn vorige boek moest ik mezelf 

prijzen voor het hartelijke welkom van de Paters Karmelieten van Bagdad; Ik moet hetzelfde 

recht doen aan de Dominicanen van Mosul; het is onmogelijk om meer vriendelijkheid te 

vinden, een groter verlangen om aangenaam te zijn en te verplichten dan in deze vier 

volmaakte religieuzen. De Dominicanen zijn al lang gevestigd in Mosul, want al aan het 

einde van de vorige eeuw vond een van mijn voorgangers, Olivier, er drie, van wie er één, de 

meerdere, de vertrouwde arts van de Pasha was (1). De Domini- 

(1) Reis naar het Ottomaanse rijk. Parijs, 1804, p. 327. 

 

Sommige hedendaagse beroepen houden zich op dezelfde manier bezig met geneeskunde, 

maar op een zeer elementaire manier en zonder de minste pretentie voor de wetenschap te 

tonen. Afgezien van het uitoefenen van de eredienst, is hun voornaamste bezigheid het beheer 

van de scholen die zij voor de verschillende tijdperken hebben opgericht, en voor de 

behoeften waarvan zij een drukpers en een boekbindatelier hebben opgericht in een van de 

kamers van hun klooster. 

Mijn tweede bezoek was voor de Franse consul M. Lanusse, een inwoner van Latakièh in 

Syrië, en bijgevolg bekend met alles wat het Oosten aangaat; zeer gastvrij, verstandiger en 

gematigder van geest en ook overwogen door de christelijke bevolking en de autoriteiten van 

Mosul. Hij bezette, buiten de stad, aan de oevers van de Tigris en in de buurt van de Séraï of 



het paleis van de Pachagouverneur, een mooi huis met een vrij groene tuin (zeldzaam in 

Mosul), waar hij de meest charmante gastvrijheid uitoefende. . Ik wil hier ook de dragoman 

van het Franse consulaat, de heer Lucciana, bedanken voor zijn gretigheid om aangenaam en 

nuttig voor mij te zijn. Ik stelde me die dag tevreden met de pasja om een audiëntie te vragen, 

die zich haastte om het mij de volgende dag toe te staan. 

Kenan-Pasha, het hoofd van de belangrijke regering van Mosul, ontving me in een elegante 

galerij of balakhanèh, die uitkomt op de rivier en van waaruit men de hele stad overziet. De 

gouverneur-generaal van Bagdad, H. Exc. Namik-Pasha, had me een heel speciale 

aanbeveling voor hem gegeven, wat me een werkelijk uitzonderlijke ontvangst opleverde. 

Kenan-Pasha stelde mij een van zijn kawa's of koeriers ter beschikking, evenals twee mannen 

van zijn lijfwacht, met de missie mij te leiden en 

 

om mezelf te beschermen tijdens de vele excursies die ik heb voorgesteld om rond Mosul te 

maken. De volgende dag begon ik te racen en, zoals we ons kunnen voorstellen, waren mijn 

eerste stappen gericht op de ruïnes van de oude hoofdstad Assyrië, waar zoveel prachtige en 

onvoorziene ontdekkingen werden gedaan door de zorg van geleerden. Van Frankrijk en 

Engeland, geanimeerd in hun inspanningen door de edelste en meest winstgevende rivaliteit. 

Maar dit verdient een apart hoofdstuk. 

 

HOOFDSTUK III.  

De ruïnes van Nineveh. - De koninklijke stad.  

Koyoundjik. - Nebbi-Younès. - Khorsabad. 

- Nimroud. - Christelijke kloosters en dorpen. 

De twee naties claimden de primaire gedachte van dit onderzoek en de belangrijkste 

verdienste van de ontdekkingen.  

Volgens de heer Botta, die de serie serieuze ontdekkingsreizigers inwijdt, zou het een Franse 

wetenschapper zijn die alle eer zou krijgen. "De Franse regering," zei hij, "die het nuttig vond 

om een consulaire agent naar Mosul te sturen, was bereid mij te kiezen om deze functies te 

vervullen." Voor mijn vertrek naar deze stad, dat plaatsvond in het begin van het jaar 1842, 

vestigde de heer Mohl, de geleerde vertaler van Ferdousi, mijn aandacht op de archeologische 

interesse die deze plaats biedt, en drong hij er bij mij op aan om opgravingen te doen in de 

omgeving van mijn toekomstige woonplaats. Niemand is zich er in feite van bewust dat de 

monumenten die door de oude auteurs en de lokale traditie zijn aangeleverd, bevestigd door 

nog zichtbare sporen, overeenkomen om de oude hoofdstad van de Assyrische monarchie aan 

de oostkust te plaatsen. 

 

du Tigre, tegenover Mosul (1).  Wat betreft de traditie die de stad Ninus voor Mosul plaatst 

en haar bevestiging heeft gekregen van de opgravingen die de afgelopen dertig jaar zijn 

uitgevoerd, deze is in feite oud en is verzameld door verschillende reizigers van verschillende 

nationaliteit, waaronder wie moet de eer delen het idee te hebben bestendigd dat op een of 

andere dag de verkenningen van de wetenschap zou uitlokken. 

Hier is in feite hoe Benjamin van Tudele sprak vanaf de 12e eeuw: “Mutsal (Mosul) dat 

vroeger Assour-la-Grande heette, bevat zevenduizend Joden. 



Deze stad is nu de drempel van het koninkrijk Perzië en heeft nog steeds haar belang en haar 

vroegere grootsheid aan de oevers van de Ilhidekel (de Tigris) rivier; tussen het en het oude 

Nineveh is er maar één brug. Maar Nineve werd volledig verwoest. Er zijn echter dorpen en 

talrijke kastelen (pagi en castella multa) binnen de oude omheining, vanwaar er de afstand is 

van een parasangue tot de stad Adbael. Nineve werd gebouwd aan de oevers van de Ilhidekel 

(de Tigris) rivier (3).   

Tavernier, na te hebben opgemerkt, op 5 april 1643, zijn aankomst in Mosul, ' dat is, zegt hij, 

niet ver van het oude Ninevé ', en na een korte beschrijving van de stad 

(1) Monument van Nineve, ontdekt en beschreven door MP-E. Botta, opgemeten en 

ontworpen door ME Flandin. Parijs, impr. nationaal 1849, folio. 

(2) Parijs 1862, bij Firmin Didot, bibliothecaris.  

(3) Routebeschrijving van Benjamin de Tudèle, p. 58. 

 

modern, op het punt de Tigris over te steken, schrijft: "Voordat ik de rivier oversteek om het 

oude Nineve te gaan zien, zal ik zeggen wat ik in het algemeen heb opgemerkt van de Tigris 

en de Eufraat.   

Nu, dit is wat hij zegt over de ruïnes van de hoofdstad van het oude Assyrië: “ Ninevé, dat 

werd gebouwd op de linkeroever van de Tigris, aan de Assyrische kant, is nu slechts een 

verwarring van oude vrouwen. een competitie langs de rivier. Er zijn daar veel onbewoonde 

gewelven of grotten, zonder te kunnen beoordelen of deze gewelven als een thuis voor de 

bewoners dienden, of dat er iets hoger was, de meeste dorpen in Turkije waren als verzonken 

in de aarde, of kwamen nauwelijks tot de eerste verdieping. Een halve mijl verwijderd van de 

Tigris, is er een kleine heuvel omringd door verschillende huizen, en daarboven een vrij 

mooie moskee. 

Dit is waar de mensen in het land zeggen dat de profeet Jona begraven is.  Van de oever van 

de rivier tot de plaats waar we die avond kampeerden, zijn er voortdurende ruïnes, wat ons 

voldoende overtuigt dat het dezelfde plaats is waar het oude Ninevé zich bevond (1).  

(1) Reizen, t. Ik p. 240-242. 

 

Deze taal vol precisie over de positie van Nineveh, stelt ons in staat meer te weten in welke 

staat, aan het begin van de 17e eeuw, de overblijfselen waren van de verdwenen stad. 

Niebuhr, die rond het midden van de vorige eeuw reisde, legde Arabische tradities vast over 

de situatie van Nineveh tegenover Mosul.  De profeet Jona zou daar begraven zijn. Een 

andere heuvel heet CallaNounia, of citadel van Nineve. In Mosul, waar ik bij de Tigris 

verbleef, kreeg ik nog steeds de wallen van Nineve te zien, die ik voor een reeks heuvels had 

genomen.   

Hoewel de reiziger Kinneir de door Xenophon genoemde Larissa in de vlakte tegenover 

Mosul plaatst, wijst hij op de heuvels van de omgeving van deze stad " als kunstmatig en 

misschien met oude monumenten.   

Rich, een toeschouwer die even geleerd als nauwkeurig is, was de eerste die deze heuvels, 

waarvan hij het ontwerp publiceerde, nauwkeurig bekeek om ze de aandacht van de 

antiquariaten te vragen.  

Inwoner van de Oost-Indische Compagnie in Bagdad, was Rich twee keer gekomen om 

Mosul te bezoeken, en hij had het geluk een oogst te kunnen verzamelen van oude en 



interessante voorwerpen die door toeval jarenlang in handen van de inwoners waren 

verzameld. publiceerde hierover verschillende rapporten die niet tot enige opgraving leidden, 

die hij om de een of andere reden niet zelf hoefde te ondernemen. Hij kon echter wijzen op 

het belang van het verkennen van het dorp Ninioua (Nebbi-Younès), waar hij had erkend 

 

het bestaan van ondergrondse muren bedekt met spijkerschriftinscripties.  

Ainsworth aarzelde niet, zoals Tavernier in feite had gedaan vóór Kinneir en Rich, om in 

deze stapels puin die aan de Tigris grenzen te zien, de overblijfselen van de Assyrische 

hoofdstad en hij beschrijft de omtrek ervan.  De verwoeste muren van de stad vormen, voor 

zover het momenteel is toegestaan om het circuit te volgen, op hun beurt een onregelmatig 

parallellogram van 9.470 meter; de westkant is 3.500, de zuidkant 1.370, de noordkant 2.000, 

de oostkant 2.600 meter. Aan de oostkant, die uitkijkt op de vlakte, zijn er overblijfselen van 

drie omheiningen. Aan alle andere kanten is er alleen het puin van een enkele behuizing.  Als 

de meest opmerkelijke van deze hopen ruïnes noemt hij de heuvel die bekend staat als 

Koyundjik, en hierin hebben latere opgravingen zijn beoordeling bevestigd.  de zijkanten zijn 

steil en de bovenkant vlak. Er is fijne baksteen en aardewerk met mooie en extreem kleine 

wigvormige letters; het wordt vooral ontdekt wanneer de stenen zijn gewassen door hevige 

regen (1).   

Uit het bovenstaande kan de lezer het aandeel van elk land in de onderstaande 

wetenschappelijke gegevens identificeren.  

(i) Zie deze teksten in M. Hoefer, p. 255. 

 

waarvan de eerste serieuze verkenningen plaatsvonden, in 1842, onder de hoede van de heer 

Botta, zoon van de Italiaanse historicus met die naam, maar werd Fransman en, zoals ik al 

zei, op die datum vertegenwoordiger van Frankrijk in Mosul.  

Sindsdien zijn er veel opgravingen uitgevoerd, wat MM een goede naam heeft gegeven. 

Layard, Rawlinson, Loftus, Place, Oppert, Fresnel, enz. Ik zal het resultaat bekendmaken 

door de grond te doorkruisen waar de immense Assyrische stad verrees, waarvan ik vooraf in 

enkele woorden de oude grootsheid zal herinneren. 

De oudste teksten die over Nineve spreken, zijn te vinden in de Bijbel. We zien de stichting 

van deze stad door Assur, zoon van Sem, rond het jaar 2G40 voor Jezus Christus. Zes eeuwen 

later breidt Ninus, zoon van Belus, het uit en geeft het zijn naam; zijn weduwe Semiramis, 

eveneens vergroot en versterkt Babylon. Ik hoef niet te herhalen in welke termen de val van 

Nineve werd voorzegd door de profeten Jona, Nahum en Zefanja. 

Voor het eerst, in 788 voor Christus, ingenomen door de opstandige gouverneurs van 

Babylonië en Media, Belésis en Arbaces, werd het voor altijd vernietigd, rond 607, door de 

inspanningen van de Babyloniërs en de Meden, onder leiding van hun koningen 

Nabopolassar en Cyaxare. Aldus waren de woorden gerechtvaardigd die men in hoofdstuk II 

van Genesis leest: " Jehovah zal zijn hand uitstrekken naar het noorden, hij zal Assur 

vernietigen, en hij zal Nineve veranderen in een woestijn zo droog als de woestijn."   

Lekenschrijvers geven ons meer uitgebreide informatie. Herodotus, die rond het midden van 

de vijfde eeuw v.Chr. Assyrië en Babylonië bezocht, en die er bij verschillende gelegenheden 

in zijn grootvader over spreekt. 

 



toire, in detail had verteld over de laatste belegering en de vernietiging van deze stad in zijn 

speciale werk over Assyrië, dat helaas verloren was gegaan. Diodorus Siculus, tijdgenoot van 

Caesar en Augustus, maar wat Assyrië betreft, kopieert Ctesias die leefde in de tijd van 

Herodotus als eerste een beschrijving van Ninevé die ik voor de ogen van de lezer legde. Zo 

stelt hij het : “ Ninus haastte zich om een stad te bouwen die zo groot was dat ze niet alleen 

alle andere steden in omvang zou overtreffen, maar dat het voor het nageslacht moeilijk moet 

zijn om een grotere te hebben. Dus verzamelde hij aan alle kanten, aan de oevers van de 

Eufraat (de Tigris), troepen arbeiders en materialen, en hij stichtte een goed versterkte stad 

met een langwerpige vorm. De langste zijden van de stad waren honderdvijftig stadiën en de 

kortste negentig stadia, zodat de hele omsingeling vierhonderdtachtig stadia was. 

De muur was dertig meter hoog en zo breed dat er drie tanks overheen konden lopen. Het 

totale aantal torens was vijftienhonderd; ze waren elk tweehonderd voet hoog. Hij liet het 

wonen bij mensen die voor het grootste deel zeer machtige Assyriërs waren, en hij liet ook 

vrijwilligers uit andere landen toe.   

(Boek II, hoofdstuk 3). In hoofdstuk 7 van hetzelfde boek voegt de historicus dit detail toe: ' 

Semiramis liet Ninus begraven in het koninklijk paleis en richtte op zijn graf een immens 

terras op, dat volgens Ctesias negen stadia hoog en tien breed had. Omdat de stad in een 

vlakte aan de Tigris ligt, is dit terras al van ver te zien, als een citadel; het bestaat nog steeds, 

zo wordt gezegd, zelfs vandaag de dag, hoewel Ninevé fundamenteel verwoest was 

 

gevuld door de Meden, toen ze een einde maakten aan het Assyrische rijk (1).  

Strabo is het nauwkeurigst met betrekking tot de positie van Nineveh aan de oostelijke oever 

van de Tigris in Aturia, deze provincie die het hart van het Assyrische rijk vormde.  

„De stad Nineve”, zei hij, „werd daarom onmiddellijk na de vernietiging van het Syrische rijk 

weggevaagd. Het was veel groter dan Babylon en lag in een vlakte van Aturia. Aturia grenst 

aan het land van Arbèles en wordt ervan gescheiden door de rivier Lycus (de Grand-Zab). 

Arbeles is afhankelijk van Babylonië, waarin het is opgenomen. Maar voorbij Lycus zijn de 

vlakten van Aturia die Nineve omringen. "Op deze naam van Syriërs die ik heb onderstreept, 

voegt de hedendaagse geograaf van Augustus de volgende verduidelijking toe:" Wanneer 

historici zeggen dat de Syriërs werden omvergeworpen door de Meden, bedoelen ze met 

Syriërs degenen die de zetel van hun land hadden. Rijk in Babylon en Nineveh. Onder hen is 

Ninus, die Nineveh in Aturia heeft opgericht (2).  

Het is tijd om de lezer naar deze vlakte te leiden waar de stad Ninus was, waarvan Lucien, uit 

de eerste eeuw van onze jaartelling, verzekerde: " dat kon men niet eens zeggen 

(1) Tom. Ik p. 121 van de vertaling door de heer Ferdinand Hoefer. 

(2) Geografie van Strabo, hfst. XVI, § 1. 

 

waar het ooit was ”, en dat een wonder van de wetenschap werd pas dertig jaar geleden nieuw 

leven ingeblazen. 

Ik stak de Tigris weer over op de brug die me naar Mosul had gebracht en kwam aan de 

andere kant aan, dat wil zeggen op de linkeroever, ik bevond me in de aanwezigheid van de 

twee heuvels bekend onder de namen Koyoundjik en van lVebbi-Younès (Ninouia), die 

vandaag, zoals Khorsabad, Nimroud en een paar andere even beroemde heuvels, pas de 

geheimen en archeologische rijkdommen hebben geleverd die ze gedurende vijfentwintig 

eeuwen in hun midden verborgen hebben gehouden. Koyoundjik en Nebbi-Younès, 



gescheiden door een afstand van een kilometer, liggen op dezelfde manier, beide, slechts één 

kilometer van de rivier. De eerste naam, wat het lammetje betekent, is die van een dorp 

gebouwd op een kunstmatige heuvel van ovale vorm, die 800 meter lang en 400 meter breed 

is, wat voor de omtrek een totaal van 1.500 meter oplevert. De hoogte is gemiddeld zestig 

voet boven het niveau van de Tigris. Ik heb gezegd dat Koyoundjik het eerste punt was van 

de Ninevik-vlakte dat in 1842 door de heer Botta werd aangevallen. Te snel ontmoedigd, na 

een maand van vruchteloze opgravingen, verplaatste de Franse wetenschapper de zetel van 

zijn verkenning naar Khorsabad, dat veel verder naar het noorden ligt, en de schitterende 

ontdekkingen die hij daar spoedig deed, moeten hem zonder afgunst hebben doen kijken naar 

de ontdekkingen die drie jaar later de inspanningen van de Engelsen in Koyoundjik, Nebbi-

Younès, Nimroud en elders beloonden. De eerste ontdekkingsreiziger die op zijn verzoek 

door Groot-Brittannië naar Mosul werd gestuurd, was de heer Layard, wiens naam in deze 

opstanding van Nineve terecht wordt geassocieerd met die van de heer Botta, zijn voorloper. 

In oktober ter plaatse aangekomen 

 

bre 1845, en grotendeels geholpen door zijn regering, deed hij ook al snel de kostbaarste 

vondsten. Het resultaat van deze verschillende opgravingen werd gedurende meer dan vijftien 

jaar uitgevoerd op een parcours van meer dan veertig kilometer, en waaraan, naast de heer 

Layard, MM deelnam. Loftus, Rawlinson en Hormuz-Rassam, de Engelse consul in Mosul, 

werd gepubliceerd in een reeks werken die door het hele geleerde Europa werden gelezen. 

Daar kan de lezer de duizend-en-één details vinden die ik hier zelfs niet kan aangeven. Ik kan 

alleen, zoals ik zal doen voor de Franse ontdekkingen, tijdens mijn verkenning of liever mijn 

wandeling in grote lijnen de conclusies weergeven die de wetenschap heeft geformuleerd 

over de verschillende ruïnes die achtereenvolgens aan het licht zijn gebracht. 

De eerste opgravingen van dhr. Layard, uitgevoerd in het zuidelijke deel van de Koyundjik-

tumulus, brachten de overblijfselen aan het licht van een paleis waarvan de inscripties hebben 

erkend dat het dat van koning Sanherib was, die rond het jaar 712 voor Christus over het 

Tweede Assyrische Rijk regeerde. MM. Layard en Loftus gaven een volledige beschrijving 

met een plan. We zien de splitsing van dit paleis, ooit verwoest door brand zoals zoveel 

andere monumenten van Nineve. Wat overblijft van de op het noordoosten gerichte gevel 

geeft een krachtig idee van de Assyrische architectuur met zijn prachtige gevleugelde stieren 

met een menselijk gezicht die de hoofdingang bewaken. Anderen bewaakten de ingang van 

de binnenplaatsen, en aan de muren waren talrijke bas-reliëfs, waarvan de kostbaarste samen 

met een groot aantal kleine voorwerpen in aarde, marmer en brons zijn verwijderd om de 

galerijen van het British-Museum te versieren. . De open plek van dit paleis erkende ook een 

 

aantal inscripties in spijkerschrift van de meest merkwaardige, omdat de meeste betrekking 

hebben op de constructie van het monument en op de geschiedenis van de prins die het heeft 

gebouwd; maar de volledige ondergang van de bovenmuren zorgde ervoor dat er nog veel 

meer verdwenen. Op de stieren bij de zij-ingang van de grote gevel was een lange 

geschiedenis gegraveerd, waarvan ik de meeste reproduceer. 

We zullen worden getroffen door de grootsheid en soms door de poëtische allure van deze 

echt koninklijke stijl (1).  

'Sanherib, de grote koning, machtige koning, koning van de wereld', de koning van Assyrië, 

koning van de vier regio's, de grote favoriete ' goden, de dappere, de wijze, de waakzame 

prins, niet' de kudde, de bewaker van gelukkige mensen, " ik!" 



 hij hief mijn hoofd op zodat ik ' het land en de mannen bewaar; hij gaf me de scepter van " 

gerechtigheid, die het land gelukkig maakt". Ik ben een meester zonder gelijke; hij 

beschuldigde mijn arm van de vernietiging van de "rebellen". 

"Op dat moment beval ik de rebellerende mannen ", overwonnen door mijn handen, om mij 

te kronen met mijn tiara, en " ze gooiden stenen (2). Het grote paleis, in het midden 

(1) De inscripties zijn zonder twijfel het meest waardevolle deel van de ontdekkingen die op 

Assyrische bodem zijn gedaan; Ik denk dat ik het met de lezer eens ben door een paar 

fragmenten ervan te reproduceren in de vertaling die is gegeven door de geleerde assyrioloog 

M. Oppert, geboren in Duitsland, maar gedurende een aantal jaren genaturaliseerd tot Frans. 

(2) De Nineviaanse constructies waren bijna uitsluitend in baksteen; deze formule, die vaak 

terugkeert, duidt op het gedwongen aandeel van de overwonnen volkeren bij de bouw van 

Assyrische monumenten. 

 

"Afkomstig van de stad Nineveh, was 360 maten lang " en 85 maten breed; dit was de 

omvang van de constructie en de inhoud van de woningen. De koningen, mijn "voorgangers, 

mijn vaders, hadden het gebouwd tot glorie" van hun regering; maar ze hadden zijn 

"grootsheid" niet voltooid. Ze hadden dieren van de 'vlakten, in glad marmer, gevonden in de 

stad Tastiat ' gebeeldhouwd om de deuren te verfraaien; en om de tabulatuur 'in de daken' te 

maken, hadden ze grote bomen uit alle landen ontworteld. 

'De rivier de Tigoulti (i), die het kasteel beschermt' tegen aanvallen, had lange tijd geprobeerd 

' het paleis te ondermijnen, en tijdens de overstroming waren de golven' tot aan de eerste 

steen doorgedrongen. Ik vernietigde dit kleine " paleis als geheel, ik veranderde de koers van" 

Tigoulti en ik richtte de stroom ervan. In de muur " van de dijken, bedekte ik het onderste 

deel van de fundering " erboven met bakstenen, die ik versterkte met " grote stenen". (2) Ik 

heb het terras vergroot, in vergelijking met voorgaande dagen, en ik heb de oppervlakte van 

het paleis vergroot. Ik heb een stenen paleis gebouwd. * Lood, zeekalfhuiden, ebbenhout, 

sandelhout, mastiekboom , " ceder, cipres voor de verblijfplaats van mijn majesteit." Ik 

maakte * een wenteltrap, gelijk aan die van de grote tempel van " Syrië (3), binnen de deuren, 

en ik bouwde erboven " in balken van ceder en cipres, waarvan de lengte is 

(1) Waarschijnlijk een arm van de Tiger.  

(2) De meeste van deze inscripties bevatten lacunes die de vertaler niet heeft willen 

vervangen: dit is een extra garantie voor nauwkeurigheid.  

(3) Het is niet bekend wat was en waar deze tempel of paleis was.  

 

 Ik omringde een frame van "ceder- en cipressenhout met een versterking van kiris (1) " en 

ijzer, en ik rangschikte hun kruispunten (vensters) symmetrisch. In de barakki (in het " huis), 

opende ik kleine kamers, ik regelde aparte slaapkamers. Vrouwelijke dieren, gemaakt van 

lood, die "beren." zeekalfhuiden. werden geplaatst " in de poorten. Ik heb ze op een " 

verbazingwekkende manier " vermenigvuldigd. Ik versierde ze. door de sulul-tarani die “ in 

de barakki zijn; Ik heb het laten stralen als de dag. 

"Ik bedekte de sikkat met platen van zilver en ijzer, en " ik zette de bovenste stenen vast met 

ta-stenen en "koper (2).   

De Assyrische heersers vertelden aldus op baksteen, steen of marmer de omstandigheden van 

de fundering, evenals de details van de constructie van hun gebouwen. Een even belangrijk 

stuk, gevonden in Koyoundjik, is de Sanherib-ton of steen in de vorm van een kleine ton, 



waarvan de ribben zijn bedekt met fijne inscripties. Na een veelomvattend verslag van zijn 

heldendaden en zijn veroveringen in de verschillende landen, maakt de koning in deze 

prachtige bewoordingen bekend welke rol hij speelde bij het herstel van Nineve, dat zijn 

directe voorgangers hem in puin hadden achtergelaten: ' Dan zeggen we: Nineveh is het 

allerhoogste toevluchtsoord, 

(1) Dit woord en andere woorden die zullen volgen, worden zonder uitleg getranscribeerd.  

1 1 T J 1, ..,., - 1 1 - -.J! .L - - 1 - - - - 1- L - -  

(2) Het volgende doet de registratie vol ae ae termen st aeians arorniectoniques is 

buitengewoon duister ', merkt Oppert op, die de leiding opgaf. (Wetenschappelijke expeditie 

in Mesopotamië, door Jules Oppert.) Parijs, 1863. Vert. Imperial, tom. 1, p. 294. 

 

"De stad van de verhoging van Istar, en bevat in haar" midden alle heiligdommen van goden 

en godinnen, en "zij bestendigen haar oude hoeksteen voor" verre dagen. Maar sinds de 

oudheid was kronkelig schrift van de stenen gewist en waren exploits vergeten; Ninevé was 

niet de zetel van de kunst en 'de uitleg van wetten, noch het respect voor het gebed', waaruit 

de regering en de bescherming van 'onderdanen voortkomen, en er was vernietiging in. En 

hoewel 'van oudsher de koningen van mijn voorgangers ', mijn vaders, vóór mij het rijk over ' 

Assyrië hadden uitgeoefend en voor de glorie van Bel hadden gezorgd,' en 'in deze stad veel 

onberispelijke voorwerpen hadden verzameld, zoals de eerbetoon van de koningen van de 

vier 'regio's, had niemand onder hen eraan gedacht ' het land te omringen met de omsingeling 

van het koningshuis en zijn 'woningen te beperken, en had niet het idee gehad om het te laten 

bouwen; "En niemand had ook geprobeerd de" stad te besturen en de straten te beschermen, 

een kanaal te graven en " de grond te prepareren, en hij veranderde zijn bedoelingen niet. 

 Ik had uit hun "woningen de mensen van Chaldea, de volkeren van Aram ", van Van, van 

Kuï en van Cilicië, die zich niet aan mij hadden overgegeven, uit hun "woningen gerukt". Ik 

beval ze me de tiara te brengen, en 'ze gooiden stenen. Ik heb enorme blokken laten snijden in 

Chaldea, en ik heb die van hen laten vervoeren. door het werk van "de rebellen die mijn arm 

had overwonnen, om hun huizen te bouwen".   

De prins herhaalt hier de details met betrekking tot zijn paleis,  

 

voorzien door de voorgaande inscriptie, en hij voegt het volgende toe betreffende de 

wederopbouw van de stad zelf: “ .,. Ik richtte houten pilaren op van "bergen en Chaldea 

(gerangschikt in een balkon) ", zodat we rond konden lopen. Nadat de pilaren waren 

opgetrokken, "verdeelde ik de oppervlakte van de stad onder inspecteurs " , verdeelde ik de 

wijken onder de inwoners van Ninevé "en gaf ze aan hen. 

"Voor de stortbakken, van het district van de stad" Kisiri tot de buurt van Nineveh, stuurde ik 

" water uit de putten naar de akkullat, en ik leidde de koers " van het perifere kanaal naar een 

kasbugagar van de rivier. Van de " Khausser: van daaruit heb ik een eeuwigdurend reservoir 

opgericht, en ik heb het door deze pilaren laten stromen. Dus ik “ vernieuwd Nineveh, de stad 

van mijn soevereiniteit; Ik "beschermde zijn straten, ik breidde zijn fonteinen en zijn kanalen 

uit", ik liet het schijnen als de zon (1).   

Het oude Ninevé, de primitieve hoofdstad van Assur en Ninus, had de plundering niet 

overleefd die Arbaces en Belésis er in 788 van maakten. De vernietiging ervan moet volledig 

zijn geweest, want er is niets gevonden uit deze vroege periode. Zonder de duidelijk 

overdreven beschrijving over te nemen die door Ctesias van deze eerste Nineve werd 

gegeven, moet worden erkend dat het erg groot was en geloofde dat het zich vrij ver 



uitstrekte langs de twee oevers van de rivier, inclusief Mosul en zijn voorsteden. Het door 

Sanherib gerestaureerde deel moest de acropolis van de stad vormen, en het is rond en onder 

de bescherming van deze centrale en koninklijke stad dat de bevolking zich had verzameld. 

Moderne geleerden denken niet 

(1) Oppert, ibid, p. 299. 

 

dat zo'n uitgestrekt gebied is omgeven door een muur, want we zien geen enkel spoor (1). Na 

de val van Nineveh was de Assyrische macht niet traag om te herstellen. De eerste koningen 

van dit tweede Assyrische rijk hadden hun woonplaats verder naar het zuiden verplaatst, naar 

de stad Calach, waarover ik later zal spreken. Ze hadden noch het verlangen, noch misschien 

de macht om Nineve te herstellen. Deze eer was voorbehouden aan Sanherib, die daar de 

zetel van het koningschap herstelde, die daar bleef tot de laatste ruïne van de stad Ninus, rond 

het jaar 607 voor Christus. In een van de legendes die op de stenen en marmeren platen van 

de opgravingen van Koyundjik is gegraveerd, lezen we nog steeds het volgende over de 

restauratie van Nineve. Het is altijd koning Sanherib die spreekt: “Toen zei ik: Nineve is de 

stad van mijn koningschap;  Ik veranderde het koninklijke kamp en liet het schijnen als de 

zon. 

 Tot wel 100 grote treden heb ik de greppels breder gemaakt. Bij verschillende gelegenheden 

"gebruikte ik de dagen van mijn koninklijk leger " om mijn carrièretafels te dragen. Ze kozen 

een " locatie". Ik mat 62 grote maten van "van mijn koninklijk kamp tot de grote deur van de 

" gevels. Dat van de inwoners van deze stad die het oude huis verandert * , een nieuw huis 

bouwt, dat. de 'fundamenten van dit paleis zullen worden verpletterd door puin 

(1) Oppert, ibid, p. 290. 

(2) In de inscripties zelf gegraveerd op het monument.  

 

  

Alles wat overblijft van dit nieuws en toch het zeer oude Nineve, de koninklijke stad 

Sanherib genaamd, bestaat uit de twee enorme tumuli van Koyundjik en Nebbi-Younès, in de 

overblijfselen van de stadsmuur en de overblijfselen van een van de deuren.  

Vanaf de top van Koyoundjik volgen we de omtreklijn heel goed op een ontwikkeling van 

bijna een myriameter. De muur was gebouwd van lemen bakstenen met een kelder van 

hardsteen en verstopping. De westelijke kant, die naar de Tigris is gericht, heeft in een rechte 

lijn een omvang van drie kilometer, terwijl de andere kant een soort bocht van bijna vier 

kilometer beschrijft; in het noorden meet de omheining 1.550 meter, terwijl het zuidelijke 

deel slechts 650 meter meet. De oppervlakte van deze onregelmatige vierhoek is zeven 

vierkante kilometer. 

We zijn ver verwijderd van het immense circuit van negen myriameters waarover Ctesias 

spreekt. We kunnen op verschillende plaatsen de sporen onderscheiden van de sloot die deze 

omheining omringde, althans aan drie kanten, omdat de Tijger, nu een kilometer verderop, de 

westelijke muur van de Koninklijke Stad lijkt te hebben gebaad. Deze stad werd van oost 

naar west doorkruist door een kleine rivier, de Khausser, die deze verlaat om de Tigris te 

bereiken, tussen de twee tumuli van Koyoundjik en Nebbi-Younès, die op dezelfde lijn van 

de westelijke muur van de stad staan. , maar binnen de wal. De enige poort, waarvan de 

ruïnes te vinden waren, in de noordwestelijke hoek van de 

(i) Oppert, p. 297 



 

wal, was veertien meter breed. Eentje kwam daar binnen en volgde over een lengte van 

tweeëndertig meter een lange gang die tussen hen twee grote kamers met elkaar verbindt. 

Alle bovenste delen van deze monumentale poort zijn verdwenen; alleen de gang en de 

kelders van de kamers bestaan met hun versiering van figuren en gevleugelde stieren. Deze 

dubbele observatie is van toepassing op de ruïnes van het paleis van Sanherib in Koyundjik, 

evenals op alle Nineviaanse overblijfselen waarover ik zal moeten spreken. 

Niets is compleet, zichtbaar, opvallend, zoals die grandioze overblijfselen van Persepolis die 

ik al had bewonderd en die van Palmyra en Balbek die ik later zou overwegen. Het zijn 

onderbouwen, delen van muren, delen van de begane grond, die weliswaar soms een 

inferieure versiering bieden van een belang dat ik verre van negeer; maar noch in Babylon, 

noch hier, heb ik niets van deze indruk ervaren die me opvalt bij de aanblik van het 

majestueuze terras en de gigantische zuilen van het Achaemenidische paleis. 

Opgravingen hebben de overblijfselen van de twee gevels van Sanheribs paleis blootgelegd, 

de ene in het noordoosten en de andere in het zuidwesten, beide zeer sierlijk.  

De opening van de verschillende deuren is ook bedekt met sculpturen; hetzelfde geldt voor de 

overblijfselen van de zestig kamers of kamers die het paleis vormden en een oppervlakte van 

bijna twee hectare besloegen. De tekeningen van de belangrijkste bas-reliëfs, uitgegeven door 

Engelse archeologen, geven het idee van een kunst die al een periode van decadentie ingaat. 

Ik bewonderde daar echter de voorstelling van een landhuis met bomen, gedaan met grote 

delicatesse. Het is hetzelfde 

 

paleis dat werd gevonden de beroemde kamer met de archieven van Sardanapalus V (VI), 

geschreven op bakstenen waarvan het puin nog steeds opgestapeld op de grond lag, een 

onuitputtelijke schat voor de nieuwsgierigheid en de scherpzinnigheid van de 

wetenschappers.  

Het paleis van Sanherib was ontdekt door de heer Layard in het zuidelijke deel van de heuvel 

van Koyoundjik; Het was na zijn vertrek, in 1852 en 1853, dat MM. Loftus en Rassam 

hebben in het noordelijke deel een nieuw paleis opgegraven waarvan werd erkend dat het 

toebehoorde aan de kleinzoon van Sanherib, dezelfde Sardanapalus wiens naam ik zojuist heb 

geschreven, die regeerde rond het jaar 667. Er werden bas-reliëfs gevonden waar men 

opmerkt een zorg, een bijzondere verfijning in de uitvoering van de details. De Engelsen en 

de Fransen, die bij hun inspanningen betrokken waren, hadden een redelijk aandeel geleverd, 

maar het deel dat bestemd was voor de Louvre-collectie, zakte aanvankelijk helaas in de 

Tigris. De inscripties, die zeer talrijk zijn, laten zien dat de meeste van deze sculpturen 

bedoeld waren om de heldendaden van Sardanapalus in zijn oorlog tegen Tioumann, koning 

van Elan, te herinneren, of dit woord nu heel Perzië betekent of alleen het grootste deel. In 

het bijzonder YElymaïde ( het huidige Louristan). Andere onderwerpen vertegenwoordigen 

de jachtsuccessen van de Assyrische monarch. Het onderzoek dat onder leiding van de heer 

Rawlinson werd uitgevoerd, was niet minder vruchtbaar dan dat van MM. Loftus en Rassam. 

Nadat ik de verkenning van Koyoundjik had voltooid, ging ik naar de naburige tumulus die 

de naam NebbiYounès (Ninouia) draagt, die is van de profeet Jonas, wiens herinnering voor 

de lokale bevolking geassocieerd is gebleven met  

 



die van Nineveh. De traditie plaatst het graf van de profeet op deze heuvel, en al heel vroeg 

bouwden de moslims, in hun verering voor bijbelse figuren, daar een kleine moskee waarrond 

een groot aantal woningen gegroepeerd waren. 

De heer Botta had gevreesd om populaire vooroordelen te beledigen door deze tumulus, 

gewijd door heilige herinnering, aan te vallen. Meneer Layard deed daar wat klinkend werk, 

maar vond niets. Later kwamen de twee Engelse en Franse consuls, MM. Rassam en Place, 

hebben daar enkele opgravingen gedaan; maar de nationale jaloezie waarmee ze bezield 

waren, was ontaard in ongelukkige discussies, de Pasha, om er een einde aan te maken, 

besloot de opgravingen voort te zetten namens de Turkse regering. 

Na een korte tijd voelde hij zich genoodzaakt te stoppen voor de uitdrukking van de 

ontevredenheid van de inwoners van Nebbi-Younès. Deze opgravingen waren echter 

voldoende om de lay-out van een nieuw gebouw aan het licht te brengen dat ook versierd is 

met gevleugelde stieren en leeuwen, en vooral een kostbare inscriptie die de bestemming van 

deze constructie bekendmaakt dankzij dezelfde koning Sanherib, en die wordt bewaard op het 

museum van Constantinopel. Ik reproduceer het begin en het einde; de rest is een vertelling 

van de oorlogszuchtige gebaren van de prins: 'Groot paleis van Sanherib, grote koning, 

machtige koning', koning van de wereld, koning van Assyrië, koning van de vier regio's, ' 

favoriet van de grote goden, de dappere, de dapper, de " ijverige prins , de pastoor van de 

volkeren, die mannen leidt", mij!. 

"Ik zeg: de bet-kutalli was gemaakt door koningen", mijn voorgangers, mijn vaders, in het 

midden van Nineve,  

 

 De locatie van dit paleis “ was niet langer voldoende; de constructie van de kamers “ kon 

niet langer volstaan om de paarden te beschermen. De deur van de " nu kisallu was in de 

volgende dagen ingestort op" zijn hoeksteen en zijn rari. (1). Ik heb dit paleis volledig 

gesloopt en vergroot. In de usalli: " Ik heb de bovenste delen opnieuw gemaakt, ik heb de " 

limieten verlengd . Ik heb het vorige paleis verlaten. Tot en met 3. 

 Over " deze tamli mijn paleis, vroeg ik de stenen polenta" lar. 

 

"Volgens de hoogste decreten van de goden, mijn " meesters, heb ik alle koningen van " 

Fenicië die zich aan mijn wetten onderwierpen , belast met de executie . Ze sneden de " grote 

cederbalken op de berg Amanus" en droegen ze samen naar Nineve. Ik heb hierboven een 

constructie gemaakt in een frame van cipressen, ik heb deze ijzeren balken omsingeld en ik 

heb hun kruispunten symmetrisch gerangschikt. De stenen. die afkomstig zijn van de bergen 

"van Nipour, ashlars en marmer die de wind in de stad Baladai zetten, werden door " mij 

gebruikt met leeuwen en stieren. " Ik had de maand- 

(i) Ik blijf deze kostbare fragmenten reproduceren zoals de vertaler ze gaf met hun hiaten en 

onverklaarde woorden.  

 

 

 Met " de hulp van Assur, vader van de goden, en Taauth, koningin van de " goden, zal ik dit 

paleis bewonen in de voldoening van mijn "hart en de vreugde van mijn geest en de pracht 

van mijn " gezicht. Moge mijn nageslacht naar mij toe komen in deze woning! Moge mijn 

leven daar tot afgelegen dagen duren! Mogen " de stier, die het leven beschermt, en de voogd 

" in deze ruimte fortuin en geluk bestendigen , totdat " zijn bases afbrokkelen (1).   



M. Oppert, van wie ik de vertaling van deze inscriptie heb geleend, vatte de betekenis ervan 

samen met betrekking tot de bestemming van het paleis van Nebbi-Younès: ' Het vormde een 

bijlage bij het grote paleis (van Koyoundjik) en bevatte de zolders, bijgebouwen , militaire 

instellingen; zijn naam was Bet-Kutally (domus parietwn), het huis van benodigdheden.  

Vanaf de top van de heuvel strekt het uitzicht zich uit tot in Mosul en de omgeving in de 

verte. Na te hebben nagedacht over de vlakte die werd doorkruist door de Tigris waar de stad 

Ninus en Semiramis voor het laatst was, keerde ik bij zonsondergang terug naar mijn huis, 

verbaasd over wat ik had gezien, meer door de weerspiegeling dan door de voorwerpen zelf. 

als monument blijft daar niets over. 

Tot deze ruïnes zijn de overblijfselen van Ninevé beperkt. De twee andere plaatsen die nog 

bekender zijn geworden door hedendaags onderzoek, Khorsa- 

(1) Expeditie naar Mesopotamië, p. 307. 

 

bad en Nimrud, bevinden zich op aanzienlijke afstand, zes competities en negen competities 

van Mosul. Ze waren het voorwerp van een dubbele verkenning van mijn kant, wat me enkele 

dagen kostte. 

Voordat ik eraan begon, ging ik de volgende dag wandelen in de dichtstbijzijnde omgeving 

van de stad. Ze leidde me eerst naar de nieuw gebouwde kerk van Mar-Michael, een heilige 

wiens legende 1520 jaar teruggaat. We vertrekken via de Bab-el-Schat-poort (poort van de 

rivier) en komen daar aan via een deels verlaten vlakte en deels doorgesneden door plantages 

met fruitbomen. Deze kerk is heel eenvoudig. Toen stak ik de brug over en verlatend de 

ruïnes van Nineve aan de rechterkant, stak ik een stroom over die uiteindelijk de Tigris 

bereikte, nadat ik een groot moeras had gevormd dat bedekt was met kreupelhout; Ik liep 

eromheen, en voorbij een kleine verhevenheid, waarop we een heel oude kapel zien, kwam ik 

het klooster van Mar-Georgis (Sint-Joris) tegen, dat, naar men zegt, het eerste Chaldeeuwse 

klooster is dat in de regio is gebouwd: nu bijna een ruïne, het is onlangs gerestaureerd en 

heeft vandaag twee zeer middelmatige kerken, beide, maar ze kijken uit op een prachtige 

binnenplaats waarrond verschillende perfect geïnstalleerde kamers openen. Drie priesters 

alleen wonen in het klooster en laten de inwoners van een naburig dorp een zeer mooie tuin 

cultiveren die voornamelijk met vijgenbomen is beplant. Op de terugweg naar de stad 

bezocht ik, heel dicht bij de Serai, een moskee die uitkijkt over de tuin van de Pasja, en iets 

verderop de veel grotere tempel, de moskee van de jaren veertig, vanwege het martelaarschap 

dat geleden werd op deze plaats door evenveel biechtvaders, en dat was ooit een van de 

belangrijkste kerken van Mosul. Vooraan 

 

regeert een rij pilaren verbonden door kettingen. Aan dezelfde kant bevinden zich een 

Syrische kerk, een kerk en vier Chaldeeuwse kapellen die in elkaar verstrengeld zijn, 

waarvan men zegt dat ze dateren uit de eerste tijden van dit Mesopotamische christendom, 

waarvan alles getuigt van het oude belang. Ik veroordeelde het nog steeds toen ik naar de stad 

terugkeerde bij de poort van Sindjar, waar de Chaldeeuwse kerk gewijd aan de Maagd te zien 

is, een tweede Syrische kerk, evenals de Jacobitische kerk van Sint-Joris. Leunend tegen de 

wal zelf, verrijst het klooster van Saint-Gabriël, waar de vader van de weinige religieuzen die 

er wonen aanbood te rusten; maar ik bleef daar niet lang, verstikt door de geur van de 

zwavelhoudende bronnen die uit de voet van de muur kwamen, wat deze dappere priesters 

helemaal niet leken op te merken. 

Op 30 oktober vertrok ik voor een vierdaagse excursie ten noordoosten van Mosul, die me de 

ruïnes van Khorsabad zou laten zien. Om daar te komen, na het oversteken van de Tigris, 



passeren we tussen de twee grote tumuli van Koyoundjik en Nebbi-Younès, en we volgen de 

woestijn op weg naar de bergketen die de grens vormt van Kùrdistan. Onderweg komen we 

verschillende kleine dorpen tegen, Ormuz-IIacheria, Abbassia, Maïba) en Tchenchi: op enige 

afstand van de laatste kondigt een gevleugelde stier met een menselijk gezicht, gekanteld aan 

de kant van de weg, de nadering van Khorsabad aan. 

Het is hier het toneel van de Franse opgravingen die aan alle andere voorafgingen, en ik 

bevond me tegenover de koninklijke residentie en de aangrenzende stad, gebouwd in dezelfde 

periode door Sargon, de vader van Sanherib, zeven eeuwen voor onze tijd.  

 

De heer Botta vertelde eenvoudig en bescheiden de omstandigheden die zijn eerste 

ontdekkingen op deze plek brachten. We weten dat hij zijn werk eerst was begonnen door de 

heuvel van Koyoundjik te verkennen. 

Deze opgravingen moesten natuurlijk de aandacht trekken.  

 Zo was al in december 1842 een inwoner van Khorsabad ertoe gebracht mij twee grote 

stenen met spijkerschriftinscripties te brengen, die hij in de buurt van zijn dorp had gevonden, 

en had aangeboden om er zoveel te kopen als ik zou willen. Deze man was een verver en 

bouwde zijn ovens met de stenen die de heuvel waarop zijn dorp zich bevindt, hem ter 

beschikking stelde. 

Altijd rekenend op het succes van mijn eerste opgravingen, volgde ik deze zwakke en unieke 

indicatie niet onmiddellijk; maar drie maanden later, dat wil zeggen rond 20 maart 1843, was 

ik het zat om niets in de heuvel van Koyoundjik te vinden dan waardeloos puin, en 

herinnerde ik me de stenen van Khorsabad, en ik stuurde een paar arbeiders om het land in 

deze plaats te testen. Dit is hoe ik werd geleid tot een ontdekking die mijn verwachtingen 

overtrof en de voorspellingen van de heer Mohl, de echte aanstichter van mijn onderzoek, 

volledig rechtvaardigde. 

Als ik op deze details sta, is dat omdat deze ontdekking op een zeker dramatischere manier 

werd verteld, maar volkomen onnauwkeurig. Drie dagen later keerde een van mijn arbeiders 

uit Khorsabad terug om me te vertellen dat daar cijfers en inscripties waren opgegraven. De 

beschrijving die hij me gaf, was zo verwarrend en ik was achterdochtig 

 

zoveel overdreven berichten dat ik geen onnodige reis wilde wagen en zelf gaan kijken waar 

ik nog aan twijfelde. Ik stelde me tevreden met het sturen van een van mijn bedienden, met 

de opdracht enkele karakters uit de inscripties te kopiëren. Zo kreeg ik de zekerheid dat deze 

inscripties spijkerschrift waren, en ik aarzelde toen niet langer om zelf naar Khorsabad te 

gaan, waar ik, met een gemakkelijk te begrijpen genoegen, de eerste openbaring kreeg van 

een nieuwe antieke wereld (1).  

Khorsabad ligt ongeveer vier uur lopen ten noordwesten van Mosul, aan het einde van een 

vlakte die begint vanaf de plaats waar de Tigris, afkomstig van Djezireh, het westelijke 

uiteinde van Jebel-Zakhô of de berg van Zakhô baadt. Daar laten de eerste hoogten die de 

keten van Kùrdistan begrenzen, geleidelijk wegschuivend, tussen hen en de rivier een ruimte 

achter waarvan de breedte geleidelijk toeneemt en ten opzichte van Mosul ongeveer tien 

kilometer reikt. Deze vlakte, voegt M. Iloefer toe, volgens M. Botta, is verre van verenigd en 

vertoont niet het alluviale karakter dat Mesopotamië in het onderste deel van de loop van de 

Eufraat en de Tigris biedt; integendeel, het is sterk golvend en wordt doorkruist door de 

rivieren die uit de bergen afdalen en van het noordoosten naar het zuidwesten in de richting 

van de rivier stromen, de algemene helling van het land volgend. De belangrijkste is de 



Khausser, die zijn bron ten noorden van Mosul, in de bergen van Alcosch, uitmondt in de 

Tigris en de omheining oversteekt. 

(1) Monument van Nineve, ontdekt en beschreven door MPE Botta, gemeten en getekend 

door M. Flandin. Parijs, Imprimerie nationale 1849, folio. 

 

zelfs de oude muren van Nineve. Het is in deze vlakte, in het westen begrensd door de Tigris, 

in het oosten door de bergen, dat de heuvel van Khorsabad wordt gevonden; het is gelegen 

nabij de oostelijke oever van de Khausser, twee kilometer van de eerste heuvelketen (1).   

Het was daar (de inscripties zelf voorzagen met grote precisie in de namen en data) dat 

koning Sargon, de vader van Sanherib, in het jaar 710 v.Chr. Een stad en een paleis stichtte 

die, gezien hun positie en hun bestemming, naar Nineveh zouden gaan, wat Versailles was 

naar Parijs en Hampton Court naar Londen. Het doel van deze stichting was om de 

koninklijke residentie te vervangen die in Nineve zelf was verwoest sinds de eerste 

verovering van deze stad in 788, en waarvan de dynastie voorafgaand aan Sargon, zoals we 

zullen zien, lijkt te zijn vervangen door Calach, die ook werd vervangen door een tijd de zetel 

van royalty. 

De oude naam was Khisir-Sargon (Castel van Sargon) die de Perzen, door de oude naam te 

veranderen, Khorsabad (de stad van de beren) maakten. Deze koninklijke residentie is maar 

heel kort bewoond geweest.  De stad zelf, omgeven door sterke muren en zich uitstrekkend 

over een oppervlakte van 312 vierkante kilometer, lijkt niettemin te hebben geprofiteerd van 

alle voordelen van een nieuwe stad; en zeker een groot deel van de Assyrische bevolking zou 

onderdak kunnen vinden in een gezond klimaat en in een 

d) Hoefer, p. 266 

 

krachtig versterkte stad. Het lijkt echter niet lang na de (laatste) val van Ninevé te hebben 

bestaan, als het die tijd zou bereiken, en toen Xenophon daar passeerde, vond hij alleen een 

verlaten stad (1).   

Ik zal geven, volgens MM. Botta, Oppert en Place, een zeer verkorte eerste glimp van de 

ligging van de ruïnes van Khorsabad. De reeks constructies bestaat uit een kunstmatige 

heuvel die een enorm gebouw ondersteunt, en een vierzijdige omhulling, versterkt van ruimte 

naar ruimte door torens. De heuvel wordt niet binnen de omheining geplaatst, maar neemt een 

deel van een van de zijden van de vierhoek in beslag, waardoor de continuïteit van de muur 

wordt onderbroken en zowel binnen als buiten wordt overschreden; het is min of meer 

dezelfde opstelling als die van Koyoundjik, met betrekking tot de muren die ervan afhangen. 

De muur van Khorsabad is intact in zijn bases; het vormt een langwerpige rechthoek van 

1.800 meter aan twee zijden en 1.700 meter aan de andere twee. Acht deuren gaven toegang 

tot deze stad, zoals blijkt uit de inscripties. Mr. Place onderzocht aan de zuidoostkant twee 

tumuli die twee van de poorten van de stad vormden, en ontdekte een gewelf versierd met 

rozetten en stieren uitgevoerd in blauwe en witte bakstenen. Aan de zuidwestkant herkende 

men, tegen de muur aan, een langwerpige rechthoek; deze omtrek bevatte waarschijnlijk een 

tempel. De noordwestkant werd onderbroken door het koninklijk paleis of kasteel, dat buiten 

de omtrek uitstak. In het midden van de vlakte, aan deze kant van de omheining, zien we nog 

de sporen van grote gebouwen, en vooral van veel woningen. Deze omgeving 

(i) Oppert, p. 350. 

 



gezicht, omsloten door de muren, is 320 hectare en bijna even groot als de huidige stad 

Mosul.  

Tegenover de noordwestkant, iets dichter bij de noordhoek, ligt het koninklijk kasteel. Deze 

immense ruïne, 570 are in oppervlakte, heeft een vorm die doet denken aan het plein tussen 

de Tuileries en het Louvre, een onregelmatig vierkant waaraan een grotere rechthoek is 

toegevoegd, of een achthoekige figuur, met inspringende hoeken van 270 graden. Het 

smallere deel, dat naar het noordwesten uitsteekt, is het sculpturale deel dat door de heer 

Botta is onderzocht; het langwerpige vierkant dat zich aan een van de zijkanten uitstrekt, 

bevat de bijgebouwen en beslaat alleen al 340 are. Het sculpturale deel is voor ons het meest 

interessant. De heer Botta gaf er met opmerkelijke nauwkeurigheid een plan van en wees in 

elk van de kamers aan elk bas-reliëf, aan elke inscriptie de plaats toe waar hij ze had 

gevonden. 

De ruïnes van de bijgebouwen zijn onderzocht door Mr. Place. De zuidelijke vleugel werd 

bezet door de harem. 

De buitenkant van dit deel is gebouwd in uitsparingen en uitsteeksels; de systemen van deze 

ornamenten waren niet te onderscheiden van die van Lower Chaldea, behalve de introductie 

van de halve kolom of liever van een ronde halve pilaar. Binnenin hield geen enkele 

marmeren plaat de ontdekkingsreizigers tegen om hen te begeleiden bij hun onderzoek. De 

muren, die alleen met kalk waren bedekt, konden gemakkelijk worden doorgesneden zonder 

dat de graafmachine vermoedde dat hij door een muur heen brak. De open plek leverde hier 

dus veel grotere moeilijkheden op dan in het sculpturale deel; we moeten M. Place dankbaar 

zijn dat hij ze na vele pogingen heeft overwonnen en dat hij als geheel het huis van de 

veroveraar van Samaria heeft ontruimd. Als bovendien dit deel van de 

 

paleis bood nauwelijks sculpturen, het was niet ontdaan van alle ornamenten. Mr. Place 

ontdekte daar een fresco van vijf meter lang, dat helaas niet bewaard kon worden. Er werden 

ook vier godenbeelden gevonden, in zandsteen; ze waren goed gemaakt en opmerkelijk 

stijlvol. Ze zonken mee met de rest van de Franse collectie. Aan de andere kant van de 

tumulus van de bijgebouwen herkende men onder meer een grote binnenplaats geplaveid met 

bakstenen en met een breedte van 64 meter, dat wil zeggen 200 Assyrische voet. De kant die 

naar de stad gericht was, werd gedeeltelijk afgebroken. In de hoek die naar het zuiden 

terugkeert, staat een toren met meerdere verdiepingen die meneer Botta heeft aangegeven en 

die meneer Place heeft ontruimd. De constructie lijkt op die van Nimroud; het is 43 meter (80 

Assyrische ellen) van links naar rechts. Het tweede verhaal was niet erg hoog boven het 

eerste. De onderste muur was versierd met dezelfde tegenslagen en uitsteeksels die we al 

hebben besproken. 

Wat eraan voorafgaat, is grotendeels ontleend aan MM. Botta en Oppert. In zijn prachtige en 

meest recente werk over de opgravingen en ontdekkingen van Khorsabad, maakte de heer 

Place, die als laatste kwam, meer in detail bekend wat er vandaag overblijft van de stad en het 

paleis van Sargon. Een korte analyse van een tekst die niet minder dan twee foliobanden 

omvat, zal deze tweedehandse beschrijving vervolledigen, waartoe het verwijderen van 

zoveel voorwerpen die naar Europa zijn teruggebracht of aanvankelijk verloren zijn gegaan 

en het vullen van de meeste uitgevoerde loopgraven, me dwingen verhaal hebben. 

Meneer Place merkt, zoals we eerder hadden gedaan, het bestaan op van een eerste district, 

het grootste en het meeste  

 



rijk, die de residentie van de koning was en aan wie hij de naam Sérai gaf, en vervolgens die 

van een tweede, minder versierde, die de bijgebouwen van het paleis vormde; ten zuidwesten 

van de bijgebouwen komt de harem- of vrouwenwoning, die een bijzondere versiering biedt; 

ten noorden van de harem en ten westen van de serai verrees een vierkante toren waaraan M. 

Place zeven boven elkaar geplaatste verdiepingen geeft die zich smaller maken en het 

monument het uiterlijk geven van een piramide, die hij het observatorium noemt; tenslotte, 

aan het noordwestelijke uiteinde van de heuvel, is er een deel van de ruïnes, de meest 

gedegradeerde, die de heer Botta heeft aangewezen onder de naam van de tempel. 

M. Place beschrijft de grote stadsmuur die grenst aan het paleis, gevormd door een muur van 

23 meter hoog, 24 meter dik en geflankeerd door 167 torens. Deze omheining, ondersteund 

door talrijke steunberen en vakkundig verdeeld om de doeltreffendheid van de verdediging te 

verzekeren, werd doorboord met afwisselend eenvoudige en versierde deuren. De oppervlakte 

van deze stad is 300 hectare groot; het gebied van het paleis met zijn bijgebouwen in maat 10. 

Paleis en bijgebouwen omvatte 31 binnenplaatsen en 208 kamers, van verschillende 

afmetingen, waarvan we de divisies kunnen herkennen, voor de koning, zijn vrouwen, zijn 

familie, zijn officieren, zijn bedienden en zijn paarden. Het was allemaal in één klap en in een 

paar jaar tijd gebouwd door koning Sargon. De straten van de stad, geplaveid en geplaveid, 

zijn over het algemeen twaalf meter breed. 

De vierkante torens van de Khorsabad-omheining, die 4 meter uitsteken en een gevel van 

13,50 meter hebben, staan 27 meter uit elkaar. Net als de omringende muur zelf, zijn ze 

gebouwd van breuksteen met een dubbele bekleding van hardsteen; het bovenste deel van 

deze hele wal is gemaakt van bakstenen 

 

onbewerkt in een staat van volledige hechting. Baksteenaarde is overal in Assyrië: " Geboren 

uit klei", zegt Mr. Place terecht, "Assyrische architectuur blijft het prototype van constructie 

in klei.  Nergens vinden we een koepel, een koepel of zelfs maar een ronde kamer die 

bedoeld is om ze te ondersteunen; de vierhoekige vorm is de onveranderlijke regel van de 

Assyrische architectuur. Vernietigd door vuur of door de tijd, hebben de monumenten van 

Nineve al hun bovenste delen verloren, en het is een zeldzaam geluk voor de wetenschap dat 

M. Place een van de gewelven van het paleis van Khorsabad heeft kunnen ontdekken, dat 

aldus is gevonden. het is de oudste van de gebruikte en bekende gewelven. 

Het Niniviaanse gewelf was op dezelfde manier gebouwd van modderstenen, net als de 

terrassen die het ondersteunde.  

Een tweede niet minder gelukkige ontdekking, die we aan dezelfde archeoloog te danken 

hebben, is die van de belangrijkste monumentale poort van de stad Sargon. Het bestaat uit 

een centrale doorgang die een reeks kamers en binnenplaatsen doorkruist die zijn ingericht 

om aan bepaalde doeleinden te voldoen. 

De ingang is voorzien van een boog die is geplaatst op twee monolieten die twee stieren met 

een menselijk gezicht voorstellen. Achter de stieren, en hen volgend, komen, tegenover 

elkaar geplaatst, twee kolossale figuren met vier vleugels, die een dennenappel in de 

rechterhand houden en een mand in de linkerhand of vaas aan een handvat; uit hun hoofden 

komen twee horens; hun voeten zijn geschoeid in sandalen en een dolk hangt aan hun riem. 

Deze centrale doorgang 

 

is gewelfd. Dit is een van de best bewaarde lemen gewelven die we te danken hebben aan M. 

Place; dit gewelf van lemen baksteen, zes meter hoog en vier overspanningen, heeft een 



gekleurde boog, dat wil zeggen bedekt met witte, gele en blauwe geëmailleerde stenen, 

waarop rozetten en gevleugelde figuren zijn afgebeeld. De doorgang en de binnenplaatsen die 

het doorkruist, zijn geplaveid met grote platen. 

Aan het uiteinde is de binnenpoort, die uitkomt op een stenige straat in de stad. Het geheel is 

67 meter lang en 49 meter breed. Twee andere deuren, van kleinere afmetingen, werden later 

bijgewerkt; ze tonen ook een archivolt in geëmailleerde bakstenen, een decoratiesysteem 

waarvan nog fijnere monsters zijn herkend op vier van de bewaard gebleven muren van de 

harem. 

Maar het is vooral met betrekking tot de sculpturale versiering dat de ruïnes van Khorsabad 

en de andere Niniviaanse monumenten overvloedige vondsten hebben opgeleverd, waarvan 

de kostbaarste de musea van Parijs en Londen sieren; vooral de laatste, de meeste oudheden, 

afkomstig uit Khorsabad en bestemd voor Frankrijk, zijn verdwenen in de wateren van de 

Tigris. Het aantal blootgestelde bas-reliëfs is zeer aanzienlijk, dankzij het systeem dat is 

aangenomen door het Assyrische decoratieve genie. Het bestaat uit een bedekking van tafels 

en tabletten van steen, gips of marmer dat zich constant ontvouwt aan de voet van de muren, 

het gebouw van klei beschermt en kunstenaars een bewonderenswaardig veld biedt, goed in 

het zicht, om met de beitel de geschiedenis van de stichting na te bootsen. koningen, evenals 

de gebruiken en gebruiken van hun volkeren. Mr. Place typeerde dit systeem met een woord 

 

gelukkig, noem het "de stenen illustratie". De sculptuur die zo de sokkel van de muren bedekt 

tot een gemiddelde hoogte van drie meter, is maar heel weinig uitgegraven en de uitvoering 

laat veel te wensen over. De tekening is zwak; geen opeenvolgende plannen; de dikte van de 

figuren, hun grootte, hun respectieve positie, hun uiterlijk missen precisie en vaak 

verschijnen dezelfde afbeeldingen: ondanks al deze onvolkomenheden zijn de Nineviaanse 

bas-reliëfs toch duidelijk, begrijpelijk, soms opvallend in hun naïviteit, en de 'ene realiseert 

zich perfect wat de beeldhouwer wilde vertegenwoordigen. Het zijn over het algemeen 

overwinningen, processies, vieringen. We zien de koning in oorlog, jagen, in openbare 

ceremonies. Elders zijn er taferelen ontleend aan het privéleven en waarin figuren voorkomen 

die tot de meest uiteenlopende sociale omstandigheden behoren. Deze sculpturen gaan 

vergezeld van inscripties die, net als de afgebeelde onderwerpen, elkaar ononderbroken 

opvolgen op de platen. De beitel lijkt commentaar te leveren op de tekst en leven te geven 

aan deze immense legendes waarvan ik de lezer alleen relatief korte fragmenten kan 

voorleggen, ondanks hun schijnbare omvang. 

Ik zal me voor Khorsabad beperken tot dit enige deel van de grote inscriptie waar koning 

Sargon voor het nageslacht spreekt, dat aan het einde van vijfentwintig eeuwen zijn verslag 

heeft verzameld, de omstandigheden met betrekking tot de stichting van het paleis en de stad 

van die we zojuist de ruïnes hebben bestudeerd. Het is in dezelfde taal die Sanherib eerder 

gebruikte: " Paleis van Sargon, grote koning, machtige koning, koning van de 

 

 

 Dus boven de vallei die "aan de voet van de bergen ligt en Ninevé vervangt", maakte ik een 

stad en ik noemde haar naam Dour-Sarkin " (Castel de Sargon). Ik plantte daar een 

gevarieerd bos dat doet denken aan de berg Amanus met al zijn verschillende bomen, en de 

‘planten van Syrië die op de bergen groeien, en ik ' markeerde het oppervlak ervan. 

"Driehonderdvijftig oude koningen hadden vóór mij " de macht in Assyrië uitgeoefend en het 

rijk van Bel geïllustreerd; "Maar geen van hen had deze plek aangeraakt, doen " werd 



voorgesteld aan de mensen, had gedacht kanalen te graven, noch zullen mijlpalen worden 

uitgelijnd. Ik mediteerde in ' de bodem van het hart,' s morgens en 's avonds, om deze stad te 

bevolken, daar altaren op te richten, trapladders van de grote goden en ' paleis, residentie van 

mijn koninkrijk. Ik heb de constructie ervan verordend. 

 In de maand 'Ab, de maand van de god die de eerste steen legt van' de stad en het huis, 

voerden alle verzamelde mensen de ' ceremonie van Salul (van de klokken) uit op goud, 

koper ', het geld, metalen , stenen, bomen van Amanus, * en verdeelde, volgens de regel, de 

verschillende beroepen. ik 

 

 Ik bouwde " rokende altaren, die zijn als het deel van de schuld " dat we verschuldigd zijn 

voor de fundering aan de goden Salman, Sin " (Lunus), Samas (Sun), Nebo, Bin en Ninip. 

Met hun " hulp bouwde ik paleizen in huiden, sandelhout, ebbenhout ", tamarisk, ceder, 

cipres en pistache, om mijn " royalty te huisvesten . Ik heb hierboven voorbereid, ceder 

balken en " cipressen. Wat betreft de deuren van cipressen en tamarisk: "Ik omringde ze met 

bronsbanden en rangschikte" de tussenruimten symmetrisch. Ik heb wel een Esca "bindbeurt 

gehad, zoals die van het paleis van Syrië " , noemen ze in de taal Phoenicisch bit appati. 

"In de poorten werden acht dubbele leeuwen, met een gewicht van 1 ton," 6 kwintalen, 50 

talenten (i) en glanzende bronzen maltakti " uitgehouwen tot glorie van Mylitta; en om ' de 

namrir te vullen, werden vier balken timmi en' gebogen ceders, afkomstig van de berg 

Amanus, op de leeuwen geplaatst. Ik maakte een sculptuur met veel kunst, " in de 

kluisdeuren, een krans van de dieren ' velden en heilige beelden in stenen van mijn" Iski 

tains. In de richting van de vier hemelse gewesten legde ik ' de lateien; Daaronder heb ik 

kroonlijsten aangepast " in grote zwarte stenen die uit de provincies komen " die mijn arm 

heeft veroverd; Ik murai krachtig de ' muren' en opende de deuren tot bewondering van mijn 

onderdanen. 

“De afmetingen van de behuizing zijn. Op de stenen van de rots legde ik de eerste steen. Aan 

de uiteinden van elke zijde, op de hoeken van de omtrek, opende ik " naar de vier 

windstreken, acht poorten". 

(l) Dat zijn in totaal 1.050 talenten, wat overeenkomt met 31.000 kilogram.  

 

 Ik noemde de grote "poorten van de Oriënt, Portes du Soleil en Bin". 

 Ik gaf aan de grote "poorten van het Zuiden de namen van Bel-El en Mylitta" Taauth. 

 Ik noemde de grote poorten " van het westen, poorten van Oannès en van Istar." 

 Ik heb de grote ' poorten van het noorden ' opgedragen aan Salman en de soeverein van de ' 

goden. 

 Ninip, die " de eerste steen legt, versterkt de boulevard tot" in verre dagen. 

De mannen van de vier regio's en van de vreemde talen, de mannen zijn vrijgesteld van alle 

verplichtingen, ' bewonen de bergen en de vlakten waarop de zon schijnt ', het hoofd van de 

goden, de meester van de sferen, ik heb ze gebracht ' in de geheugen. d'Assour, mijn God, in 

de uitoefening van " gerechtigheid, ik heb ze gescheiden blijven en ik " daar geïnstalleerd 

hen. 

 Ik scheidde ze van de sibir van de stad en van mijn 'paleizen'. 

 

 



"Woon in Assyrië, en ik deed de inauguratie toen " ik de koningen van de rijzende zon en de 

ondergaande zon, in goud, zilver, slaven, oplegde om de schat te vergroten "van deze 

paleizen door hun vrijgevige offergaven. 

Mogen de goden, die in deze stad wonen, doen 'dat het werk van mijn hand wordt vergroot, 

dat ze door hun aanwezigheid voor eeuwig de bewoner van deze * plaatsen en de duur van 

mijn overwinningen toewijden.  

   

De sculpturale rijkdom die in de Nineviaanse monumenten werd ontdekt, bestaat niet alleen 

uit bas-reliëfs; Ik heb deze grote monolieten al genoemd, die verschillende onderwerpen van 

het monsterlijke genre vertegenwoordigen, bedoeld voor hun decoratie of voor de 

ondersteuning van gewelven en plafonds. Khorsabad, van zijn kant, gaf zesentwintig paren 

stieren, met menselijke gezichten, met een enorm gewicht, wat het transport van sommigen 

naar Europa niet verhinderde. De opgravingen hebben ook verschillende genieën met een 

prachtig karakter aan het licht gebracht. Het paleis van Sargon is het eerste Assyrische 

gebouw dat de wetenschap heeft voorzien van geïsoleerde en intacte beelden, hoe weinig in 

aantal ook, in hetzelfde gips als de bas-reliëfs, en zoals deze uiterst kwetsbaar, onder andere 

een standbeeld 

(1) Nineveh en Assyrië, door V. Place. Parijs, 1870. In-folio. T. II, p. 289. 

 

met jurk die de armen dicht tegen het lichaam houdt. Deze beelden, van middelmatig 

vakmanschap en die op geen enkele manier herinneren aan de perfectie van de Griekse kunst, 

werden tegen de bakstenen muren geleund. Het gips waarvan ze zijn gemaakt, verzekert Mr. 

Place, kan niet brokkeliger zijn als het wordt blootgesteld aan de open lucht; ook de 

toekomstige conservering van dit antiek, dat door hun imperfectie niet minder kostbaar 

maakt, is op zijn minst problematisch. 

De opgravingen van Khorsabad leverden ook hun contingent voor schilderkunst op, in het 

bijzonder dit fresco-schilderij waarover M. Oppert spreekt; men kan ook zien in de platen die 

het werk van M. Place begeleiden, verschillende onderwerpen die zijn gereproduceerd door 

middel van deze gekleurde emaillen of liever van deze geëmailleerde stenen waarvan de 

traditie in Perzië en in de aangrenzende landen is voortgezet. De compositie van al deze 

schilderijen is heel eenvoudig en hun naïeve uitvoering doet niets af aan het decoratieve 

effect dat ervan wordt verwacht. Een van de curiositeiten van de Assyrische kunst is het 

inkleuren van de sculpturen, waardoor bepaalde bas-reliëfs nog begrijpelijker en levendiger 

werden en waarop dit systeem werd toegepast, dat eveneens in de middeleeuwen versleten 

was. 

Maar het is vooral de Assyrische glyptiek die de rijkste verzameling interessante en 

gevarieerde voorwerpen voortbracht, gegraveerde harde stenen, cilinders, amuletten in 

halskettingen waarvan het werk duidt op een vaardigheid en een delicatesse van de hand die, 

in dit genre, en op deze afstand date, de superioriteit van de Assyrische kunst. Een zeer groot 

aantal van deze kleine objecten wordt verspreid over Europa gevonden. Ik had het geluk ter 

plaatse een bepaalde hoeveelheid gekerfde stenen en gegraveerde cilinders te bemachtigen 

die als zegels en stempels voor de prinsen dienden. 

 

de belangrijkste inwoners van Nineveh; ze verschijnen in mijn verzameling naast 

verschillende stenen bedekt met spijkerschriftinscripties die op dit moment zijn voorgelegd 

aan het onderzoek van een van onze meest geleerde Assyriologen (1). 



(1) De lezer wil ongetwijfeld weten wat wordt bedoeld met spijkerschrift? Welke garanties 

bieden de vertalingen van de talrijke inscripties, waarvan ik er enkele heb gemaakt? welke 

procedures werden gebruikt voor hun training? tot welke substanties hebben de Assyriërs hun 

toevlucht genomen om de teksten te graveren die soms zo ontwikkeld zijn dat men ze in hun 

monumenten tegenkomt? Ik kan hem niet beter tevredenstellen dan door de volgende 

uittreksels te reproduceren uit het zeer zeldzame werk, omdat het erg duur is, door M. le 

Consul Place: 1 Spijkerschrift. 

 Van de vorm zelf van het unieke element waaruit de karakters zijn samengesteld. Dit 

element, teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat, is het teken T, dat ook als volgt kan 

worden weergegeven:> - of 1IIIIIIII (. Het lijkt precies op een afgeplatte pijlpunt, of beter 

nog, een sectie gemaakt op een van de smalle zijkanten van een hoek. Deze hoek, in het 

Latijn cuneus, gaf natuurlijk zijn naam aan het schrijfsysteem dat het genereert, en het is nu 

overeengekomen om het "spijkerschrift" te noemen. De Engelsen en de Duitsers hebben deze 

benaming min of meer verdraaid; maar het is te hopen dat, voor het ontcijferen van talen die 

zo oud zijn en die nu in het domein van de geleerde wereld zijn gevallen, de assyriologen van 

de verschillende landen zullen besluiten alle nationale trots te negeren. voordeel van perfecte 

neutraliteit en staat alle volkeren, althans in wetenschappelijke studies, de woorden toe die 

hun etymologie ontlenen aan de Latijnse taal. We kunnen daarom kijken naar het woord 

spijkerschrift, toegepast op de geschriften die het coi n voor radicaal element, zoals definitief 

aanvaard. (T. II, p.270). 

II Ontcijferen en vertalen van Assyrische teksten.  

 De afwezigheid 

 

Ik hervat het verhaal van deze excursie, die me eerst naar de ruïnes van Khorsabad leidde. 

Vandaar ging ik naar Tell-Keiff, door het dorp Kaïm, dat maar één vermelding verdient. Tell-

Keiff, gelegen ten zuidwesten van Khorsabad, is de grootste katholieke stad in de regio, bijna 

een stad, want het heeft bijna duizend huizen, regelmatig gebouwd van prachtige witte steen 

en gegroepeerd rond een kleine heuvel, waarschijnlijk gevormd door het puin van een oud 

gebouw, en 

van historische informatie over Assyrische inscripties heeft de ontcijfermoeilijkheden in feite 

zo ingewikkeld gemaakt, dat we deze operatie in het algemeen graag als bijna onmogelijk 

beschouwen en dat we heel geneigd zouden zijn de vertalingen van de Assyriologen als 

apocrief te beschouwen. Maar deze beoordelingen, die aan het begin van zulk zwaar werk 

begrepen konden worden, zijn tegenwoordig niet meer toelaatbaar. De administratie van het 

British-Museum, die het publiek wilde informeren en informeren over de definitieve waarde 

van de voorgestelde ontcijfering, werd bezorgd aan de vier belangrijkste Franse, Engelse en 

Duitse Assyriologen, MM. Oppert, Rawlinson, Hincs en Talbot, een grote inscriptie genaamd 

het prisma van TeglatPhalasar I en vroeg hen om persoonlijke vertalingen. Ze was er van 

tevoren zeker van dat elk van deze wetenschappers, terecht geanimeerd door een 

lovenswaardige rivaliteit, er goed op zou letten zijn inspanningen niet te combineren met die 

van zijn volgelingen. 

Op de genoemde dag werden de vier enveloppen met de vertalingen geopend en er werd 

vastgesteld dat deze opvattingen slechts zeer kleine verschillen lieten zien. (T. II, blz. 273). 

III  

Materiaal waarop de inscripties zijn geplaatst.  



“De twee belangrijkste stoffen die de Ninevieten gebruikten om hun inscripties te graveren, 

zijn gips en terracotta.  

“Gips is niets anders dan de steen die is gewijd aan de sculptuur van bas-reliëfs. De 

spijkerschrifttekens zijn uitgehold tot een diepte die soms enkele millimeters bereikt; de 

zijkanten van de holte zijn niet loodrecht, maar afgeschuind en helder met grote 

duidelijkheid. De lapicide die bij dit werk wordt gebruikt, is geweldig gebleken 

 

waarop zich een begraafplaats uitstrekt. Hier woont de patriarch van de Chaldeeën, die toen 

bisschop was met de naam Matran-Shamoun. Ik had niet het voordeel hem te zien, hij was 

sinds de dag ervoor op tournee geweest. Aan de andere kant trof ik in zijn huis vier priesters 

aan die erg begerig waren naar geld, en die liever hun hand naar mij uitstaken om het te 

ontvangen dan om mij te verwelkomen. Het platteland rondom Tell-Keiff is zeer goed 

gecultiveerd met katoen, tarwe, rijst, maar men ziet daar geen van deze tuinen die de 

adres. Muurinscripties op gips zijn verreweg, zo niet de meest talrijke, althans de meest 

uitgebreide aan de oppervlakte. Ze hebben bovendien het voordeel dat ze heel duidelijk zijn, 

vanwege de grootte van de letters en de ruimte tussen de groepen en tussen de regels. Ten 

slotte was het gemakkelijk om het systeem van stempelen op papier op hen toe te passen, en 

om aan de meditaties van geleerden niet langer enigszins onzekere kopieën te presenteren, 

maar echte originelen. 

 Die van de straatstenen, die in de eerste plaats zijn ontdekt, zijn onderverdeeld in twee 

categorieën: sommige met de hand getekend, andere bedrukt met een stempel. In het eerste 

geval is het schrijven niet altijd regelmatig; de lijnen, waarvan het aantal variabel is, bieden 

geen perfecte rechtheid; de hand die ze doorzocht is tamelijk onervaren en werd duidelijk niet 

geleid door een eerder schilderij. In seconden is de uniformiteit constant. Op alle stenen, 

hetzelfde aantal regels, hetzelfde aantal woorden op elke regel, overal identiteit van de letters, 

tenslotte, een kader dat de vier zijden van de inscriptie omhult, voltooit de demonstratie van 

het bestaan van een postzegel waarmee we stempelden klei die nog zacht was, voordat we 

gingen bakken. Zowel de uniformiteit als de veelheid van deze inscriptie doet denken aan een 

handelsmerk. 

 De klei is fijner, beter bewerkt, beter gebakken en een beetje bleker van kleur dan die van 

bakstenen. Op deze nummers verandert het schrijven volledig van uiterlijk. De karakters 

getekend op het bord 

 

geweldige smaak van de oosterlingen. Het is waar dat het land geen water heeft; zelfs dat wat 

daar wordt gedronken, is van zeer slechte kwaliteit. De vrouwen, in het algemeen van 

zeldzame schoonheid, putten het uit grote putten door middel van aarden urnen die ze 

vervolgens sierlijk op hun hand of op hun schouder dragen, op de manier die door schilders 

in hun bijbelse voorstellingen wordt ingewijd. Ze waren in prachtige groepen bij deze 

bronnen gestationeerd, pratend, lachend en op geen enkele manier gesluierd. Al deze 

bevolking is christen en 

vragen en op gips behoren tot dezelfde familie; duidelijk, goed gespatieerd, onderscheiden ze 

zich alleen door de min of meer grote afwerking van de uitvoering. 

In de cilinders, vaten en tabletten zijn de veel kleinere letters letterlijk in elkaar verwerkt; 

geen interval noch tussen hen noch tussen de woorden; de regels, soms honderden in aantal, 

raken elkaar bijna tot het punt van samensmelting, en een zeer geoefend oog is nodig om 

dergelijke teksten te ontrafelen. Je vraagt je af met welke tools je ze kunt traceren. We 



vonden fragmenten van bot en ivoor, ongeveer een decimeter lang, licht gebogen en vierkant 

afgesneden aan een van hun uiteinden. Verschillende mensen hebben verondersteld dat dit 

soort stijlen of calames zouden zijn gebruikt om op klei te schrijven, en sommige 

experimenten om de hypothese te testen zijn in feite behoorlijk succesvol geweest. 

 De Michaux-kiezelsteen, gedeponeerd in de Keizerlijke Bibliotheek, was lange tijd het enige 

bekende stuk kiezelsteen met inscriptie; het British-Museum heeft er nu een aantal uit 

Babylonië. Al meer dan een eeuw zijn cilinders en gegraveerde harde stenen, met figuren en 

inscripties, bekend bij de geleerde wereld. Het talent van de Assyriërs in glyptiek geeft grote 

waarde aan dit soort juwelen, waarop de spijkerschrifttekens heel duidelijk te zien zijn. Ten 

slotte zullen we bijna alle substanties hebben genoemd die aan de Assyrische paleografie zijn 

gewijd, als we ons herinneren dat een groot aantal overblijfselen van gekleurde inscripties, 

losgemaakt van de geëmailleerde bakstenen muren, bij de opgravingen werden ontdekt.  

 

geleid door haar priesters, die haar instrueren en grote autoriteit over haar hebben. Op de 

binnenplaats van het huis van de bisschop zag ik een school voor jonge meisjes die door hen 

werd gerund en met ongeveer zestig studenten. 

Vrij laat aangekomen in Tell-Keiff, de verkenning van Khorsabad had me de hele dag gekost 

en vertrok de volgende dag donderdag, na een nacht doorgebracht te hebben in het 

bisschoppelijk huis waar reizigers een gastvrijheid ontvangen die, ongetwijfeld bij de de 

roofzucht van zijn priesters is verre van onnodig. Mijn doel voor deze dag was om het grote 

klooster van Raban-Ormuz te bezoeken, dat in de buurt van het dorp El-Kosch ligt. Het pad 

doorkruist een zeer dor land, doorsneden door lage heuvels, ook zonder cultuur. Daar 

passeerde of passeerde ik een paar kleine karavanen van Arabieren, Koerden en christenen 

die met hun vrouwen en kinderen op kamelen of ezels zaten. We ontmoeten op deze weg 

eerst het dorp Batnaï en dan dat van Tell-Eskoff, waar ik heb geluncht met de priester die de 

kerk bedient, want alles is hier en in de omgeving christelijk. Deze priester, genaamd Kas-

Michaël, was een zeer dappere man, van een karakter dat volkomen tegengesteld was aan dat 

van zijn collega's bij Tell-Keiff. Tell-Eskoff is op dezelfde manier gebouwd in de buurt van 

een kunstmatige heuvel en nog niet verkend, waarvan de top, volkomen helder, als een klif 

boven het dorp uitsteekt en het beekje dat het doorkruist. De inwoners zijn van zeldzame 

minzaamheid; ze verdrongen zich om me heen en kusten mijn handen, een christelijke 

beleefdheid jegens een christen, waaraan ik tijdens deze reis vaak werd blootgesteld. 

De weg is ruwer en moeilijker te zeggen-  

 

Eskoff in het klooster van Raban-Ormuz, dat twee mijl verderop ligt, aan de voet van de 

bergketen die grenst aan Kùrdistan. Een bijzonderheid van dit deel van het Oosten is de 

oneindige verscheidenheid aan culten en overtuigingen. 

Voordat ik in Raban-Ormuz aankwam, had ik de gelegenheid om een dorp te bezoeken dat 

wordt bewoond door de Yesidis of duivelsaanbidders, waarover ik later de gelegenheid zal 

hebben om te spreken.  

Eindelijk aangekomen bij het klooster van Raban-Ormuz, werd ik perfect verwelkomd door 

de superieur, pater Kas-Elisha (Elisa), een uitstekende man zoals alle katholieke leiders van 

het oude Assyrië. Het klooster waarin hij verblijft en dat eigendom is van de katholieke 

Chaldeeën, is volledig nieuw gebouwd; het was er dus nog lang niet van dat het helemaal 

voltooid was. Vooral de kerk had nog minstens een jaar nodig, want ze is gebouwd, zoals 

bovendien de verschillende gebouwen waaruit het klooster bestaat, volgens een zeer 



omvangrijk plan. Raban-Ormuz was een personage dat in al deze landen een uitzonderlijke 

reputatie op het gebied van perfectie en heiligheid naliet; er stromen ook offers voor de bouw 

van het nieuwe klooster dat zijn naam draagt en het oude klooster moet vervangen dat op een 

half uur rijden te zien is. De pater-overste was zo vriendelijk mij daarheen te vergezellen. Het 

ligt in het midden van de rotsen en is moeilijk te bereiken via een pad dat in de rots zelf is 

uitgehouwen. Het klooster is ook uitgehold in de rots, evenals de kleine kerk met daarboven 

een toren met het meest sierlijke effect. Achter de kerk laten we de cel zien waar Raban-

Ormuz bad, vastte en zichzelf overgaf aan de zwaarste verstervingen. Vanaf deze vreemde 

plek is Mosul op een heldere dag duidelijk te onderscheiden, hoewel het enkele mijlen 

verwijderd is. Terug naar het nieuwe 

 

klooster, waar de overste me voor het diner had uitgenodigd, had ik voorgesteld de nacht 

door te brengen in het naburige dorp ElKosch; maar pater Kas-Elisha stond er met zo'n goede 

genade op om me tenminste tot de volgende ochtend te houden, dat ik door hem te danken 

een gastvrijheid kon aanvaarden die op geen enkele manier monastiek was. 

Ik vertrok weer vroeg met de bedoeling een bezoek te brengen aan het klooster van Mar-

Yacoub, dat de overste van Raban-Ormuz mij had aanbevolen. Ik deed niets anders dan het 

dorp El-Kosch doorkruisen, daar ik wilde terugkeren en een voldoende sterke tocht had om in 

Mar-Yacoub aan te komen. 

We ontmoeten elkaar op de weg, waarvan het meeste door de bergen wordt gemaakt, eerst 

Behendaura, geplaatst op een mooie beek die een molen verandert. In de buurt, in de flanken 

van een rots, zijn oude grotten te zien die dateren uit de vroege dagen van het christendom en 

vroeger, net als de catacomben van Rome, dienden als een asiel voor nieuwe bekeerlingen 

tegen vervolging. 

Dan komen verschillende andere kleine dorpen, Rakaba, Zaoua, Atoka, Maltaï en Kefela, 

waarvan de bevolking bijna volledig christelijk is. Er begint een grote vlakte die wordt 

doorkruist maar weinig bemest door de vele stromen die afdalen vanaf de hoogten die ik 

zojuist had overgestoken. De vlakte gaat verder naar het dorp Chios, waarachter de bergen 

weer beginnen. Het is in een van hun kloven dat het klooster van MarYacoub verborgen is, 

waar men komt via een pad van extreme moeilijkheid, dat, ongetwijfeld uit wantrouwen 

jegens de Arabische bandieten of kùrdes, niets wordt gedaan om terug te keren meer 

praktisch. 

Dit is weer een relatief nieuwe constructie en  

 

van een grootse stijl, gebouwd op korte afstand van het oude klooster dat in het land de 

herinnering aan MarYacoub (Sint Jacob) heeft bewaard en vandaag wordt vervangen door 

een gehucht met dezelfde naam. Het enige dat overblijft van dit primitieve klooster is een 

klein koepelvormig gebouw, gebouwd op een hoog niveau en dat het graf van een oudere 

vader uit die tijd herbergt. De huidige inwonende vader, een vriend van pater Duval, 

begroette me nog vriendelijker dan zijn collega uit Raban-Ormuz. Vanwege zijn nationaliteit 

was het interview met hem levendiger en voor mij aangenamer en informatiever. De avond 

die volgde op het avondeten leek mij kort, hoewel het tot bijna middernacht duurde. 

De volgende dag, zaterdag, nam ik dezelfde weg als de dag ervoor en kwam 's middags aan in 

El-Kosch, een groot en mooi dorp met een vrij mooie kerk zonder klooster. Nieuwe en niet 

minder hartelijke gastvrijheid in het huis dat dienst doet als pastorie en waar voorlopig alleen 

woonde, de "kerkofficier" genaamd Jussouf. De ontvangst van de inwoners, die allemaal 



Chaldeeuwse christenen zijn, was eenstemmig en op zondagochtend, na een uitstekende 

nacht doorgebracht te hebben in een zeer goede kamer, verliet ik Mar-Yacoub om terug te 

keren naar Mosul, opgetogen over dit gezelschap dat de eenvoud heeft bewaard en gebruiken 

van het vroege christendom. 

Overal langs de weg, die ik niet zal beschrijven, want het was degene die ik onderweg had 

gevolgd, de vrouwen, van wie velen erg mooi waren, waren gekleed in hun opsmuk. Ik 

lunchte bij Tell-Eskoff, waar ik twee prachtige windhonden van het Koerdische ras vond om 

te kopen om de mijne te vervangen die, waarschijnlijk door toedoen van een dief, ongeveer 

vijftien jaar was verdwenen. 

 

dagen. Het kostuum van christelijke vrouwen wordt versterkt door een rijke fez (Griekse 

muts), allemaal bezaaid met gouden of zilveren munten en onder de kin vastgebonden met 

sluitingen die op dezelfde manier zijn versierd. We zijn verrast om zoveel blondines onder 

hen te zien; het lijkt meer op het Engelse type dan op een Arabisch of Koerdisch type. 

Na een tweedaagse rust in Mosul de volgende woensdag, vertrok ik weer voor een nieuwe 

archeologische excursie in het zuiden. Mijn meest verre doel was Nimroud, dat acht of negen 

mijlen van deze stad verwijderd is. Mijn vorige race was volbracht onder leiding of liever in 

het gezelschap van een van de Zaptiés (bewakers) die de Pasha tot mijn beschikking had 

gesteld. Deze man, Haçan genaamd, zeer intelligent en goed Perzisch sprekend, was mij van 

groot nut geweest; Ik nam hem weer mee en had niet minder mezelf te prijzen voor zijn hulp, 

waarbij ik met de meest volledige zelfgenoegzaamheid de bediende en de muilezelbestuurder 

hielp die mij vergezelden, de laatste die verantwoordelijk was voor het vervoer van 

keukengerei en proviand. 

De weg die we namen loopt soms langs de Tigris en wijkt er soms een beetje van af. Het 

biedt niets dat de moeite waard is om op te merken, behalve een paar dorpen, YaroumdJa, 

Chmnsiât, Kaspaggra, Kasr en Ilaoua-Arslân. 

Dit zijn Turkomaanse nederzettingen, en hier vinden we nog steeds de tweebultige kameel, 

die afkomstig is uit Turkestan en Mongolië. Ik ontmoette veel Arabieren op kamelen, en 

echte kuddes ezels geladen met brandhout, die naar Mosul werden vervoerd. Van ruimte tot 

ruimte is de grond bedekt met een lichte zoutlaag en over het algemeen vertoont het 

landschap een grote droogte. Dit was na vier uur 

 

lopen dat ik het laatste dorp bereikte dat ik noemde, en waar ik stopte voor de lunch. Haoua-

Arslân ligt aan een stroom zwavelhoudend water, afkomstig van een nabijgelegen bron en die 

uitmondt in de Tigris, waaraan het een smaak meedeelt die het water nauwelijks drinkbaar 

maakt. Het is de enige die we drinken; het leek me verfoeilijk, maar de inwoners konden het 

goed verdragen. Vanuit HaouaArslân beginnen de ruïnes of liever de landbewegingen die ze 

verbergen zich voor te doen. Een van de belangrijkste groepen is te zien in het dorp 

Selamyeh; het duidt op een omheining van meer dan vijf kilometer in omtrek, die op de 

Tigris rustte. Deze nog onontgonnen plaats is geïdentificeerd met de uitgestorven Resen die 

in de Heilige Boeken wordt genoemd. Dit is een probleem waarvan de oplossing is 

gereserveerd voor toekomstige ontdekkingsreizigers. Drie kwartier daarvandaan komt 

eindelijk Nimroud, waar ontdekkingen die even belangrijk zijn als die van Khorsabad een 

welverdiende illustratie hebben gekregen in de naam van M. Layard. 

Ik heb aangegeven onder welke omstandigheden de Engelse assyrioloog, die tweede werd en 

de heer Botta aangetroffen in het noorden vond, ertoe werd gebracht zijn aandacht te richten 



op het zuiden, op de heuvels van Nimroud. Al snel was er reden om zichzelf ermee te 

feliciteren. Ik liet hem praten.  

Fragmenten van aardewerk en bakstenen, met spijkerschriftinscripties, lagen aan alle kanten 

verspreid. De Arabieren keken naar al mijn bewegingen en zagen me met verbazing 

verschillende voorwerpen oppakken. Weldra gingen ze zelf aan het werk en brachten mij 

stapels puin terug, in het midden waarvan ik tot mijn grote genoegen een fragment van bas-

reliëf vond. De steen was geweest 

 

blootgesteld aan vuur en leek in alle opzichten op het verbrande gips van Khorsabad. 

Overtuigd door deze ontdekking dat we andere overblijfselen van sculpturen zouden 

ontmoeten, ging ik op zoek naar een plek waar met succes begonnen kon worden met 

opgravingen. Awab (Arabische bediende) leidde me naar een kamer van albast die boven de 

grond verscheen. We konden het niet optillen en toen we eromheen graven, zagen we dat het 

het bovenste deel van een groot krot was. Ik beval alle arbeiders om rond te graven, en al snel 

legden ze een tweede krot bloot, waaraan het eerste was toegevoegd. 

We gingen zo verder en ontdekten een derde, en in de loop van de ochtend vonden we er wel 

tien, die allemaal een vierkant vormden; er ontbrak slechts één steen, in de noordwestelijke 

hoek. Het was duidelijk dat de bovenkant van een kamer was blootgesteld, en de bres was de 

ingangskamer. Terwijl ik doorging met graven, vond ik in het midden van deze krotten 

verschillende zeer goed bewaarde spijkerschriftinscripties. Ik liet de helft van mijn arbeiders 

daar achter om de kamer te ontruimen, terwijl ik met de andere helft naar de zuidoostelijke 

hoek van de ruïnes liep, waar ik veel fragmenten van verkoold albast had waargenomen. Ik 

viel de kant aan, die sterk geneigd was en elke hindernis voorkwam. We bereikten 

onmiddellijk een muur met dezelfde spijkerschrifttekens; maar het krot had de werking van 

intense hitte ondergaan; het was aan alle kanten gebarsten en dreigde in stukken te vallen. De 

nacht stopte met ons werk en ik keerde tevreden met mijn resultaat terug naar het dorp. 

Het was daarom duidelijk dat er aanzienlijke gebouwen onder dit puin waren begraven, en 

dat als dat zo was geweest  

 

vernietigd door vuur, waren de anderen ontsnapt. Aangezien er inscripties waren en er een 

fragment van een bas-reliëf was gevonden, was het logisch om aan te nemen dat er ook 

begraven sculpturen waren (1) ”. Dat was de eerste en gedenkwaardige dag van de Engelse 

opgravingen die het British Museum spoedig tot een van de rijkste in Europa op het gebied 

van Assyrische oudheden zouden maken. 

Het is in het prachtige werk van de heer Layard dat men de beschrijving moet lezen van alle 

vondsten die te wijten zijn aan zijn inspanningen of aan die van deze opvolgers, gigantische 

bas-reliëfs die veldslagen of koninklijke feesten voorstellen, gevleugelde figuren, met 

hoofden van een man, met krullend haar, en met het lichaam van een leeuw of een stier, 

fresco's, geëmailleerde ornamenten, metalen en ivoren voorwerpen, gegraveerde stenen, 

cilinders, tonnen, enz.  

Als we al deze ruïnes van Nineveh in hun huidige staat bezoeken, zijn we, naar ik meen het al 

gezegd heb, diep teleurgesteld. Als geheel ontbreekt het grandioze, deze tumuli, gevormd uit 

de bovenste delen van de gebouwen die door oorlogen of door de tijd zijn verwoest, hebben 

slechts tot op zekere hoogte de lagere delen beschermd: wat betreft de details, laat me al 

vroeg plunderen. ken het woord, volgens de Europese wetenschap is hun plaats leeg 



gebleven, en hoewel ze met eer worden tentoongesteld in onze musea, hebben ze daar hun 

ware betekenis verloren, die alleen terug te vinden is in de werken van assyriologen. 

Nimroud bewaarde echter enkele van zijn schatten.  

(i) Layard. Nineveh en zijn overblijfselen enz. Diefstal. 1e, blz. 26-31. (Londen), 1849. 

 

naar buiten gaan. Wat bij deze naam wordt genoemd, dat is die van een naburig dorp, heeft de 

vorm van een grote heuvel met daarboven een kegelvormige heuvel en omgeven door twee 

tot drie andere kleinere terpen die allemaal oude constructies bevatten. Ik liep een half uur in 

de galerijen die binnen de eerste heuvel waren gemaakt, tussen muren van grote vierkante 

stenen. Maar geen bas-reliëfs meer; ze werden weggespoeld of opnieuw bedekt met aarde 

nadat de opgraving was voltooid. In de andere heuvels, terwijl je doorkruist, zoals in de 

eerste, wat de begane grond was van de ingestorte paleizen, zie je integendeel veel sculpturen 

die strijdwagens tonen, koningen die een knoop uitwisselen als een teken van vriendschap., 

Een koning wie heeft een man onthoofd, een gevleugelde figuur, enz.  al deze bas-reliëfs zijn 

half ondergronds begraven. Er zijn ook grote gevleugelde stieren met een menselijk gezicht, 

anderen met een mannenhoofd met de kleine Perzische muts op, en tenslotte een aantal 

tabletten met spijkerschriftinscripties, de symbolische boom, enz. 

Een eersteklas geleerde, die ongeveer vijftien jaar vóór mij Mesopotamië en Assyrië bezocht, 

gaf een inventaris van de ontdekkingen van Nimrud (het oude Calach) die ik hier alleen maar 

hoef samen te vatten.  

- Nimroud, zei M. Oppert, de oude Calach vertoont nog steeds zijn hele omtrekmuren. 

Vroeger badend door de Tigris over de gehele westelijke lengte van 1450 meter, en aan de 

zuidwestkant, ongeveer even groot, vertoonde de stad aan zes zijden een onregelmatige 

figuur met inspringende hoeken. Het noordelijke deel wordt begrensd door een muur van 

ongeveer 2.000 meter, lopend 

 

west naar oost; een andere gaat, van noord naar zuid, in een bijna rechte richting (met een 

lichte afbuiging naar het oosten) van 1.300 meter, en past daar een muur evenwijdig aan de 

eerste, van oost naar west, meer dan 750 meter. Als dit deel voldoende uitgebreid was, zou 

het de westelijke kant raken en dan een vrij regelmatige langwerpige vorm vormen; maar de 

muur vormt een convexe hoek, loopt in zuid-zuidwestelijke richting en sloot zich ooit aan bij 

de Tigris, die. op dit punt stroomde naar het zuidoosten. De oppervlakte van deze hele stad 

besloeg slechts 300 hectare en had een omtrek, inclusief het deel van de zuidwestelijke muur 

dat nu vernietigd is, van zes kilometer, dat wil zeggen van dertig Assyrische etappes. 

In de zuidwestelijke hoek valt een tweede omheining op, die van de koninklijke paleizen, die 

een trapezium vormt dat lijkt op een rechthoek. Twee van de zijden, die van het westen, van 

600 meter, en die van het zuiden, van 350 meter, zijn afkomstig van de zijden van de stad, de 

noord- en oostzijde, de koninklijke stad, zijn 300 en 650 meter lang . De koningsstad neemt 

daarom een hoek van Calach in en een oppervlakte van twintig hectare. De hele stad Calach 

had de helft van de oppervlakte van de koninklijke stad Nineve, en was gelijk aan een klein 

arrondissement van Parijs. De omsloten ruimte van de koninklijke gebouwen was slechts 

twintig hectare groot; het was daarom iets groter dan de omvang van Koyundjik. De 

identificatie van Calach met de ruïnes van Nimrud is een gegeven voor de wetenschap en 

staat niet langer ter discussie. We hoeven niet langer terug te gaan naar de verzen van 

Genesis die zo vaak worden aangehaald om de ouderdom van deze overblijfselen te bewijzen 

(1). 



(i) Oppert, p. 308. 

 

Hier is nu de nomenclatuur van de verschillende monumenten van Nimroud (Calach), 

vergezeld van een korte beschrijving, die slechts de samenvatting is van de details die al sterk 

zijn afgekort door de heer Oppert, die op zijn beurt de omvangrijke beschrijvingen van M. 

Layard. Al deze gebouwen bevinden zich op een tamelijk hoog platform, dat doet denken aan 

dat van Persepolis en besloeg het gehele gebied van twintig hectare, dat hierboven werd 

genoemd; men klom daar via verschillende opritten die in het platform waren aangebracht. 

De gelaagde piramide. - De noordwestelijke hoek wordt ingenomen door een vierkante 

piramide, waarvan de ontdekking een van de mooiste titels is van de heer Layard, en die 

waarschijnlijk bedoeld was om een koninklijk graf te bevatten. Elk van zijn zijden is 

ongeveer 49 meter lang. Dit gebouw biedt een galerij van 35 meter, geplaatst op de eerste 

verdieping, die zich op het niveau van het perron bevindt; deze kamer, nu leeg, bevatte eens 

het graf of de graven van de Assyrische koningen. Wat overblijft van de gelaagde piramide is 

nog steeds 40 meter hoog; het moet veel hoger zijn geweest. 

De tempels van Calach. - Naast de Piramide, aan de noordrand van het platform, staan twee 

tempels. De grootste, dichter bij de piramide, bevat zeven kamers. Als we een dwarse kamer 

passeren, komen we uit bij een grote kamer van 14 meter bij 9 meter en 50 centimeter, die 

eindigen in een soort nis waarvan de vloer is geplaveid door een enorme monoliet van 6 

meter, 20 centimeter lang en 5 meter 50 centimeter breed, en 34 centimeter dik. Deze enorme 

steen droeg een inscriptie van Sardanapalus III, 

 

verdeeld in verschillende kolommen, die daarin alle andere teksten samenvatten die we van 

dezelfde soeverein hebben. Ik reproduceer enkele fragmenten: 'Sardanapalus, de verheven 

meester, aanbidder van de grote goden, de machtige afgevaardigde, de inspecteur, die ' 

steden, bossen en al hun afhankelijkheden verovert; koning der vorsten, die de goddelozen 

omhult, 'die boven protesten voorbijgaat, die zichzelf niet laat minachten, vastberaden in zijn 

wil,' die 'geen compensatie erkent, die goddeloosheid bestrijdt. Koning van alle heersers, hij 

wandelde in res pectante gerechtigheid in de aanbidding van de goden Ashur en ‘ Sun, haar 

regelgevers; hij vernietigde de ongehoorzame landen en de opstandige vorsten, en reduceerde 

onder zijn macht al hun bezittingen. Hij herstelde de ' aanbidding van de godinnen met die 

van de grote goden'. Souve "onafhankelijke regen, hij streefde constant naar het leiden " van 

de opperste Barsi zijn land. De grote goden van "hemel en aarde vergrootten de werken van 

zijn hand " en het werk van zijn vingers, en vestigden zijn suprematie " voor alle eeuwigheid 

in de bitmat. Ze schonken hem hun "bevoegdheden voor de uitoefening van zijn 

soevereiniteit, en straften" degenen die protesteerden tegen zijn macht over de koningen van 

de " vier regio's. Hij bestrafte degenen die in opstand kwamen tegen " Ashur, in alle landen, 

hoger en lager, " en legde bijdragen aan hen. Sardanapalus, koning " machtig, koning van 

Assyrië, aangesteld door Sin, favoriet van Oan" geboren, leerling van de ogen van Ao die de 

goden verlicht, ik!   

Terwijl hij uitvoerig opslaat en zijn vele heldendaden prijst, drukt Sardanapalus zich in deze 

termen uit over de stad en de monumenten van Calach:  

 

 Ik " schreef daar de informatie over mijn verhaal op, ik graveerde het in" de berg. Ik herstel, 

in de stad Sardanapalus, " de bron. Toen liet ik het beeld van mijn koningschap in "vele 

kopieën; Ik schreef mijn glorie en mijn opleiding op; Ik had het ingebed in het interieur van 



mijn ' paleis'. Ik maakte tafels die mijn daden vertellen, ik 'graveerde ze en plaatste ze binnen 

de grote' poort (1) ik bouwde de stad Calach opnieuw, ik ' sloeg de oude heuvel met de grond 

gelijk, totdat ik bij' het waterpeil kwam; Ik plaatste toen honderdtwintig tikpi boven "de 

laagste plaats". Ik heb een tijd in het midden gewijd aan Ninip, mijn meester. Ik zeg: Tot eer 

van Ninip heb ik "dit werk gedaan dat niet gelijk is onder degenen" van vroeger; Ik maakte, 

volgens de inspiratie van mijn hart, 'het beeld van zijn goddelijkheid in marmer en de letters 

in goud'. Ik "koos hem voor mijn grote goddelijkheid in de stad" Calach. Ik vierde zijn 

feesten in de elfde en de "zesde maand". Ik deelde de stenen uit om dit 'paleis' te bouwen. Ik 

richtte een altaar op voor Ninip, mijn meester. Ik heb in deze stad een tempel gewijd aan 

Taauth, Sin en Gulanu, “Salman, Ao, de grote bewaker van hemel en aarde. 

 deze stad was gevallen en veranderd in een klooster van ruïnes. Ik heb deze stad opnieuw 

gebouwd. Ik " leidde daar de volkeren die mijn hand veroverde, landen " die ik onderwierp. 

Ik heb ze daar laten werken. Ik groef een ' stroom uit de bovenste Zab; Ik gaf hem het 

(1) In 922 voor Christus.  

 

'Naam van Babat-Nahal. Ik heb "is sar and puluk" opgericht in zijn omgeving. Ik offerde 

geiten aan Ashur, "mijn meester, en aan het saaie stukje van zijn land." Ik heb de oude heuvel 

met de grond gelijk gemaakt totdat ik het waterpeil had bereikt; Ik heb honderdtwintig tikpi 

vergaard voor de “muspalié; Ik heb een muur opgetild, ik ben ermee begonnen en heb hem 

afgemaakt “van de fundering tot aan de kantelen. 

 Ik heb een hoes gemaakt van ijzeren platen; Ik maak een houten frame van ' sandaal ' , en ik 

heb er een ijzeren hoepel omheen gelegd. In de 'deur van de urati plaatste ik tronen in sandaal 

en ebbenhout' van zilver, goud, tin, koper, ijzer 'van de prooi van mijn hand, getrokken 

landen die ik onderwierp' doorwaadbare plaatsen, en ik plaatste ze in het midden (1) ".  

Deze tekst, een waar hoofdstuk uit de geschiedenis, eindigt met de vervloekingen die worden 

gebruikt tegen degenen die een criminele hand durven te leggen op het werk van de stichter. 

De heer Oppert wijst erop dat het aan de ruïnes en inscripties van Calach is dat we bijna alles 

te danken hebben over de geschiedenis van Assyrië vóór Sargon, de schepper van Khorsabad. 

De ingang van de tweede tempel van Calach, kleiner van formaat, werd bewaakt door twee 

leeuwen van 2 meter en 50 centimeter hoog, zonder menselijke hoofden of vleugels, en 

bedekt met inscripties. Het is in een van de kamers van dit paleis dat het enige standbeeld dat 

een menselijke figuur voorstelt, werd ontdekt. Deze figuur, een meter hoog, houdt vast 

(i) M. Oppert, blz. 312-329. 

 

met de ene hand de heilige knots en de andere een offerinstrument toonden, op zijn borst 

gegraveerd, de titels van Sardanapalus III.  

Northwest Palace. - Dit gebouw vormt de belangrijkste ontdekking van M. Layard in 

Nimroud. Dit is het grote paleis van Calach, gebouwd door Salmanassar I en later 

gerestaureerd door Sardanapalus III, die er zijn woonplaats van maakte (922 - 899 v.Chr.). 

Het bevat dertig kamers en heeft een oppervlakte van één hectare. De hoofdingang ging naar 

het noorden open; men herkent bovendien de toegang tot een terras gelegen aan de oever van 

de Tigris, waarnaar men afdaalt via een dubbele hellingbaan of via een dubbele trap. In de 

grote hal ontdekte meneer Layard een altaar met een inscriptie en in de andere talloze bas-

reliëfs; het geheel is minutieus beschreven en zeer vakkundig door hem gewaardeerd. Van 

daaruit komen ook enkele overblijfselen van Assyrische kunst, bronzen voorwerpen, ijzeren 

voorwerpen, deuren en gietijzeren gebruiksvoorwerpen, heel opmerkelijk, en voor de uitleg 



daarvan is het absoluut noodzakelijk om toevlucht te nemen tot de prachtige publicaties van 

de verkenning. 

West zijtoren. - Deze toren, waarvan het hele bovendeel ontbreekt, is vijftig meter te zien 

vanaf de zuidgevel van het vorige paleis; het rees naar de rand van de Tigris, aan de westkant 

van het platform. Meneer Layard vond daar Assyrische schilderijen en enkele teksten die 

aantonen dat deze constructie dateert van Bélochus IV, echtgenoot van Semiramis. Een suite 

met drie slaapkamers, zesentwintig meter lang, vormde het hele gebouw, dat meneer Loftus 

ook met succes doorzocht. In een van de inscripties geeft koning Bélochus de opsomming 

van zijn veroveringen en 

 

citeert verschillende landen en steden die al bekend zijn onder namen die de geschiedenis 

heeft toegewijd, vooral in de volgende passage: ' Hij (Belochus) wandelde in de 

gehoorzaamheid' sance 'van Assur, zijn meester, en onderwierp zich aan zijn wetten aan de' 

Prinsen van de vier regio's ' . Hij ging van het land "Silouna, Misou, Media, Giratbounda, als 

geheel", de landen Mounna, Parsoua, Allabria, "Abdadana, Nahri, naar alle stammen van 

Andiou", waarvan de ligging ver weg is, het bergachtige land als geheel naar de zee van de 

rijzende zon; van " de Eufraat, Syrië, heel Fenicië, de landen" Tyrus, Sidon, Houmri van 

Edom, Palestina " (Palastar), tot de zee van de ondergaande zon. Hij "verenigde hen met zijn 

rijk, legde hun de voorziening van " eerbetonen op.  Ik onderwierp alle koningen van 

Chaldea, 'legde hun bijdragen op. Babylon, Borsippa, "Cutha, de verblijfplaatsen van de 

goden Bel, Nebo en Nergal, ik" nam ze, ik vierde de offers. (1) ” (De rest ontbreekt.) 

Southwest Palace. - Dit paleis, het eerste waar meneer Layard zijn opgravingen begon en het 

grootste na de gemeenschappelijke bouw van de koningen Salmanassar en Sardanapalus, 

beslaat de uiterste zuidwestelijke hoek van het terras van Nimroud. Het meet 96 meter, van 

noord naar zuid, en 64 meter van oost naar west. Een monumentale trap leidde naar de gevel 

op het zuiden. We kwamen binnen 

(i) Oppert, p. 333. 

 

achtereenvolgens door een dubbele portiek in een drievoudig portaal van leeuwen, 

waartussen een paar Assyrische sfinxen was geplaatst die alleen daar samenkomen; 

vervolgens, na het passeren van deze twee inkomhallen, kwam men in een zeer grote kamer 

van 60 meter lang en 32 meter breed, die uitkwam op het terras. Ten westen van deze grote 

kamer waren er een paar andere gangen en lange kamers, die geen verbinding hadden met de 

centrale hal van het gebouw. M. Oppert zou eerder geneigd zijn om daar een tempel te zien 

dan een paleis: paleis of tempel, het aspect van dit monument, voegt hij eraan toe, gezien 

vanaf de rivier die in de oudheid de twee zijden ervan omgaf, moet een prachtige zomer 

hebben. 

De constructie lijkt te wijten te zijn aan Assarhaddon, zoon van Sanherib en kleinzoon van 

Sargon, te oordelen naar deze legende die op de achterkant van de ingangsplaten is 

gegraveerd: ' Groot paleis van Assarhaddon, grote koning, machtige koning', koning van de 

wereld, koning van Assyrië, plaatsvervanger van de goden bij Baby "lone, bouwer van de 

tempel van Assur, stichter van de" tempel. in Babylon, hersteller van de beelden van de ' 

grote goden, koning van Egypte, van de stad Mousin', van 'Meroe, van Cousch, koning van 

de vier regio's, zoon van' Sanherib, koning van de wereld, koning van Assyrië, zoon van 

Sargon, “koning van de wereld, koning van Assyrië.  deze plaquettes, bedekt met inscripties, 

zijn het meest kostbaar voor de bijna onbekende geschiedenis van deze soeverein. Hij vertelt 



vooral over zijn verovering van Armenië. 'Sarda, de Armeniër', zei hij hierover, smeedde een 

complot tegen mij en overlegde 'met Matiel, aan de grenzen van in Armenië, in 

 

“De districten van de stad Koumoukh; Ik heb hem op de vlucht gezet. 

'Hij verliet zijn kamp en vluchtte heimelijk naar het land Khalpi om zijn leven te redden. 

Maar in de stad " Thourous vreesde hij de kracht van mijn armen " en vernederde hij zich 

tussen zijn grote deuren. Ik plaatste " het beeld van mijn koningschap in het midden van de 

stad, ik maakte een " bloedbad in de hele regio van Armenië, van daaruit " naar de rand van 

de stad Kourouspa, zonder precedent" tand (1) ".  

Zuidoost-gebouw. - Dit monument, van middelmatige grootte, was een toren met een 

heiligdom gewijd aan de god Nebo. De heer Loftus zette de opgravingen daar voort die door 

de heer Layard waren begonnen en die zes standbeelden van Nebo onthulden, waarvan er 

twee kolossaal waren. Een inscriptie schrijft de bouw van de toren toe aan koning Chiniladan, 

zoon van Assarhaddon. De volgende legende, waarin wordt gesproken over "de prefect van 

Calach ", geeft aan dat Belochus IV al had bijgedragen aan het ornament van dit soort tempel: 

"Aan de god Nebo, die de Bet-Zida (de toren) van Calach bewoont, opperste meester van 

mijn meester: aan de beschermer van Bélochus, koning van Assyrië, mijn meester: aan de 

beschermer van Semiramis, de vrouw van het paleis, mijn soeverein: ik, Bel-hassi-anma, 

prefect van Calach en de landen van Khamidi, Soutgana , Timini, Yalouna, liet dit doen om 

zijn leven te beschermen, zijn dagen te verlengen, zijn jaren te verlengen, om zijn ras te laten 

bloeien. Wie je ook bent die na mij leeft, vertrouw Nebo, en je hoeft geen andere god te 

vertrouwen (2) ”.  

De opgraving van de heer Loftus van deze plek leverde op  

(1) Oppert, p. 337 

(2) Ibidem, p. 338 

 

de ontdekking van een belangrijk stuk, een kleine obelisk in zandsteen, bedekt met een 

inscriptie waarin SamasHou II, zoon van Salmanassar III, verslag doet van de opstand van 

zijn broer Sardanapalus IV tegen hun gemeenschappelijke vader, en van de overwinning 

waarmee hij liet het stoppen. Een curiositeit van deze inscriptie is de vermelding, 

ongetwijfeld de oudste, van de stad Diarbekir, onder zijn naam Amid. 

Center Palace. - Dit is het laatste grote gebouw waarvan de Britse verkenning de geheimen 

heeft onthuld. De vorige twee worden gescheiden door een ravijn, vermoedelijk de 

overblijfselen van een oude helling van 70 meter lang. Bij het beklimmen van het platform bij 

dit ravijn bevindt men zich voor een aanzienlijke tumulus; het bevatte een paleis gebouwd 

door Salmanassar III en voortgezet door Tiglatpileser IV. 

De ingang van dit paleis werd bewaakt door twee stieren met menselijke gezichten, die tot het 

zestiende jaar de verslagen van Salmanassar verschaften. Iets naar het oosten ontdekte dhr. 

Layard het prachtige Assyrische relikwie dat bekend staat als de Obelisk van Nimrud; deze 

tekst, uitgegeven door de Engelse geleerde, vertelt de heldendaden van dezelfde koning 

(Salmanassar) tot de eenendertigste veldtocht, waarbij de teksten van de stieren worden 

voortgezet. Het westelijke deel bevatte basreliëfs van Tiglatpileser, met een inscriptiefries 

van zeven regels in hoogte. Helaas zijn er maar weinig fragmenten van deze documenten 

bewaard gebleven, omdat het hele paleis werd afgebroken door Assarhaddon, of door een van 

zijn opvolgers, om het zuidwestelijke gebouw te bouwen (1) ”.  



Ik zal deze bespreking van de monumenten van Nimroud beëindigen door alleen het begin 

van de kostbare inscriptie over te schrijven.  

(1) Oppert, p. 341. 

 

de vermelding van de obelisk waarover ik zojuist heb gesproken, waar verschijnen, worden 

opgeroepen voor hun rang en met hun attributies, alle godheden van Assyrië: “ Assur, grote 

koning, koning van de legioenen van de grote goden. 

 

'Opperste Bel-Dagon, vader van de goden, demiurg.  

 

"Ao, het sublieme, dat zichzelf verlicht, dat waakt over " vruchtbaarheid. 

"Samas (zon), arbiter van hemel en aarde, rechter van " regio's. 

'Merodach, heer van de goden, meester van de horoscoop.  

'Ninip, de verschrikkelijke. van de hoogten, Samdan. 

'Nergal, de vertrappelaar, de melee-koning.  

 

"Mylitta-Taauth, vrouw van Bel, moeder van de grote" goden.  

 

"Dit zijn de grote goden die het lot hebben gemaakt, die" mijn royalty vergroten.  

"Salmanassar (III), koning van de legioenen van mensen, de" majestueuze agent van Ashur, 

machtige koning, koning van "de vier regio's als geheel, de zon van de legioenen" van 

mensen, de veroveraar van alle landen; 'Zoon van Sardanapalus (III), de allerhoogste meester, 

die' zijn macht aan de grote goden te danken had en die alle landen aan zijn ' rijk onderwierp ; 

 

"Nakomelingen van Tiglatpileser (III), die zich gevreesd maakte door" alle vijandelijke 

landen en ze bedekte met ruïnes.  

 Ik bezette Arid, de hoofdstad van “Ninni.   

Daar volgt het verslag van de eenendertig campagnes van Salmanassar, die in de vertaling 

meer dan vier kwartopagina's omvat. Het wordt gecompleteerd door de tekst die bij de ingang 

op de stieren is gegraveerd, die nog meer ontwikkeld en plechtiger van stijl is. 

Ik kan niet verder gaan met deze beschrijvende opsomming, die, ik herhaal, bijna letterlijk 

ontleend is aan de eminente relatie van mijn voorganger, de heer Jules Oppert, en ik moet de 

andere oude overblijfselen negeren die in de omgeving van Calach te zien zijn. Deze 

omsingeling, die niet veel hoger mag zijn dan de hoogte van het platform, al verdedigd door 

zijn hoge hoogte, wordt vooral aangegeven door de overblijfselen van de torens, waarvan we 

er honderd herkennen aan de twee zijden van het noorden en van ballast. 

Ik had de inspectie voltooid van de belangrijkste groepen oudheden die op de linkeroever van 

de Tigris de meervoudige zetel van de machtige Assyrische royalty markeren. De geleerden, 

in aanwezigheid van de immense afmetingen die Diodorus van Sicilië aan Nineve had 

toegewezen, dachten dat de historicus al deze opeenvolgende steden in één en dezelfde 

omtrek moet hebben omvat, waarvan de plaats wordt aangegeven door Koyoundjik, 

Khorsabad, Selamièh, Nimroud , enz.  



 

 en het is meer dan waarschijnlijk dat dit ' feit van een plattelandsbevolking die zich op de 

grond rond' de hoofdstad 'had geagglomereerd, de legende voortbracht van' de onevenredige 

omvang van Nineve (1).   

Terwijl ik mijn bezoek aan het afronden was, kwamen ongeveer tien Arabieren uit Nimroud, 

die voortreffelijke merries bereden, naar me toe en kwamen naar me toe en groetten me. Ze 

brachten me namens hun sjeik, El-Mansour, een uitnodiging om de nacht bij hem door te 

brengen. Ik volgde ze naar het dorp dat een half uur verwijderd is van de ruïnes, bijna aan de 

rand van de Tigris. De sjeik verwelkomde me heel goed. Hij had een grote tent voor me laten 

opzetten op de binnenplaats van zijn huis; Ik sliep daar naar believen, en de volgende dag, 

donderdag, heel vroeg, nam ik afscheid van mijn gastheer, die zijn zelfgenoegzaamheid nog 

groter maakte door me zelf naar de boot te brengen die hij had voorbereid om me van de 

overkant van de rivier te vervoeren met mijn wereld en mijn bergen. 

De rechteroever van de Tigris, waar Mosul ligt, wordt gevormd door een hoge klif, op 

verschillende plaatsen steil uitgesneden, die lijkt op een immense dijk van kale kalksteen. De 

weg, altijd heel dicht bij de rivier, gaat soms rond de rotsen, soms langs deze natuurlijke 

muur waar het water constant op slaat. Op een bepaalde plaats duiden een sterke werveling en 

een ongewoon geluid op de aanwezigheid, in de bedding van de rivier, van de overblijfselen 

van een stenen dam, die daar ongetwijfeld in een afgelegen tijd is gebouwd voor een 

irrigatiedienst. Waarvan de Mesopotamiërs duidelijk vertoont nog steeds enkele 

overblijfselen. 

(1) Oppert, p. 348 

 

Deze oever wordt dan begrensd door kleine heuvels, met dezelfde kalkstenen basis, waar we 

doorheen lopen, totdat we Hamman-Ali bereiken, na een heuvel te zijn gepasseerd waar 

duizenden Joden bij verschillende gelegenheden werden begraven, afgeslacht door de 

Turken. Hamman-Ali staat bekend om zijn zwavelhoudende baden die worden gevoed door 

twee bronnen met een opmerkelijke overvloed. Maar niets is erger dan het gebouw waar ze 

de baden nemen en waar ik een zeker aantal patiënten zag die er uit ongeveer twintig leagues 

rond kwamen. Verderop vinden we een fabriek voor het wassen en zuiveren van zwavel uit 

een naburige mijn. Op een uur van Mosul rustte ik even op de binnenplaats van een oud 

kasteel dat toebehoorde aan Mahmoud-Pasha, gelegen op de top van een heuvel vanwaar men 

een heel mooi uitzicht heeft op de vlakte die aan Mosul voorafgaat. De buitenwijken van de 

stad, aan deze kant, zijn behoorlijk groen; de weg loopt door tuinen en laat aan de rechterkant 

en links enige imam-Zadeh over die min of meer goed onderhouden is; een van deze graven, 

die van ImanMahomet, is bijna in puin. Dichter bij Mosul strekten zich grote begraafplaatsen 

uit, waarvan ik op een ervan vrouwen zag huilen rond een graf en zichzelf toegang gaven tot 

de meest gewelddadige demonstraties van een werkelijk hartverscheurende pijn. De deur 

waardoor men de stad binnenkomt, heeft een zeer schilderachtig aspect en komt uit in een 

straat waar verschillende mooie huizen te zien zijn, bedekt met marmeren platen, de meeste 

versierd met mooie arabesken. 

Mijn nieuwsgierigheid volledig bevredigd en mijn gezondheid, ik vleide me tenminste, 

voldoende hersteld, ik bereidde me voor om naar Aleppo te vertrekken, waar ik had 

voorgesteld te blijven  

 



van enkele maanden. Ik nam afscheid van degenen die mij zo hartelijk hadden verwelkomd, 

de Pasja, de consuls van Frankrijk en Engeland, en vooral die dappere dominicaanse vaders 

die ik niet wil verlaten zonder nog steeds een gerechtigheid voor hen te bewijzen die van mijn 

kant , kan niet volledig genoeg zijn. 

Ik noemde hun meerdere, pater Léon, evenals pater Duval, zijn assistent: ik mag pater Lévy, 

een echte geleerde, die eer zou bewijzen aan meer dan één academie, niet weglaten. Pater 

Lévy spreekt alle talen van Azië en is daar zeker niet trotser op: het is aan hem dat de leiding 

van de scholen meer in het bijzonder wordt gegeven en het is door zijn zorg dat het werd 

opgericht. waarover ik heb gesproken en wiens werkers zijn jonge christenen uit Mosul, die 

door hem zijn opgeleid. Het is niet mogelijk om een idee te krijgen van de populariteit van de 

Dominicanen van Mosul onder de bevolking, zonder uitzondering van rang en religie; het is 

te wijten aan een onophoudelijke praktijk van de christelijke deugden, die zonder onderscheid 

wordt uitgeoefend jegens allen, christenen, Turken, Arabieren of Koerden, en vooral aan de 

moedige toewijding die de vaders hebben getoond tijdens de recente en zo rampzalige invasie 

van cholera. De publieke erkenning was genereus jegens hen, en dankzij talrijke offergaven 

konden ze op zeer grote schaal de kerk van het klooster herbouwen die dreigde te verwoesten. 

Hoewel ze in soberheid leven, is het bestaan van deze religieuzen noch droevig noch 

vervelend; de sereniteit van de ziel brengt in hen het gemak en zelfs de vrolijkheid van de 

geest voort, en ik zal nooit de plezierige avonden vergeten die ik doorbracht in hun 

beminnelijke samenleving, terwijl ik koffie en thee dronk en rookte in de 'oriental, chibouque 

en narghilèh. Maandag, 

 

Op 11 november, 's ochtends, nadat ik de kerk van hun klooster had bijgewoond, zei een mis 

voor mij: Ik verliet deze goede vaders en nam de weg van Diarbekir en Aleppo.  

 

HOOFDSTUK IV  

Weg van Mosul naar de Eufraat. - Djezirèh. 

- Nisibin. - Mardin. - Diarbekir. - Orla (Edesse). - Overschrijding van de Eufraat. - 

Binnenkomst in Syrië. 

Voordat ik de stad verliet, ontmoette ik een aantal kleine jongens die hun ouders naar de 

moskee brachten om zich te laten besnijden. De processie was vreemd. Vooraan liep een 

schaap geschilderd in verschillende kleuren en bedoeld om te offeren; elk kind werd geleid 

door zijn vader, en daarachter kwamen de moeders die op de trommels sloegen die deze 

kleine jongens op hun rug droegen. De rivier was flink gezwollen en een deel van de brug 

met boten was ondergedompeld; de paarden moesten zwemmen om de overkant te bereiken, 

waar de weg een stroom volgt aan de samenvloeiing van de Tigris en de ruïnes van Nineve 

aan de rechterkant achterlaat. Ik volgde eerst hetzelfde pad dat ik beschreef en dat me een 

paar dagen eerder naar het klooster van Mar-Georgis had geleid en vervolgens naar Tell-

Keiff, Batnaï en TellEskoff. Daar stopte ik om de nacht door te brengen en ging naar de 

priester die me al zo goed had ontvangen. Hij was voor die tijd afwezig; maar twee van zijn 

neven hebben mij met volkomen goede gratie de eer van het huis bezorgd. 

 

De volgende dag verliet ik heel vroeg het gastvrije huis van deze waardige priester en ging ik 

een vlakte binnen die aan de horizon werd begrensd door een rij bergen. De weg is erg 

eentonig. Het weer werd koud en het leek te regenen; er viel echter geen water. Na anderhalf 



uur lopen kwam ik aan in een dorp van Yazidis, dat de mensen duivelaanbidders noemen. Dit 

dorp, genaamd Hattara, is belangrijk en verschilt qua constructie niet van de andere. Ik 

merkte daar een gebouw op dat uit drie lage kamers bestaat, waarin evenveel perfect 

onderhouden reservoirs staan. Op de begraafplaats, op een steenworp afstand van het dorp, is 

er een grote tombe die mijn aandacht trok. Het monument heeft de vorm van een dobbelsteen 

en ondersteunt een minaret die oprijst in een kegel. Het is gelegen in het midden van een 

binnenplaats, beplant met een paar beukenbomen en omgeven door een muur. Een kleine 

deur leidt je naar de kamer die het graf bevat, een eenvoudige stenen cenotaaf, witgekalkt met 

kalk. 

Mij is verteld dat het de begraafplaats was van de beroemde Lockman, de fabeldichter van 

Perzië, rivaal van Phèdre en Esopé.  

Boven de deur waren grote geitenhoorns in de muur geplant, ongetwijfeld om de hoorns van 

de duivel te vertegenwoordigen, deze begraafplaats die toebehoorde aan de Yezidi's.  

De inwoners van Hattara leken me erg gastvrij, want terwijl ik aan het lunchen was in de 

buurt van Lockmans graf, brachten ze me zelf brood, meloenen, vers water, enz.  

Deze Yezidi's of Yesidians, verspreid over de oevers van de Tigris, werden gerapporteerd 

door Niebuhr. Hier is hoe hij zichzelf uitdrukt: “ De yesidianen noemen zichzelf 

mohammedanen, christenen of joden, volgens het geloof dat zij kennen. 

 

behoren degenen die naar hun religie informeren. Ze spreken eerbiedig over de Koran, het 

Evangelie, de vijf boeken van Mozes en de Psalmen, en toch verwijzen ze naar de sekte van 

de soennieten wanneer ze gevraagd worden of ze Yesidianen zijn. Het is daarom bijna 

onmogelijk om hierover iets met zekerheid te leren. Sommigen beschuldigen hen ervan de 

duivel te aanbidden, onder de naam Tschillebi, dat wil zeggen Heer. Anderen zeggen dat ze 

het laten lijken op veel eerbied voor de zon en het vuur, dat ze onbeschofte heidenen zijn en 

dat ze vreselijke ceremonies hebben. Maar misschien behoren ze tot een soort sekte van 

Bejasieten. Ik zal hier rapporteren wat verlichte soennieten en oosterse christenen in dit 

opzicht beweren te hebben opgemerkt. Ze beweren dat Schah-Ade de grondlegger van hun 

religie was, en dat ze oorspronkelijk afstammen van de Arabieren die, op bevel van Schamer, 

Hoceïn, de kleinzoon van Mahomet, vermoordden en die de familie van Aly vervolgden 

onder de regering van Kalife Yezid. Ze baseren dit geloof op het feit dat iemand genaamd 

Schamer wordt beschouwd als een grote heilige onder de Douasin (een andere naam voor de 

Yezidi's), en dat de Chiytes, die Hoceïn beschouwen als hun grootste martelaar, het verdienen 

om iemand van deze sekte te vermoorden. De Yesidianen besnijden zichzelf zoals de 

mohammedanen; ze drinken wijn en andere sterke likeuren, waarbij ze er goed op letten geen 

druppel te morsen, en als er helaas een beetje op de grond wordt gemorst, verwijderen ze de 

grond waar de wijn is gevallen en brengen die naar een plaats waar hij niet vertrapt kan 

worden. "(1). 

(1) Niebuhr. Reizen, t. II, p. 273. 

 

De Yezidi's zijn recenter bestudeerd door MM. Layard en Oppert; omdat ik zelf te weinig tijd 

heb gehad om persoonlijke observaties over deze merkwaardige sekte te verzamelen, zal ik 

mezelf beperken tot het opnieuw uitschrijven van de volgende passage, die voltooit wat we 

zojuist hebben gelezen. 

 Hoewel hun overtuigingen tegenwoordig vermengd zijn met veel christelijke ideeën, hebben 

ze veel te maken met die van andere Tartaarse volkeren. Ik zal niet spreken over de 



voortdurende angst voor het slechte principe en het vergeten van het goede; dit geloof kent 

geen analogie in andere naties. Deze vreedzame en eerlijke bevolking verdient de 

ongelukkige reputatie die ze heeft gekregen verre van. Toegewijd aan hun cultus, leven de 

Yezidi's in harmonie met de aanhangers van alle andere religies. Hun interne geschillen zijn 

vaak onderwerp van arbitrage door buitenlanders. Zeker sinds enige tijd zijn de Turken zelf 

teruggekomen van enkele onrechtvaardige vooroordelen. Deze verandering vond plaats 

dankzij de Engelsen, die constant eisten dat we een einde zouden maken aan de wrede 

ergernissen waaraan de Yezidi's ooit werden blootgesteld ”(1). 

Mijn lunch werd prompt verzonden, ik hervatte mijn reis en kwam niets tegen tijdens de 

eerste twee uur, wat het verdient om opgemerkt te worden. Dan komen verschillende dorpen 

in puin en een paar oude molens buiten dienst, hoewel ze aan overvloedige rivieren liggen. 

Van 

(1) Expeditie naar Mesopotamië. Jules Oppert, p. 76. 

 

van daaruit, zeer helaas geleid door mijn ruiters, nam ik de weg naar de berg en raakte 

verdwaald; maar aan de andere kant kon ik genieten van de pittoreske blik die vaak wordt 

geboden door mooie gehuchten, omgeven door groen en geplaatst in de gelukkigste situaties. 

Hun inwoners waren bezig met het ploegen van deze snelle maar zeer vruchtbare hellingen. 

Na een lang uur ronddwalen, kwamen we in een prachtig beboste kloof, die, zo werd mij 

verteld, me naar het dorp Delub zou brengen, waar ik van plan was om te dineren en te 

slapen. Voordat we daar aankwamen, was het nodig om een kleine, vrij diepe rivier over te 

steken, evenals verschillende beekjes die de wandeling vertraagden. Eindelijk bereikten we 

een heel mooie molen die het dorp aankondigt, en een paar ogenblikken later werd ik zo goed 

als ik kon geïnstalleerd in een lagere kamer van de karavanserai van Delub, die mij was 

gegeven als een favoriete rustplaats. Ik was buitengewoon moe door deze lange zwervende 

race in de bergen; Ik ging vroeg naar bed, zodat ik 's ochtends vroeg kon opstaan. 

Maar ik sliep niet beter vanwege de regen die de hele nacht niet ophield met vallen en al snel 

maakte ik alleen een beerput van het soort kelder waarin ik had ondergebracht, achter in de 

karavanserai.  

Het regende nog steeds toen ik wegging, dus van Delub naar het station dat ik 's avonds zou 

bereiken, dat Derkachan heet, was de hele weg bedekt met modder. Het eerste uur wandelen 

bracht me naar het dorp Semil, waar een klein fort staat dat wordt bezet door een post van 

soldaten te paard. Ik liet de twee onhandige mensen die me zo slecht vanuit Mosul hadden 

geleid daar achter, en ik verving ze door twee andere ruiters die 

 

wist tenminste de weg. Binnen twee uur arriveerde ik in Mérouèh, een klein Koerdisch 

gehucht, waar ik lunchte in een kamer die was toegewezen aan reizigers, in het gezelschap 

van een arm ziek kind en twee jonge katten die, helemaal niet geschrokken, zich rustig 

opwarmden bij het sintels. Al deze bevolking is erg gastvrij en toonde me haar interesse door 

me te waarschuwen me te beschermen tegen de verrassingen van een dertigtal Schammars die 

de Tigris waren overgestoken en op een depredatietour gingen. Ik vertrok weer in een fijne 

regen die alleen met daglicht ophield en mijn wandeling nog pijnlijker maakte. Met mijn 

caravan liepen drie Koerden, vader, zoon en neef, alle drie de kooplieden in Sennèh, waar ze 

slechte zaken hadden gedaan: ze gingen naar Constantinopel in de hoop daar hun fortuin te 

vinden. Weer achter me kwam de kleine karavaan van een nogal knappe Turk, die zijn vrouw 

en haar dienstmeisje in twee khedjefèh liet reizen, opgehangen aan de rug van een muilezel; 

hij klom op een voortreffelijk paard en werd vergezeld door twee begeleiders, even goed 



gemonteerd. Ik wisselde een paar beleefdheden uit met de Turk, die me meedeelde dat hij dus 

op pelgrimstocht naar Mekka was. Bij het vallen van de avond, na een aantal buitengewoon 

steenachtige heuvels te hebben overgestoken, bereikte ik eindelijk Derkachan, gelegen op een 

van deze heuvels, aan de voet van een van de grote Koerdische bergketens. Het water is 

uitstekend in Derkachan. Ik heb me daar geïnstalleerd in het huis van een van de bewoners, 

dat door de eigenaar zeer genadig tot mijn beschikking is gesteld. Zoals alle Koerdische 

huizen, bestond deze alleen uit een grote slaapkamer met uitzicht op de binnenplaats en 

voorafgegaan door een vestibule aan de buitenkant: 

 

behalve de deur, was het daar van nature warm, essentieel voor het seizoen. De inwoners 

hebben veel kuddes schapen en geiten; ze zijn ook rijk aan mooie paarden, merries en 

veulens, en alles wordt bewaakt door prachtige windhonden. 

Donderdag 14 november. - Ik vertrok met heel mooi weer om me bij Nahrwan te voegen, wat 

voor deze dag het einde van mijn etappe betekende. Maar het was nodig om de zon de tijd te 

geven om de met moerassen bezaaide weg te drogen, waar de paarden slechts met uiterste 

moeite vooruit kwamen. De vaste delen zijn natuurlijk niet eenvoudiger. Zodra je Derkachan 

verlaat, merk je dat je een berg beklimt, waar het pad slechts een lange trap is, gevormd door 

de wrijving van de hoeven van muilezels, die de rots zo eeuwenlang hebben afgesleten en 

gepolijst. De berg is echter prachtig met zijn rijke vegetatie van eiken, walnotenbomen en 

wilde wijnstokken. Dezelfde moeilijkheid tijdens de afdaling, minder rotsachtig, maar diep 

gestript door de regen van de afgelopen dagen. We volgen, aan de rand van een afgrond, een 

pad dat zo smal is dat we een voor een moesten lopen. Zo komen we aan in het dorp Zagou, 

schilderachtig gelegen aan een arm van de Ghauri rivier, die naar de andere kant van het dorp 

loopt. Rechts rijst de serai op, de residentie van de Mudir, een soort feodaal kasteel: de 

huizen van de bewoners strekken zich uit naar links. De mudir, die graag aan mijn 

aanbevelingen wilde voldoen, installeerde me, om wat rust te nemen, in het huis van een 

Effendi kùrde (1), vlakbij de bazaar, tussen haakjes, 

(1) Effendi is een titel van opmerkelijkheid.  

 

redelijk goed bevoorraad. De heer des huizes, gekleed in gele zijde bekleed met vossenhuid, 

ontving me op de meest minzame manier in een grote kamer versierd met prachtige tapijten. 

Hij liet me een ontbijt serveren op de manier van het land, van de meest primitieve (een echte 

Spartaanse soep, eieren, hasj, enz.), Wat ik door goede gratie uitstekend vond.  

Zagou heeft bijna driehonderd huizen, waarvan een derde van Joden. Dit dorp lijkt erg 

bloeiend. 

Ik stapte weer in het zadel en het duurde niet lang voordat ik de Ghauri ontmoette, die aan het 

doorwaden was. Toen mijn paard tegen een steen was gevallen, zag ik het moment waarop ik 

op het punt stond door de stekende kou gedwongen te worden een zeer onaangenaam bad te 

nemen; maar ik was weg uit angst. Het pad loopt een uur langs deze rivier; dan laten we het 

om een oneindig grotere over te steken, de Kizel genaamd. Ondanks enige moeite slaagde 

mijn caravan erin erdoor te komen, iets wat achtenveertig uur eerder onmogelijk zou zijn 

geweest. Inderdaad, de dag voordat hij zonder water was geweest, was de Kizel sterk 

verminderd: tijdens zware regenval zijn reizigers soms verplicht om drie of vier dagen te 

wachten voordat ze hem kunnen oversteken. 

Vlakbij zijn er een tiental hutten gegroepeerd die worden bewoond door Kùrdes wiens werk 

het is om de caravans in deze moeilijke doorgang te leiden. Na drie uur wandelen in de vlakte 



waar we, in vrij mooie weilanden, grote kuddes schapen en geiten zien, en, vrij rondlopend, 

een verrassend aantal gazellen. Aan de rechterkant heerst een bergketen, dan bedekt met een 

dunne laag sneeuw, terwijl aan de linkerkant een reeks heuvels is die we dichter volgen, tot 

een nieuwe kleinere rivier die de naam draagt van Djelal. Bij zonsondergang kwam ik aan in 

Nahrwan, gehucht 

 

Nestorian van slechts achttien huizen. Ik werd daar heel goed ontvangen door de mudir die 

me in zijn eigen huis installeerde, waar ik twee mooie vrouwen en charmante kinderen vond, 

goed vuur, oplettende gastvrijheid en niet al te slecht een avondmaal. 

Op vrijdag 15 november, na een redelijk goede nachtrust te hebben gehad, schudde ik mijn 

gastheer de hand en begon weer te lopen, in de richting van het stadje Djezirèh, dat slechts 

zes uur rijden van Nahrwan is. Hoewel kort, is deze etappe zwaar, vooral tijdens de tweede 

helft. 

Het pad vindt eerst plaats in een vallei die wordt doorkruist door kleine stroompjes, die na 

een uur plotseling naar de Tigris leiden. Het was een verrassing voor mij, want sinds Mosul 

had ik hem niet meer gezien. Nadat ik een tijdje langs de rivier was gevaren, stopte ik voor de 

lunch, aan de rand van een waterval, die het wiel van een molen laat draaien en water, 

beneden een grote tuin omringd door populieren en wilgen. En beplant met vijgen, perziken, 

abrikoos en andere fruitbomen. Deze stroom stroomt bijna volledig verborgen onder een 

boog van struiken van het meest verse groen. Voor mij, op een heuveltje, zag ik enkele 

overblijfselen van een oud kasteel. 

De weg wordt vanaf dit punt moeilijk. Het pad dat gevolgd moest worden was zo glad dat de 

dieren er grote moeite mee hadden het bij te houden. Zo aangekomen in een kleine vlakte, 

wees de zaptié, die met mij voor de karavaan liep, mij enkele Kùrdes aan, ineengedoken in 

het kreupelhout en klaarblijkelijk daar om te smeken om een goede gelegenheid. Ik stopte en 

wachtte op mijn wereld; maar de mannen in hinderlaag verlieten hun niet 

 

pensionering. Ik vervolgde mijn reis en stak verschillende grote heuvels over, waar het lopen 

opmerkelijk werd belemmerd door dikke modder. Eindelijk, vanaf een laatste hoogte, zag ik 

het charmante stadje Djezirèh, gelegen op een eiland midden in de Tigris. Aangekomen voor 

de stad, op de oever die daar erg hoog is, domineerde ik de stad en bleef een paar 

ogenblikken staan om na te denken over de zo pittoreske ligging. 

Stroomafwaarts van de rivier zijn de overblijfselen te zien van een brug die in het verleden 

prachtig moet zijn geweest, een betreurenswaardig getuigenis van de geest van verwoesting 

van de Turken. Djezirèh was trouwens door een stenen brug met de aarde verbonden, maar er 

zijn slechts delen van pilaren overgebleven, tegenover een paleis waarvan de prachtige ruïne 

in zwarte en witte stenen voor me stond, als het magere skelet van een van de mooiste 

Arabieren. denkbare constructies. 

Omdat de Tijger plotseling was gegroeid door het effect van de laatste regens, hadden we de 

kleine brug van boten verwijderd die de stad met de linkeroever verbindt. De zaptié die me 

vergezelde, liet me naar een kleine baai gaan waar ik een van deze vlotten, genaamd kéleks, 

zou vinden om me naar het eiland te brengen. Op dit moment waren er geen. 

Alleen ik zag de rijke weduwe met wie ik van Sulaymaniyeh naar Mosul was gelopen, 

geïnstalleerd aan de oevers van de rivier, die, voor mij aangekomen, de schippers van de stad 

al had laten begroeten voor een kelek. Na een uur wachten, zag ik haar met haar bedienden 

aan boord gaan en de Tigris oversteken, gevolgd door haar paarden, die moesten zwemmen 



door ze bij het halster vast te houden. Ze was zo vriendelijk geweest om op haar kélek plaats 

te maken voor een van mijn zapties die ik met mijn firman tot de Mudir had gericht en hem 

had gesmeekt me onmiddellijk een vlot te sturen. Hij haastte zich om aan mijn verzoek te 

voldoen; 

 

maar het was pas na nog een uur wachten, voorbijgegaan onder de indruk van een zeer 

scherpe kou, dat de kelek verscheen. Hij kwam echter niet naderbij, en zonder dat ik in staat 

was een motief toe te kennen aan de vastberadenheid van degene die hem leidde, keerde de 

boot op het moment dat ik de kust aanraakte terug naar de stad, mijn oproepen en kreten van 

mijn negerend mensen. De baas beweerde later dat er iets verstoord was in zijn kélek, en dat 

hij het verstandig had gevonden om niet te proberen de doorgang van mijn caravan te 

proberen, die hem te groot leek en meer dan één rit zou vergen. 

Het was helemaal donker, we moesten besluiten om de nacht door te brengen op de 

linkeroever van de rivier. Dus keerde ik terug naar een groep van vijf of zes huizen, die 

tegenover de stad staan. Onmogelijk om zich daar te vestigen, de huizen waren al gevuld met 

mensen die daar drie dagen hadden gewacht om de Tigris over te steken, die aanzienlijk was 

gegroeid zoals ik al zei. Met veel gebeden, ondersteund door een paar goed klinkende 

argumenten, kreeg ik een kleine kamer; wat eten betreft, daar hoefde ik geen rekening mee te 

houden, en ik moest me erbij neerleggen dat ik die dag niet at. Al deze mensen werden in 

hetzelfde schuitje gehuisvest, maar het ontbrak niet aan een filosofische vrolijkheid die, in 

alle ontberingen, het voorrecht is van de Koerden. 

Een van hen, grotesk vermomd, danste een deel van de avond en lokte gelach uit met de 

meest grappige capriolen en de minst preutse poses.  

De mudir was zo vriendelijk om me rond acht uur een tweede vlot te sturen en me te vertellen 

dat hij een huis voor me klaar had staan: ik dacht dat ik dit vriendelijke aanbod, een 

onderdeel in Kélek, midden op de dag moest weigeren. zee, diepere duisternis en op een 

rivier vol riffen, lijkt het mij  

 

slecht boeiend. Ik beperkte me tot het geven van een afspraak voor de schipper voor de 

volgende dag. 

De volgende ochtend, zaterdag, maakte ik deze passage van de Tigris en het vlot moest zes 

keer de oversteek maken om mijn caravan, dieren en mensen aan de overkant te zetten. Deze 

operatie, die zonder ongelukken werd uitgevoerd, nam een halve dag in beslag; alleen de 

muilezels zwommen voorbij, en een van hen raakte bijna verdwaald in de stroming. Ik steeg 

af bij het oude kasteel waarover ik heb gesproken. Een officier van de mudir, die aan de kust 

op me wachtte, leidde me met mijn bagage door redelijk schone straten geplaveid met grote 

stenen naar een huis van een Chaldeeuwse christen, Gadja-Mouça genaamd, dat naar mijn 

mening leek te zijn. nogal een lodge, arm. Mij werd verteld dat er in heel Djezirèh geen 

betere was. Het bestond uit een zeer grote kamer, waar men naar toe beklom door een trap 

van enkele treden, en die werd voorafgegaan door een kleine vestibule voor de bedienden. 

Zodra ik aankwam, kreeg ik bezoek van een Syrische priester en een Chaldeeuwse priester, 

die me graag wilden verwelkomen. 

Na de lunch ging ik naar de mudir om hem te bedanken voor zijn hoffelijkheid. Deze 

ambtenaar is meer dan enkelvoudig gehuisvest, in de ruïnes (dit woord zegt niet al te veel) 

van het oude kasteel. Alleen de begane grond staat er nog: een deel wordt bewoond door de 

mudir, een deel door gevangenen, een ander door Koerdische nomaden, die hun zwarte tenten 



tussen het puin hadden opgezet, en de rest wordt gegeven aan zwerfhonden en aan de 

ooievaars die hun nesten bouwen op de delen van de muren die nog overeind staan. Dit 

kasteel, of liever dit paleis, is gebouwd in Arabische stijl, met afwisselend blauwe en witte 

stenen 

 

gestapelde rijen; deze banden van twee kleuren geven een heel origineel effect. De 

bovenverdieping is volledig verdwenen. De begane grond heeft enkele ramen behouden; de 

middelste zijn vierkant en de zijkanten zijn gewelfd in de vorm van een hoefijzer. In de 

bijgebouwen was een zeer fijn bad ingesloten dat enkele jaren geleden nog in gebruik was en 

dat we niet eens hebben kunnen houden. Bovendien valt in Djezirèh alles in puin en elke dag 

vergroot het verval van een stad die tot vernietiging gedoemd lijkt. 

Door tapijten, wandkleden en die kleine meubelstukken waar Azië in uitblinkt, had de mudir, 

in twee grote kamers met zeer vervallen plafonds, accommodatie weten te bemachtigen die 

niet aan een zeker oosters comfort ontbrak. Bovendien leek het me dingen te nemen met dat 

Turkse slijm dat zich aan alles aanpast en nergens door bewogen wordt. Zijn ontvangst was 

aangenaam, net als zijn proces, en hij bood me, wat ik natuurlijk haastte te weigeren, aan om 

de baas van de kélek in elkaar te slaan, omdat hij het blijkbaar een beetje verdiende. Die had 

geweigerd mij te passeren tegen de dag ervoor. 

Toen ik de mudir verliet, ging ik de stad bezoeken, en mijn verkenning was niet erg lang en 

ook niet erg interessant.  

Ik zag eerst de bazaar die groot en goed gevuld is; ze werken voornamelijk met Marokkaans 

leer en maken allerlei Koerdische kleding. Een deel van de bazaar is gemaakt van steen met 

arcades, waar men tijdens de regen kan schuilen. De mudir had me een van zijn mensen 

gegeven om me te leiden. Toen ik de bazaar verliet, ging ik naar de Chaldeeuwse kerk, een 

kerk uit de vroege dagen van het christendom, versierd met inscripties in de taal van het oude 

Chaldea. Mijn cicerone leidde me toen naar de grote 

 

moskee, oude kerk met klooster, oorspronkelijk gewijd aan de apostel Johannes. De deuren 

van de moskee zijn gefineerd in superieur bewerkt brons met handvatten van hetzelfde metaal 

die leeuwenkoppen voorstellen. 

De binnenplaats is groot en omgeven door oude kamers of cenobitische cellen. Een 

middelmatige toren torent boven het hele gebouw uit. Vandaar ging ik naar een zeer oude 

Jacobitische kerk, waarvan de toegangen worden beschermd door een ommuurde omheining. 

U komt binnen door een kleine deur waarboven een Chaldeeuwse inscriptie staat, en een trap 

van enkele treden leidt u naar een eerste binnenplaats, waar de zij-ingang van de kerk zich 

bevindt; van daaruit gaat men over in een tweede grotere binnenplaats, waarop de 

hoofdingang uitkomt, voorzien van deuren die op dezelfde manier zijn versierd met brons 

met prachtige kleine artistiek gebeitelde leeuwen. Op deze binnenplaats opent de doopkapel 

versierd met een altaar, allemaal heel oud. Er zijn ook verschillende graven in Griekse stijl 

met Griekse kruisen in de steen gehouwen; deze graven lijken ook uit de oudheid te zijn. Het 

interieur van de kerk is versierd met marmeren zuilen; talrijke inscripties in het Chaldeeuws 

zijn gegraveerd op zwartmarmeren tafels; het Griekse kruis werd vermenigvuldigd op de 

kolommen, bogen en muren. 

Toen ik wegging, werd mij op de grote binnenplaats een put getoond, aan de onderkant 

waarvan we een stralende ster zien met daarboven een halve maan. Het fenomeen is duidelijk 

te wijten aan een gat met een berekende vorm, gemaakt in het kleine kapvormige gewelf dat 



de put bedekt en waardoor een zonnestraal glijdt, weerkaatst door de grondwaterspiegel. In 

1836 viel de stad Djezirèh aan de macht van een soort leger van plunderende Koerden, 

Rechid-Pasha, voor de 

 

om te hervatten, het bijna tot as gereduceerd; ze is sindsdien niet meer hersteld. 

De volgende dag, zondag, verliet ik Djezirèh vroeg om de Aleppo-weg te nemen die vanaf 

hier verder gaat op de rechteroever van de Tigris naar Diarbekir.  

Omdat de regen drie dagen geleden is gestopt, was de kleine rivierarm, die zich vormt met de 

hoofdstroom die ik was overgestoken in Kélek, het eiland waarop de stad is gebouwd, bijna 

zonder water, wat de gebruikelijke toestand is voor de meeste van het jaar. Maar de modder 

was zodanig dat een van de bagage-muilezels er bijna in verstikte. 

Er is, op deze kleine arm van de Tijger, een brug, zoals er een was op het hoofdbed. Het is 

nog steeds een van die gebouwen die we hebben kunnen verwoesten met het speciale talent 

van het Ottomaanse genie. Repareer het, bijvoorbeeld! de ontbrekende bogen zijn vervangen 

door een schort van palen bedekt met rieten matten, en daarover passeren voetgangers; 

paarden, kamelen en muilezels lopen, afhankelijk van het seizoen, in het water of in het slijk. 

Bijna toen ik Djezirèh verliet, verloor ik de rivier uit het oog om hem weer te vinden in 

Diarbekir, zo'n veertig mijl verder naar het noordwesten. De weg die ik volgde om bij deze 

laatste stad aan te komen, en die langs Nisibin en Mardin loopt, beschrijft een boog waarvan 

de Tijger het akkoord zou zijn en zelfs een zeer gevoelige buiging in de tegenovergestelde 

richting zou maken. Nadat we een nogal steile heuvel zijn overgestoken, lopen we door een 

steenachtige vlakte naar een rivier, Saklan genaamd, wiens bed, bijna droog, de ruïnes van 

een zeer grote stenen brug liet zien, en iets verder weg, nog een kleine brug bijna uit 

bestellen. 

Van daaruit gaat de weg verder omhoog naar Aïnsir,  

 

waar ik de nacht zou doorbrengen. Het is onmogelijk om zo'n vreselijke weg voor te stellen. 

Stel je een woestijn voor die gevuld is met kiezelstenen die bezaaid zijn met drassige aarde, 

waar de bergen struikelen, vast komen te zitten en alleen verder komen met het risico hun 

benen twintig keer te breken. Gelukkig hadden twee dagen zon de modder een beetje 

opgedroogd: wat moet het zijn in de winter, tijdens hevige regenbuien! Drie uur van deze 

oefening brachten me naar een oase gevormd door een bos van zeer grote moerbeibomen, in 

de schaduw waarvan ik mijn ontbijt maakte. 

Een uur later ontmoet ik een klein dorpje zonder bomen en bestaande uit slechts een paar 

huizen, waar ik mijn begeleider heb vervangen. Degene die ik kreeg, had geen speer of 

geweer, inderdaad een luxe, want de wegen hier zijn volkomen veilig, en ik had het heel goed 

kunnen doen zonder deze vaak erg onaangename metgezel. Het dorp heet Djelal. Nog steeds 

moeizaam voortschrijdend, liet ik twee nieuwe dorpen achter waarvan ik de namen niet heb 

behouden, waar de inwoners bezig waren stro te drogen op hun terrassen; Ik passeerde toen 

een derde die Baniri heette, en een uur later, via een steeds verfoeilijker pad, dat alleen kon 

lopen en opnieuw met duizend voorzorgsmaatregelen, kwam ik 's avonds aan in Aïnsir, een 

dorp Jacobiet van weinig belang, maar alle huizen zijn gebouwd van steen. Degene waar ik 

werd begroet was warm en goed gesloten, hoewel vrij rustiek. Het bestond uit een enkele 

grote kamer, verdeeld in drie compartimenten door een dubbele scheidingswand die niet tot 

aan het plafond reikte. Ik had aan mijn rechterkant drie prachtige koeien, zwart van kleur, en 

aan mijn linkerkant, mijn gastheer, een christelijke Jacob. 



 

haan genaamd Jussouf, en zijn familie, waaronder verschillende kinderen, die schreeuwden 

en luidruchtig waren; maar ik was gewend geraakt aan het lawaai dat eigen is aan Koerdische 

gezinnen. 

De bewoners zijn hier gekleed in het wit met rode randen en niet alleen in het rood zoals aan 

de andere kant van de Tigris. Ze spreken noch Chaldeeuws noch Turks, maar alleen 

Koerdisch. In Kûrdistan zelf, dat wil zeggen in Assyrië zelf, kennen ze allemaal de 

Chaldeeuwse taal als ze Chaldeeërs of Nestorianen zijn, of Syriërs als ze Syrisch of 

Jacobieten zijn. 

Maandag 18 november. - Ik verliet Ainsir met mijn gedienstige gastheer, die in zijn grote 

zelfgenoegzaamheid erop had gestaan mij naar het volgende station te vergezellen. 

Dezelfde moeilijkheden bij het lopen, gedurende de eerste twee uur, vanwege dit 

onaangename mengsel van modder en stenen. Dan wordt de grond steviger. 

Deze vlakte, ongetwijfeld ooit binnengevallen door de Tigris, 'en vandaag de dag volkomen 

dor, toont van tijd tot tijd een Koerdisch gehucht op een heuveltje, onder andere Chakhossan, 

Berendji, enz., Waarvan de inwoners zich onderscheiden door hun kostuums in buitengewoon 

zuiver wit. katoen. De toegang tot Kenniki, waar het station is, manifesteert zich door 

verschillende stromen die dit deel van de vlakte bemesten. Daar ontmoette ik twee karavanen 

die uit Diarbekir kwamen en alle moeite van de wereld hadden om zich te bevrijden uit het 

midden van de modder die wordt onderhouden door de stroom, op dit moment extravasated, 

die Kenniki passeert. Aangekomen in dit Jacobitische dorp, van een aspect zo wild als het 

karakter van zijn inwoners, werd ik daar ontvangen door de mudir met een ongebruikelijke 

ruwheid; hij verleende me echter gastvrijheid in zijn huis, maar een nogal bour- 

 

straat. Ik zag daar twee Jacobitische priesters, die mij door de uitwerking van deze 

wreedheid, die het Keniaanse volk natuurlijk voorkwam, mij niet eens mijn redding 

teruggaven. De telers zien er hier erg comfortabel uit en zijn erg netjes gekleed. 

Hun vrouwen dragen petten die zo met zilveren munten zijn genaaid dat hun kapsels op een 

helm lijken.  

Dinsdag 19 november. - Heel vroeg in de ochtend verhuisde ik weg van deze Kenniki met 

zo'n zure moraal, nog steeds in het gezelschap van de goede Jussoùf d'Aïnsir, die nog een dag 

met mij wilde doorbrengen. De weg was volledig verbeterd. Ik liep nog steeds in de vlakte, 

maar niet meer van die stenen en modder die door elkaar waren gemengd, waardoor ik de 

afgelopen dagen zo moe was geworden. Veel dorpen liggen langs het pad dat wordt bezield 

door het komen en gaan van de inwoners die van het ene dorp naar het andere gaan met hun 

mooie vrouwen die gracieus op ezels zitten. Het zijn voornamelijk christenen en Koerden; ze 

dragen vrijwel dezelfde kleding. Aan de linkerkant, op enige afstand, is er, zo is mij verteld, 

een hele reeks Jacobitische dorpen. Onderweg waren de telers bezig met het ploegen van het 

land voor het zaaien in de herfst. 

Ik stopte een uur voor de lunch en daarna, nog steeds dezelfde route volgend die niet 

varieerde, kwam ik tegen zonsondergang aan in Nisibin (Antiochia-ftfygdoniæ), een zeer 

oude stad, tegenwoordig minder dan een stad, een eenvoudig dorp.  

Het wordt betreden via een grote brug over de rivier die vroeger de Mygdonius heette. Deze, 

hoewel oud, is nog steeds in gebruik en is op zo'n enorme manier gebouwd dat het 

onmogelijk zou zijn geweest om het te ruïneren, tenzij het met poeder werd gebruikt. De 

Turken slaagden er echter in de 



 

muur die de borstwering vormde. Aan de andere kant van de brug begint het puin dat 

voorafgaat aan de deur waaronder een tiental zapties stonden te roken, hun geweren tussen 

hun benen. Ik moest het te midden van de smerigste ruïnes zien te krijgen om bij de bazaar te 

komen, wat niet zo erg is, gezien het gebrek aan actueel belang van de plek. Er is voldoende 

voorraad onderweg; Ik woonde daar, en had daar voor mijn diner druiven en vijgen, evenals 

aubergines, allemaal een goede keuze en voor niets. Ze werken aan Marokkaans leer en 

maken geweren, sabels en dolken die er best goed uitzien. 

Bij deze bazaar is een kleine karavanserai of Khan van de slechtst onderhouden, maar waar ik 

echter herstelde, omdat ik de mudir niet wilde irriteren voor een nacht dat ik in Nisibin moest 

blijven.  

Ik ging toen buiten de stad, in de buurt van de christelijke wijk, de overblijfselen bekijken 

van een kerk die elke opmerking waardig was.  

Het is fantastisch als constructie en vooral als versiering, bestaande uit guirlandes van 

wijnstokken met trossen, zeer meesterlijk behandeld. Wat mij betreft, ik geloof, in 

overeenstemming met de reiziger Olivier, dat dit gebouw een Romeinse of Griekse tempel 

was voordat het een kerk werd gewijd aan de heilige Jacobus, de meest illustere bisschop van 

Nisibin. In een crypte laten we zijn tombe zien, een prachtige sarcofaag die in vier hoeken is 

opgetrokken en gemaakt is uit één stuk geel graniet. Het hele gebouw is half in de aarde 

begraven. Naast dit oude gedeelte werd gebouwd, maar veel later werd er nog een kerk 

gebouwd, de enige die werd gebruikt voor religieuze ceremonies. Rondom, en zelfs op 

aanzienlijke afstand, duidt het opgestapelde puin erop dat de stad zeer 

 

een keer geweldig. Tien minuten van de kerk van Saint Jacques, ontmoet men verschillende 

blokken bedekt met Griekse en Latijnse inscripties, zeer gedegradeerd. Ik ging toen naar de 

Séraï waar de mudir woont, een groot wit plein dat eruitziet als een kazerne. Ik stelde mezelf 

tevreden met het bekijken van dit bouwwerk van buitenaf, dat een van de lelijkste 

exemplaren van de Turkse architectuur is. Vlakbij is er een kleine moskee met een hele hoge 

minaret. Overal is de grond bezaaid met stenen en gebroken plavuizen, secties van kolommen 

die getuigen van een ver verleden. De naam van het oude Nisibin komt al voor in de 

spijkerschriftinscripties. Na verschillende fortuinen ging de stad, hersteld door de Seleuciden, 

over naar de Parthen, waarnaar Trajanus het verwijderde, die de bijnaam Parthicus kreeg. 

Versterkt door Diocletianus en Maximianus en werd het de boulevard van het Romeinse Rijk, 

het viel eerst onder de macht van de Sassanidische Perzen en vervolgens onder de 

islamitische veroveraars. Van alle belang gevallen, omvergeworpen door Timour-Leng, 

wordt het teruggebracht tot de staat waarin we het vandaag zien. 

De mudir stuurde me 's avonds de chef van zijn zapties, een man met vriendelijke manieren, 

om me te feliciteren met mijn goede aankomst en om me te verwijten dat ik niet iemand 

vooruit had gestuurd om hem te waarschuwen voor mijn komst, in welk geval hij zou doen 

haastten zich om mij een geschikter onderkomen te laten klaarmaken dan de kleine kamer die 

ik in de karavanserai bewoonde, die in feite uitkeek op een zeer smerige binnenplaats. Ik 

dwong hem hem te bedanken voor zijn beleefdheid en mijn spijt te betuigen dat ik niet in 

staat was om hem zelf te bedanken, met het oog op mijn plicht om 's morgens vroeg mijn reis 

voort te zetten. 

 



Die dag, 20 november, verliet ik daarom Nisibin bij zonsopgang, wat me beloofde dat het 

goed weer zou blijven. Ik verliet het terwijl ik voor de Séraï passeerde, en daar wisselde ik 

liefdevol afscheid van deze uitstekende Jussouf, helemaal klaar, op een woord van mij, om 

me nog steeds gezelschap te houden tijdens deze nieuwe etappe; maar ik zou mezelf de 

schuld hebben gegeven dat ik hem nog langer bij zijn jonge gezin vandaan had gehouden. Ik 

ben niet rechtstreeks naar Harrin gegaan, dat is het bedtijdstation. Mijn begeleider liet me een 

vrij grote omweg maken die, zei hij, me in staat zou stellen om een aantal opmerkelijke 

ruïnes te bezoeken, iets verder naar het noorden gelegen, aan onze rechterkant, in Dara. We 

lopen door een woestijn, waarvan sommige delen echter worden bebouwd, en waar ik, net als 

vóór Nisibin, de boeren zag die druk bezig waren met het ploegen van het land, met behulp 

van een ploeg die door twee ossen werd getrokken. 

Het eerste dorp dat ik ontmoette is gebouwd op de ruïnes van een oud Romeins fort, door de 

inwoners Kalaâ-Sertchachân genoemd. Om huizen te bouwen, putten we uit deze prachtige 

gehouwen stenen die ik had opgemerkt bij de bouw van de kerk van Saint-Jacques de Nisibin. 

Nog steeds rechtsaf, en na vier uur lopen, kwam ik aan in dit dorp Dara, gebouwd op de plek 

en in het midden van de overblijfselen van het oude Anastasiopolis, gebouwd door de 

oosterse keizer Anastasius, ondanks de tegenstand van de Sassanidische koningen van Perzië, 

weinig jaloers op het zien opkomen in de buurt van Nisibin, een stad die men met zorg 

versterkte. Ingenomen door Chosroës-leGrand, teruggegeven aan keizer Maurits, 

overgenomen door de Perzen, viel de stad in het jaar 641 aan de macht 

 

Omar, en het was ongetwijfeld aan moslims dat ze haar laatste ondergang te danken had.  

Het eerste overblijfsel dat mijn ogen trof was een groot stuk muur, in hardsteen, dat naar alle 

schijn deel uitmaakte van een kasteel dat was bevestigd aan een brug over een sterke stroom, 

genaamd Kour-Ais: er tegenover staat een heel oude molen, die wordt nog steeds gebruikt. 

Als we het beklimmen, komen we, via een Romeinse weg, aan in een Koerdisch dorp waar 

we de stroom oversteken op een enorme brug waarvan de platen sporen hebben gemaakt door 

de voeten van mannen en bergen die eeuwenlang het dek van dit oude monument hebben 

gedragen, eigentijds met het Sassanid-tijdperk. Aan de andere kant vinden we tweeduizend 

kolommen, de ene staat en de andere omgevallen. 

Aan de linkerkant, op een heuvel die kunstmatig lijkt, een opeenvolging van de meest 

opmerkelijke ruïnes.  

De hoofdgroep lijkt afkomstig uit een paleis dat eruitziet alsof het met de grond gelijk is 

gemaakt. De opeenhoping van land verbergt het zo erg dat het aan de buitenkant niet 

herkenbaar is. Ik kwam binnen via een soort galerij waar een paar heel mooie KÙrd-vrouwen 

bezig waren met spinnen. Vanuit deze gewelfde en halfgevulde kamer werd ik, door middel 

van verschillende trappen, met gladde en versleten treden naar beneden gebracht in een 

ondergrondse gang die eveneens tot een wonderbaarlijke hoogte gewelfd was. Ik dacht dat ik 

mezelf in de ondergrondse gangen van Nero's paleizen in Rome zou vinden. Onder deze hoge 

gewelven, waar het licht moeilijk doordringt, ervaart men een indruk die iets somber is. 

Aan alle kanten open kleine kamers, of liever cellen om gevangenen op te vangen. Deze 

ondergrondse constructies geven hier een goed beeld van 

 

Het Oost-Romeinse rijk van de zesde eeuw, dat worstelde met de Sassanid-macht, bereikte 

toen zijn hoogtepunt.  



Niet ver daarvandaan is een soort necropolis die zonder twijfel het meest interessante is dat je 

in Dara kunt zien. Stel je een reeks amfitheaters voor, zonder enige communicatie tussen hen, 

uitgehold in de ruwe rots: je zou zeggen zoveel immense bassins waar het water wordt 

vervangen door een bed van gebroken stenen, die de bodem besproeit. Behalve aan de kant 

waar de ingang is, is de cirkelvormige rotswand doorboord met gaten die toegang geven tot 

zoveel regelmatig uitgehakte kamers. Op sommige plaatsen worden deze kamers bekroond 

door een bovenkamer en zelfs door een eenvoudige nis, die allemaal zouden zijn gebruikt om 

de doden op te vangen. Maar het meest opmerkelijke is een kerk die ook in de rots is 

uitgehouwen. 

Boven de deur, waarvan de kroonlijst is versierd met een krans van wijnstokken en druiven, 

zien we gebeeldhouwde twee gevleugelde engelen, in zwevende gewaden, op wier hoofden 

duiven wapperen, symbolen van de Heilige Geest. Deze vrij grote kerk schijnt om zich heen 

nog andere graven te hebben gehad. Het wordt momenteel gebruikt als huis voor een 

Koerdisch gezin. De meeste van deze grotten worden ook op deze manier bewoond, en de 

Koerden vechten erom, omdat ze in de zomer koel zijn en in de winter warm. Op de bodem 

van de rots herkende ik het bestaan van drie Griekse inscripties die bijna volledig in de aarde 

waren begraven, waardoor ik geen kopie kon maken. Ik geloof dat men door opgravingen er 

nog veel meer zou vinden, en ik kan niet genoeg de aandacht van archeologen vestigen op 

deze opgravingen die zich uitstrekken over bijna drie 

 

kwartier langs de weg. Is dit echt een necropolis? Ik zag daar geen sporen van graven. Ik 

geloof liever in het bestaan van een ondergrondse stad, eerst heidens en dan christelijk; maar 

als men in een primitieve necropolis wil geloven, moet men aannemen dat deze groep 

ondergrondse gangen, zeer bewoonbaar, al vroeg zal hebben gediend als een toevluchtsoord 

voor vervolgde christenen, die op hun beurt de kerk zullen hebben gegraven die ik heb 

beschreven. 

Een vrij lange omweg, op droge en steenachtige grond, bracht me tegen de avond naar 

Harrin, een klein dorp gebouwd aan de voet van een tépèh en vanwaar we een prachtig 

uitzicht hebben op de stad Mardin, drie mijlen verderop gelegen en gebouwd op de kant van 

een bergketen, die ik drie dagen had gevolgd, en waarachter de Tigris stroomt, komende van 

Diarbekir. Ik ging naar het huis van de Bullokbachi (leider van de ruiters), een knappe oude 

man met een witte baard die me heel vriendelijk begroette en waar ik een redelijk goede 

nacht doorbracht. De volgende dag gaf hij me zijn zoon om me te vergezellen op een excursie 

die hij me sterk aanspoorde te maken voordat ik naar Mardin ging, en die me de kennis zou 

geven van twee zeer merkwaardige oude kloosters. 

Op de ochtend van de 21ste lieten we Mardin aan onze linkerhand achter en gingen we op 

weg naar de bergen aan de rechterkant, die we binnenkomen via een onmogelijke weg, 

bezaaid met stukken rots die door een fijne regen buitengewoon glad gemaakt werden. Een 

uur van deze pijnlijke beklimming op steile hellingen en door kloven geblokkeerd door deze 

enorme rotsen, leidde ons uiteindelijk naar een soort plateau waar het Jacobitische klooster 

van Mâr-Zafrân oprijst, voorafgegaan door een prachtige tuin, zorgvuldig geplant 

 

ment van wijnstokken, amandelbomen en andere fruitbomen.  

Alle omringende hoogten worden op dezelfde manier gecultiveerd met wijnstokken en 

boomgaarden, wat voor deze site een aangenaam contrast vormt met de dorheid van de 

omgeving.  



Het klooster, een groot vierkant gebouw in grijze kleur, vertoont een zeer hoge ouderdom. 

Gewone verblijfplaats van de Syrische patriarch, het was toen onbewoond, hoewel in redelijk 

goede staat. Er waren maar een paar boeren die daar een zeer fijne pluimveehouderij 

verzorgden, rijkelijk voorzien van gevogelte, kalkoenen, eenden, enz. De voordeur brengt u 

naar een grote binnenplaats die uitkijkt over alle slaapkamers, de kerk en een grafkapel. 

De kerk is erg oud; er is een prachtige bijbel gebonden in zilver, en dan de bisschopszetel in 

ebbenhout ingelegd met parelmoer. De muren zijn versierd met fresco's van een zeer vroege 

datum en met een paar zeldzame afbeeldingen van het soort dat je in Griekse kerken ziet. 

Naast de kerk opent de grafkapel; Rondom zijn diepe nissen gemaakt, dat zijn evenzoveel 

bisschopsgraven, maar een gordijn voor elke opening zorgt ervoor dat er niets te zien is. De 

beroemde Arabische historicus Aboulfarage, christen van de Jacobitische sekte, die stierf in 

1286, bisschop van Aleppo, begon zijn leven in het klooster van Mar-Zafrân. 

Ik ging toen om hoger in de berg een grote rots te zien waarin verschillende kamers zijn 

gegraven, evenals een vrij grote kapel; het is een oud toevluchtsoord voor cenobieten, dat de 

naam MarYacoub draagt. 

Keerde terug naar het klooster, na wat verfrissingen te hebben genomen die genadig werden 

aangeboden door de boeren van  

 

Bisschop, we gaan weer op weg naar Mardin.  

We lopen constant en zonder moeite door hoge plateaus bedekt met gewassen en waar we een 

Jacobitisch dorp ontmoeten genaamd Kalaât-Afara of Marie, dat mooie tuinen laat zien die in 

terrassen zijn gerangschikt en perfect verzorgd zijn. Voor Mardin strekt zich een uitgestrekte 

begraafplaats uit. 

Het aspect van de stad, gebouwd op de flank van een hoge berg, is buitengewoon pittoresk 

met zijn hoge omheining die het verbindt met zijn oude citadel, die de top van de berg 

inneemt. Het is niet gemakkelijk om Mardin binnen te komen. Je komt alleen bij de deur, 

waarvan de hoefijzervormige opening een Arabische constructie aangeeft, door een snelle 

trap gevormd door opeenvolgende beklimmingen geplaveid met zeer oneffen kiezelstenen. 

De hele stad is op dezelfde manier geplaveid en dit is een zware klus voor de ongelukkige 

paarden. Twintig passen van de ingang had ik een kawas en vier zapties gevonden, gestuurd 

door de caimacam om me naar het huis van de kadi, Mahamet-Kennil (de kadi is de rechter 

van de stad), te leiden, waar de kamers zeer goed waren ingedeeld om mij en mijn wereld te 

ontvangen. 

Een voldoende ruime stal ontving ook paarden, muilezels en bagage. De kadi installeerde me 

met grote gratie en kreeg een zeer comfortabel ontbijt voor me opgediend. 

Mijn eerste bezoek was voor de Franse kapucijnerpaters die een prachtig klooster heel dicht 

bij het huis van de kadi bewonen. Toen ik deze vaders, opmerkelijk minzaam, net als al deze 

religieuzen uit het Oosten verliet, ging ik naar de caimacam, die in een klein paleis zonder 

fysionomie woont, in de buurt van de deur waardoor ik was binnengekomen. De gouverneur 

was op dat moment binnen 

 

conferentie met de Syrische patriarch (bisschop van Antiochië), Mgr.Philippos, zijn grote 

vicaris, de heer Giovanni-Hênnah, een man van groot aanzien, met de titel van pauselijke 

cameraman, de Chaldeeuwse bisschop en andere vooraanstaande geestelijken. Dit concilie 

(medjlies) was bijeengeroepen om volgens de pas aangenomen hervormingen door te gaan 

met de benoeming van de leden die deel zouden uitmaken van de grote raad van het 



christendom in het district Mardin. Na een korte wachttijd kwam de caimacam me zoeken in 

de kamer waar ik was voorgesteld. De paar welkomstwoorden die hij tot mij richtte, waren 

doordrongen van grote hartelijkheid; hij herhaalde zijn aanbod van dienst aan mij bij 

verschillende gelegenheden en voegde eraan toe, om mijn bescheidenheid op mijn gemak te 

stellen, dat hij niet teveel kon doen voor Zijn Exc. Namik-Pasha. Mahamet-Kennil heeft de 

reputatie behoorlijk fanatiek te zijn; voor mezelf hoefde ik mezelf alleen maar voor hem te 

prijzen en ik bedankte hem hartelijk voor zijn warme welkom. Toen ik het verliet, ging ik op 

pad om de stad te verkennen onder begeleiding van een kawas, die tot mijn beschikking 

stond. 

De huizen in Mardin zijn allemaal van steen; er zijn drie belangrijke moskeeën, ook gebouwd 

van vakkundig gehouwen steen; hetzelfde geldt voor twee oude kerken, waarvan de 

deurkozijnen en kroonlijsten zijn versierd met smaakvol gesneden bloemenslingers. De 

gehouwen steen, in heel dit land, is van een gele kleur die zeer aangenaam is voor het oog. 

Toen ik verschillende straten van een vermoeiende helling opging, bereikte ik de kruin van 

rotsen die loodrecht oprijzen en, helemaal bovenaan de stad, een plateau vormden waarop, 

naar men zegt, de oude Mardin stond. , vandaag een fort met driekwart 

 

geruïneerd. Daar had de vorige apostolische afgevaardigde, Mgr Sampièri, acht jaar in een 

strenge gevangenis doorgebracht. Onderweg komen we drie oude kerken tegen die in 

moskeeën zijn veranderd en vandaag de dag volledig in verval verkeren. Op het platform van 

een van deze tempels, die van niemand meer zijn, graasden koeien stilletjes een onsmakelijk 

gras. Je komt de citadel of het kasteel binnen via een deur, waarvoor een schildwacht de 

wacht houdt ter ere van de acht roestige kanonnen die langs een terras lopen van waaruit het 

oog zich in elke hoek van de stad stort. Maar bij dit alles, niet meer dan in de andere delen 

van Mardin, geen spoor van de oudheid, niet de minste sectie, noch het minste fragment van 

Griekse of Latijnse inscripties (1). 

Toen ik thuiskwam, liep ik door de bazaars: het zijn grote overdekte gebouwen, waar je je op 

je gemak en volledig beschut tegen slecht weer kunt verplaatsen. Ik ontmoette daar voor de 

eerste keer een bepaald aantal van die Tscherkesses of Circassians die ik had gezien tijdens 

mijn reis naar de Kaukasus in 1865, die, na een definitieve nederlaag, de laatste daad van hun 

enorme emigratie om Turkije te bereiken, volbrachten. die hen asiel hadden aangeboden, 

liever emigreerden dan vreedzaam en onderdanig te leven in de bergen waar ze zo vrij waren 

geweest (2). Na grote ellende had dit volk, sterk verminderd door vermoeidheid, hongersnood 

en ziekte, zich grotendeels gevestigd in de buurt van Diarbekir en Mardin, waar het slecht 

reageerde. 

(1) De statistieken geven de stad twintig tot vijfentwintigduizend inwoners.  

(2) Zie t. Ik p. 306, van deze relatie. 

 

zowel voor de gastvrijheid die hem royaal was aangeboden.  

Turbulent en roofzuchtig maakten ze de autoriteiten en de Turkse bevolking van streek door 

hun gebrek aan discipline en hun plunderingen. De Tscherkesses hadden in feite niets aan 

hun gewoonten veranderd en ik zag er twee in de bazaars van Mardin, in hun nationale 

klederdracht, die een van hun vrouwen verkochten, zoals in de Kaukasus vóór de Russische 

verovering gebruikelijk was. 

Zaterdag 23 november. - Ik verliet Mardin vroeg via een weg die zo afschuwelijk was dat de 

weg waar ik was aangekomen mij in vergelijking mooi leek. 



De lucht was tot mijn grote tevredenheid een beetje bewolkt, want ik had al een tijdje last van 

de zon tot het punt dat ik constant een parasol op mijn paard op mijn hoofd moest houden, 

wat niet minder vermoeiend dan wel lastig was.  

Na een lange afdaling om de nek te breken, bracht een klim van een uur langs een pad van 

geiten me in een van de hoge kloven van de berg genaamd OmaÎAgha-Dagh ; daar heerste 

een koude wind, waaraan een kleine regenbui werd toegevoegd, waarvan ik op het einde 

wachtte terwijl ik lunchte in een cavaleriepost, een ongelukkige hut waar deze arme mensen 

nauwelijks dekking voor hadden. Terug in het zadel brachten drie uur van even onaangename 

beklimmingen en afdalingen me naar een vallei waar een beek genaamd de Leilag stroomt. 

Dan hervatten de bergen, volledig bedekt met struikgewas van eiken en andere soorten. 

Uitgeput kwam ik eindelijk aan in het dorp CheickKhan, wat het einde van deze etappe had 

moeten zijn. Helaas was het niet zo; het enige bewoonbare huis, verbonden aan een kleine 

moskee, werd bewoond door proviand die daar waren opgestapeld om in hun 

levensonderhoud te voorzien 

 

behoeften van duizend Tscherkessen die in de omgeving zijn geïnterneerd vanwege cholera. 

Velen waren al gestorven en hun graven waren te zien in de buurt van Cheick-Khan. Ik 

moest, toen ik de gebruikelijke richting verliet, een nieuwe berg betreden, weliswaar via een 

zeer pittoreske weg, en nadat ik een sterke stroom had overgestoken op een brug van een 

boog, genaamd Bilbil-Kopri, bereikte ik eindelijk een Koerdische dorp, Zouhart genaamd, 

heel gelukkig gelegen op een zeer woeste plek. De inwoners, en ik was verrast door iets 

nieuws, zijn erg weinig gastvrij, en daarmee ook erg achterdochtig. Niemand wilde mij 

ontvangen. 

Toen ik zag dat de gebeden en de aanbiedingen van geld niets deden, dreigde ik met de 

kaaimacam van Mardin, en de tshalwadar had veel lawaai gemaakt "van mijn machtige 

krediet bij de Turkse autoriteiten", kreeg ik eindelijk voor mezelf en mijn suite was een soort 

van een grote schuur, afgesloten met matten, waar ik, zo goed als ik kon, liever heel slecht 

dan goed, bleef tot de volgende ochtend.  

Zondag 24 november. - Deze dag bracht me van Zoukart naar het dorp Dekeni. Om terug te 

krijgen wat we niet vrezen om de hoofdweg van Mardin naar Diar te noemen, 

bekir, het kostte me bijna twee uur, bracht het doorkruisen, via een beter gemarkeerd pad, 

hoogten van toenemende schoonheid en bedekt met bossen die nog steeds bedekt waren met 

hun laatste bladeren. Halverwege, op een hoge top, ontmoeten we een groot Koerdisch dorp, 

genaamd Zérakan. 

De gebaande weg gaat verder door heuvels die worden gescheiden door min of meer 

uitgestrekte vlakke valleien. In vergelijking daarmee kan men zeggen dat het mooi is, hoewel 

het nog steeds erg steenachtig is. 

Er zijn daar verschillende dorpen verspreid, onder andere Cheich-Gahanneki, en dan 

Ghannek, waar ik lunchte en  

 

waar ik van begeleider veranderde, Gondouri, AbgarKent en Achobwar, waar ik had 

voorgesteld om 1 nacht door te brengen . Het was maar een ellendig gehucht, en omdat ik 

daar absoluut geen onderdak vond, vanwege de aanwezigheid van andere karavanen, die mij 

daar waren voorgegaan, ging ik verder naar Dekeni, een liga verder weg gelegen, ver weg, en 

waar ik met moeite aankwam. een begaanbare kamer bij de mudir's, op dit moment liggend 



met koorts. De familie wilde me niet ontvangen en tolereerde me in plaats van me te 

verwelkomen. 

Langs deze weg, na het verlaten van de bergen, zie je veel gewassen en omgeploegd land, 

evenals jonge aanplant van fruitbomen. Vooral omdat Achobwar, het land, dat een vlakte 

vormt waar men nu gemakkelijk kan wandelen, bewonderenswaardig wordt gecultiveerd 

door de Koerden die het bewonen. Alleen hun culturen worden vaak geteisterd door 

Tscherkesses, die stelen en plunderen zoals in veroverd land. Het land was vroeger erg veilig; 

het is niet meer hetzelfde sinds de aankomst van een half miljoen van deze vrijwillige 

ballingen. De arme Koerden klaagden bitter bij mij, alsof ik er iets aan kon doen, over de 

roofzucht van deze Tscherkessen die niets spaarden en niets van hun woeste natuur 

ontnamen. Ik had echter een paar groepen van hen ontmoet langs de berg die kuddes schapen, 

geiten en koeien hoeden, die hun eigendom zijn. Als laatste detail van deze route zal ik eraan 

toevoegen dat we twee uur voordat we bij Achobwar aankomen, op een steile rots de 

overblijfselen zien van een kasteel waaraan we de naam Kalâa-Sirsephan geven. 

Deze overblijfselen bestaan uit delen van muren gebouwd met  

 

mooie geslepen stenen. Aan de voet van de rots stroomt een grote stroom genaamd de 

Gocksou. 

Het was met grote voldoening om 's middags de stad Diarbekir te kunnen bereiken, dat ik de 

volgende ochtend Dekeni verliet. Alles leek me gunstig te stemmen; het weer was fantastisch, 

de weg, stevig, vlak en volkomen droog, ontvouwd in een vlakte die gedeeltelijk gecultiveerd 

en gedeeltelijk bedekt was met weilanden. Overal zijn dorpelingen bezig met het ploegen of 

roken van hun land; ook het platteland straalt hier welvaart uit die gunstig is. 

Na een uur lopen kwam ik aan in Tigre, dat ik sinds El-Djezirèh nooit had gezien; Ik had er 

moeite mee het te herkennen, zo erg was het in breedte en diepte verminderd. Ze wilden dat 

ik het doorwaadde, wat de weg veel verkortte, maar ik weigerde een avontuur te ondernemen 

dat me, om me een uur te besparen, blootstelde aan een verblijf in de rivier. Dus bleef ik de 

rechteroever volgen, des te beter omdat Diarbekir zich op deze oever bevindt. Ik moest een 

kleine rivier oversteken op een brug met de naam / {ara - / {° pJ'i (zwarte brug) vanwege de 

kleur van de stenen die bij de constructie werden gebruikt. Na deze brug komt een stuk 

verharde weg die van een oude weg komt; deze grote stenen bestrating was zo glad, nadat hij 

onlangs door het water van de rivier was binnengevallen, dat de paarden er zich nauwelijks 

aan konden vasthouden. Het is ongetwijfeld een oud overblijfsel van een Arabische weg; 

mogelijk een Romeins werk. 

Na deze slechte stap wordt de weg weer uitstekend, het land krijgt een steeds vrolijker 

gezicht en ik volgde, onder een zacht versluierde zon, de perfect gecultiveerde heuvels die 

grenzen aan de Tigris: we steken enkele over  

 

verschillende voordat ze de stad Diarbekir op zijn berg zagen zitten, met zijn gekanteelde 

muren. De laatste afdaling vindt plaats in een kleine vlakte die begint op de plaats waar de 

rivier een zeer uitgesproken bocht beschrijft. 

We steken een kleine samenvloeiing van de Tigris over op een hardstenen brug. Deze brug 

wordt de Sertchoghi-brug genoemd, genoemd naar een Syrisch-katholiek dorp dat op korte 

afstand ligt. Heel dicht bij deze brug werkt een molen omringd door wilgen, waaronder ik 

mijn lunch maakte aangevuld met uitstekende meloenen en zeer geurige arbutus die mij 

werden aangeboden door een katholieke Syriër die ze aan voorbijgangers verkocht bij de 



ingang van de brug. Ik zou deze man nooit kunnen zover krijgen dat hij betaling aannam, 

gelukkig, zei hij, om zijn vruchten aan een broeder in Christus Jezus aan te bieden. Er waren 

er wat voor mij en mijn bedienden: aan het einde van de maaltijd kwam een karavaan ezels 

onder leiding van Kùrdes aan, wierpen zich op de schil van de meloenen en verslonden ze 

met verrassende hebzucht. 

Van daaruit, en terwijl we het kleine dorpje Sertchoghi aan de rechterkant verlieten, 

vervolgden we onze route direct op Diarbekir, nog steeds langs de Tigris. Aan de overkant is 

er een groot dorp genaamd llodji-Aïssa. Bij het naderen van de berg waarop de stad is 

gebouwd, is een enorme uitgehouwen stenen brug te zien, erg oud van uiterlijk, maar redelijk 

goed onderhouden, die over de Tigris naar de Armeense weg leidt. Daar begint de 

beklimming van de berg Diarbekir via een oude weg waarvan de beruchte straatsteen verre 

van een dienst is voor reizigers. Tijdens deze klim van bijna een uur domineren we steeds 

meer een reeks van de mooiste tuinen ter wereld, die de kust bedekken. 

 

rechts van de rivier hun bos van fruitbomen en hun omgeving van prachtige populieren. Bij 

de stad, hoewel de helling nog steeds steil is, wordt het pad beter. 

We ontmoeten eerst een fontein, gebouwd in stenen, omgeven door drie bassins die het voedt, 

dan een kleine begraafplaats waar, zoals ik zo vaak in Mosul had gezien, vrouwen in het wit 

gesluierd huilden op een graf, met alle tekenen van de meest hartverscheurende pijn. 

Uiteindelijk komen we voor de enige poort van de stad, die ik te paard oversteek: voor 

voetgangers is er naast de weg een trap die de toegang vergemakkelijkt. Een bediende die ik 

vooruit had gestuurd, wachtte me op voor de deur om me naar de karavanserai te brengen 

waar hij een onderkomen voor me had gereserveerd. 

Toen ik binnenkwam, werd ik getroffen door het pittoreske maar sombere aspect van 

Diarbekir, bijna volledig gebouwd met een soort zwarte steen die in overvloed in de 

omgeving voorkomt. Ik volgde verschillende smalle straatjes, maar goed geplaveid, stak een 

paar bazaars van zeer open lucht over, waarin een bevolking van verschillende kostuums 

circuleerde, zoals de mensenrassen die hier samenkomen; Ik stak op dezelfde manier twee 

kleine pleintjes over, allemaal omringd door winkels, en toen kwam ik via een rechtere en 

bredere straat bij de karavanserai, waar ze een zeer geschikte accommodatie voor mij hadden 

voorbereid voor het land. Ik trof daar een aantal Tscherkesses aan, waaronder een chef die 

grote autoriteit leek uit te oefenen over zijn landgenoten en hen ervan weerhield zich over te 

geven aan hun turbulente en hebzuchtige instincten. Deze karavanserai, die de naam Hassan-

Pasha draagt, is prachtig, zeer groot, met een vloer waarvan de galerijen rusten op bogen van 

Arabische stijl, 

 

ondersteund door granieten zuilen. Het gebouw is van geel hardsteen met zwarte strepen, en 

de kolommen, zowel op de eerste verdieping als op de begane grond, zijn allemaal uit één 

blok gemaakt. In het midden van de binnenplaats rijst een fontein op, beschut door een 

koepel die wordt ondersteund door zes kleine zuilen. Het appartement naast de mijne werd 

bewoond door twee Tscherkess-opperhoofden die naar Diarbekir waren gekomen om een 

kudde koeien te kopen die bestemd waren voor een van hun kolonies in de woestijn tussen 

Mardin en Orfa. 

Ze hadden er al een behoorlijk aantal verzameld op de binnenplaats van de karavanserai 

onder de hoede van hun mannen die daar heel rustig leefden. Deze hoofden dragen over het 

algemeen een zwarte of rode jas; de kleding van de ondergeschikten is grijs of wit. Omdat de 

ramen hier zonder glas zaten en de kou al voelbaar was, dachten de mensen van de 



Karavanserai dat ze alles konden verhelpen door grote vellen papier op de raamkozijnen te 

plakken. Mijn accommodatie werd erg donker, maar ik had niets te klagen. van de koelte van 

die nacht. 

De volgende dag ging ik verder met het inspecteren van de stad, die daarvoor alleen het 

algemene aspect heeft, heel opmerkelijk. De straten zijn smal maar goed geplaveid. Ik ging 

eerst naar het klooster van de paters van het Heilige Land, een groot gebouw dat een tak 

vormt van het hoofdklooster in Jeruzalem. Ik werd daar op de meest minzame manier 

ontvangen door pater Giacomo, procurator van een Armeense katholieke bisschop. 

Nadat ik een eerste zeer ruime binnenplaats was overgestoken, werd ik naar een tweede, 

kleinere binnenplaats geleid, aan het einde waarvan het woonhuis met een grote divan waar 

deze goede Giacomo zat, die een beetje Italiaans sprak.  

 

Hij was een oude man met een witte baard van de meest respectabele verschijning, die 

onlangs uit Jeruzalem was gekomen, waar hij van plan was over een paar dagen terug te 

keren. We praatten ongeveer een half uur, en toen nam hij me mee naar de kloosterkerk, die 

uitkomt op de eerste binnenplaats. Het is erg groot; het dak wordt gedragen door twintig 

granieten zuilen; we zien verschillende altaren, allemaal versierd met schilderijen van 

maagden en heiligen, ingelijst in zilveren randen. Ik ging vandaar naar het Latijnse klooster, 

naar de kapucijnerpaters, die deel uitmaken van de missie van Mardin en Orfa. 

Ik ontmoette slechts één religieus, zeer vergevorderd in leeftijd, genaamd pater Angelo di 

Pampeluna (Spanje); Ik heb zelden een eerbiedwaardiger man gezien die onder zijn witte 

haar de openhartigheid en eenvoud van een kind bewaarde. Hij hield me voor de lunch, 

waarna hij me door het klooster leidde, dat erg mooi is en een kerk heeft die het hem op geen 

enkele manier afstaat. Het interieur is zeer gracieus met zijn wit geschilderd altaar en 

bekroond door een Maagd uit Spanje. Rechts en links zijn twee andere opmerkelijke 

schilderijen te zien, die op dezelfde manier de Moeder van God voorstellen. 

In de sacristie is er nog een uit de beste Spaanse periode, een conceptie, het werk, naar alle 

schijn, van Murillo. De muren van het klooster, in prachtige hardsteen, hebben een dikte 

waardoor ze zouden kunnen worden beschouwd als die van een fort. Achter de kerk, in een 

klein overdekt hokje, waren onlangs vier boven elkaar geplaatste graven gebouwd, bedoeld 

om als begraafplaats te dienen voor zoveel mogelijk religieuzen. De goede oude man zei met 

een glimlach van volkomen berusting, wijzend naar het monument: Dit is ' ik die inwijding!  

 

“Vandaag of morgen, hier of elders; onze dagen zijn in "de handen van God, zijn heilige wil 

geschiede!"   

Ik verliet pater Angelo en ging naar de Armeense Kathedraalkerk, die ook erg mooi is en 

gebouwd is in de stijl van die van de Paters van Jeruzalem, dat wil zeggen vierkant van vorm, 

van binnen versierd met vele zuilen. de andere. Op grote lessenaars lagen prachtige bijbels, in 

zilver gebonden met dertiende-eeuwse verlichtingen. De schismatische Armeniërs tellen hier 

vijfhonderd gezinnen; het aantal Armeense katholieken honderdvijftig, de Syriërs hetzelfde 

aantal; daarna komen de Chaldeeën, Grieken en Nestorianen. Deze verschillende communies 

hebben hun eigen kerken. De Syrische kerk lijkt op die van de kapucijnen, maar kleiner en 

erg donker, en alleen versierd met vier kolommen. De Armeens Katholieke Kerk is groot en 

mooi en bevat een redelijk goed beeld van de Hemelvaart. De Nestoriaanse kerk is slechts 

een kapel. Van de twee Grieks-schismatische kerken is er een, heel oud, versierd met zuilen 

die uit een of ander oud monument zijn gehaald. Er is daar een graf met het lichaam van een 



heilige Markasmor, van wie wordt gezegd dat hij grote genezingen verricht; het is van geel 

marmer, geplaatst tussen twee oude zuilen die in de muur zijn ingebed. We zien dat deze 

kerk, waarvan de fundering zonder bewijs aan Sint-Helena wordt toegeschreven, veelvuldig 

is gerestaureerd. De pristol is rijkelijk versierd met arabesken, schilderijen en tal van kleine 

maagden met zilveren kapsels. Rondom het heiligdom zijn zitplaatsen voor de priesters 

opgesteld, in zeer goed gesneden hout. Ik beëindigde deze verkenning van 

 

de dag met een bezoek aan de Jacobitische kerk, genaamd Asratatsin, die erg oud is en 

waarvan het gewelf rust op prachtige roze marmeren zuilen. Ik denk (deze mening is 

persoonlijk voor mij) dat dit monument ooit een heidense tempel was; Ik heb beoordeeld aan 

de hand van de staat van verval waarin de sculpturen waarmee het is versierd zich bevinden. 

De volgende dag stond in het teken van het onderzoeken van de rest van de stad. Diarbekir 

heeft natuurlijk veel moskeeën. De belangrijkste waren ooit kerken die moslims tijdens de 

verovering hadden toegeëigend voor hun aanbidding. Ik zal de belangrijkste noemen, en in de 

eerste plaats de Oulou-Djanâa of Grote Moskee, die uitkijkt over een immense binnenplaats, 

aan de ene kant begrensd door een dubbele boven elkaar geplaatste arcade in Korinthische 

stijl, met het meest voortreffelijke effect, en van de aan de andere kant, door een tweede 

arcade van dezelfde stijl maar half onder de grond begraven. Deze moskee is, zoals alle grote 

gebouwen van Diarbekir, gebouwd in afwisselend zwarte en witte stenen; het wordt bekroond 

door een prachtige vierkante minaret die daarna wordt toegevoegd. Ik bezocht toen een 

andere moskee met een binnenplaats waarrond een ruime portiek in Arabische stijl uit de 

beste periode regeert. Een derde moskee trok mijn aandacht met zijn hoge dak; het is 

omgeven door verschillende kleine binnenplaatsen met witmarmeren graven, en gescheiden 

van de straat door prachtige ijzeren poorten. In de buurt van Serai van de gouverneur, dat hier 

slechts een groot gebouw is zonder enige originaliteit, ging ik naar een heel interessant oud 

gebouw. In mijn ogen is het een oude Griekse tempel voorgesteld door een rotonde met een 

koepel die uit de 

 

in een ander lager gebouw eromheen, en dat waarschijnlijk bedoeld was voor de huisvesting 

van priesters. De koepel, van binnen, wordt ondersteund door een cirkelvormig systeem van 

blauwmarmeren zuilen. Tegenwoordig is het een winkel voor militaire effecten. De laatste 

opmerkelijke moskee bevindt zich aan de andere kant van de serai; dit is duidelijk een oude 

kerk, herkenbaar aan de vierkante toren met doorboorde openingen die als toren dienden. Het 

kijkt ook uit op een binnenplaats die in het midden is versierd met een elegante fontein. Deze 

laatste moskee raakt bijna de wal van de stad. De muur die Diarbekir omringt en er vroeger 

een zeer sterke plek van maakte, is vandaag de dag in de meest erbarmelijke staat. Alle 

deuren zijn min of meer gedegradeerd; sommige hebben sporen van Arabische inscripties 

bewaard, in het bijzonder die met de naam Bâb-el-Schab, of Golden Gate (1). 

Ik had niets meer te doen in Diarbekir; maar nadat ik had vernomen dat de nieuwe pasja, 

aangesteld bij de regering van de stad, de volgende dag zou aankomen, besloot ik een dag 

langer te blijven om hem te begroeten en een aanbeveling te krijgen voor de rest van mijn reis 

naar Aleppo. In feite hoorde ik rond het middaguur op woensdag de 27e het kanon afvuren, 

en een half uur later zag ik de processie van dit hoge officiële dossier voorbij de karavanserai 

waar ik woonde. Er was echter niets bijzonders aan, maar het zag er nogal schilderachtig uit. 

Eerste, 

(1) De oude naam van Diarbekir. Amida, gelezen in de Assyrische inscripties van Nimrud; de 

Turken noemen het nog steeds Kam-A mid. 



Deze stad, tegenwoordig de hoofdstad van de pachalik van zijn naam, heeft naar verluidt 

meer dan 60.000 inwoners.  

 

kwamen, twee bij twee, tweehonderd mannen van onregelmatige troepen, vervolgens een 

peloton lansiers in rode uniformen, en vervolgens kaioas en medewerkers die de Pasja en zijn 

zoon voorafgingen, volgden in een hechte groep de officieren van de gouverneur en de 

mensen van zijn huis. Dervisch-Pasha, maarschalk van het rijk, was een nogal knappe man, 

donker, nog jong, met een Europese uitstraling; met zijn geborduurde uniform verscheen hij 

goed op zijn prachtige witte paard van het zuiverste Arabische type. 'S Avonds stuurde ik 

hem de brief waarin Namik-Pasha mij dringend aanbeveelde aan zijn collega's in Kûrdistan, 

Mesopotamië en Syrië, om een audiëntie te vragen. Dervisch liet me dezelfde dag 

antwoorden dat ik me de volgende dag, rond tien uur, bij de serai kon melden. Ik was precies 

op het rendez-vous en liet het publiek volledig tevreden achter met de ontvangst van de Pasja, 

die aan zijn volmaakte beleefdheid bijdroeg door mij een in de meest vleiende bewoordingen 

bedachte firman te laten bezorgen, gericht aan de verschillende Turkse autoriteiten op de weg 

naar Diarbekir in Aleppo. Hij gaf tegelijkertijd het bevel om mij naar de Eufraat te laten 

escorteren, aangezien het hele Mesopotamische gebied in grote beroering verkeerde vanwege 

de bittere strijd die bijna een maand duurde tussen de rivaliserende stammen van Anezès en 

van Schammars. De regering kan deze voortdurend heroplevende strijd nauwelijks 

voorkomen, behalve in de buurt van steden; maar alle vrijheid wordt overgelaten aan de 

Arabieren, tot groot nadeel van reizigers, in deze grote woestijnen die aan de Eufraat grenzen. 

Die dag kreeg ik bezoek van de respectabele pater Angelo van Pamplona, die mij zijn wensen 

voor een gelukkige reis kwam brengen; hij werd vergezeld door een jonge Chaldeeuwse 

priester 

 

die al lang in Italië was en een prettige gesprekspartner was. In de karavanserai waar ik 

verbleef, had ik de dag ervoor een Perziër zien aankomen, die met vrouw en kind reisde en 

van Constantinopel naar Teheran ging via Bagdad. Hij was zo vriendelijk mij ook te 

bezoeken en ik hoorde dat zijn naam Agha-Beg was, verbonden aan het Perzische 

gezantschap in Constantinopel, die hij had verlaten om een jaar verlof te nemen, een zeer 

charmante man en vloeiend Frans en Engels. 

Ik noemde de Tscherkesses die in de karavanserai verbleven. Het diende ook als een 

toevluchtsoord voor een twaalftal individuen die opmerkelijk waren vanwege hun kostuum, 

dat op geen enkele manier lijkt op dat van andere oosterlingen. Het waren mensen die van de 

kant van Batum kwamen, aan de Zwarte Zee. Ze zijn nogal gekleed als de Catalanen: een 

bruin canvas hemd dat in de taille wordt aangetrokken door een broek van dezelfde kleur, en 

op het hoofd een kleine pet met daaromheen een zwarte of bruine zakdoek. Dit kostuum, dat 

niet lelijk is, wordt gecompleteerd door twee ronde stukken leer die als een paar epauletten op 

de schouders worden vastgehouden. Ze zongen deuntjes die leken op onze bergliederen. Deze 

mensen zijn erg zachtaardig; ze volgen de islamitische religie en spreken hier een taal die laas 

wordt genoemd. 

Het zijn over het algemeen lange, goed gebouwde mannen; degenen die ik voor me had, 

waren allemaal opmerkelijk vanwege hun mooie formaat. 

Daarom verliet ik Diarbekir op vrijdag 29 november in het gezelschap van twee ruiters die 

door de Pasja waren belast om me naar de dichtstbijzijnde post te leiden. De nacht was 

voorbijgegaan in regen, gevolgd, bij zonsopgang, door zeer mooi weer, geheel onverwacht. 

Ik liep door de deur de stad uit 



 

van Aleppo, vanwaar de weg in een rechte lijn gaat, richting Karadja-Dagh (Masius), een 

enorme berg die ik moest oversteken. Zodra je de muren verlaat, zie je een groot verwoest 

aquaduct, van Romeinse oorsprong, en een stuk Romeinse weg, waarvan er van tijd tot tijd 

sporen worden gereproduceerd. Deze werken worden voornamelijk toegeschreven aan de 

keizers Vespasianus en Titus, die speciaal voor dit deel van Mesopotamië zorgden. Maar al 

deze overblijfselen van de oude Romeinse macht zijn nauwelijks meer dan een staat van 

herinnering. Ik was verrast door de goede ligging van de weg. Het werd mij uitgelegd door de 

recente passage van de Pasja; om zijn reis te vergemakkelijken, hadden ze die enorme stenen 

eruit gehaald die de opmars van paarden zo pijnlijk en gevaarlijk maken; ook de bruggen en 

duikers waren gerepareerd. Honderd mannen waren gedurende veertien dagen nooit gestopt 

met werken in deze vlakte die aan Karadja-Dagh voorafging, en ook aan de beklimming en 

afdaling van deze gevreesde berg. Een half uur van Diarbekir had ik de rijke weduwe 

ontmoet die ik voor Mardin uit het oog had verloren. Ze was niet in deze stad gestopt en had 

Diarbekir rechtstreeks bereikt, waar ze had gewacht op mijn vertrek naar Aleppo, om op de 

een of andere manier onder mijn bescherming op deze weg te lopen, die naar verluidt 

gevaarlijk was. Ze reed nog steeds op haar prachtige witte merrie, een prachtig beest. De twee 

arme Perzen die vanuit Sennèh mijn karavaan te voet hadden gevolgd, lieten me achter in 

Diarbekir; Ik had spijt van deze goede mensen, in zo'n zachte bui. Ik liet daar ook een 

Armeense katholiek achter die mij op zijn muilezel vanuit El-Djézireh had vergezeld. Hij 

beweerde de leiding te hebben over het vervoeren van een grote som geld naar 

Constantinopel; 

 

Ongetwijfeld loog hij, want hij liet me achter in Diarbekir, verkocht zijn muilezel aan mijn 

opperste muilezelbestuurder en meldde zich als bediende.  

Al lopend kwam ik aan de rand van de kleine rivier Ilawar-Tshei, die we oversteken over een 

brug met drie bogen, genaamd Iladji-Kopri, pas gerestaureerd ter gelegenheid van de reis van 

Dervisch-Pasha. Ik zat op het gras en lunchte met voor me een heuvel (tépèh) gekroond door 

de overblijfselen van een oude kerk die de naam Kara-Klissa (Zwarte Kerk) draagt. Opnieuw 

begonnen, gingen we rond deze heuvel om een reeks hoogten binnen te gaan waar we nog 

steeds moesten bedanken voor de recente passage van de Pasha. Het is in Turkije nooit dat 

men bij deze gelegenheden, en niet met het oog op het openbaar nut, besluit de minste 

verbetering op de wegen aan te brengen. Drie uur van de meest eentonige wandeling bracht 

me op een punt waar we de hoofdweg verlaten om een zijweg te nemen die in een half uur 

leidt naar Vaëmbir, een ellendig gehucht in Kurde, met zes tot acht huizen, wat de rest van 

het einde van de dag; Ik vond een plek om te verblijven in een redelijk schone kamer; het was 

degene die de Pasja twee dagen eerder had bezet. Bij zonsondergang zag ik een prachtige 

kudde koeien en stieren terugkomen naar de stal, langs mijn deur passeren, behorend tot de 

heer des huizes. Alles is hier nog Koerdisch; de Arabier woont op afstand midden in de 

woestijn. 

Op 30 november, na een redelijke nacht, verliet ik Vaëmbir voor het aanbreken van de dag, 

met voor mij een etappe van tien uur die me door de beroemde Karaclja-Dagh zou voeren. Ik 

was niet zonder zorgen, vanwege 

 

de zware regen van de voorlaatste nacht. De modder, zo wordt gezegd, maakt de weg daar 

onbereikbaar, en het is een oversteek die men in de winter niet eens probeert. 



Het duurt vijf uur om de top te bereiken, de eerste twee op een redelijk zachte helling. 

Talrijke stromen, die van rechts en van links komen, leggen enorme kiezelstenen bloot, 

waartussen het moeilijk is om de weg te vinden, hoewel men beseft dat men onlangs, en altijd 

om dezelfde reden, aan de weg heeft gewerkt. De grootste vermoeidheid wachtte ons een hele 

reeks vanaf de top: de klim, die buitengewoon snel was geworden, duurde bijna drie uur en 

vereiste rust, elke honderd meter, om de paarden te laten ademen. Mijn ruiters lieten me op 

de top van de berg achter om naar het dorp Karabagtshèh te gaan, waar een observatiepost 

was gevestigd. Ik stuurde een van mijn dienaren met hen mee om een andere escorte voor me 

te brengen, en ondertussen begon ik aan de glibberige en modderige afdaling, marcherend 

tegen een extreem gewelddadige wind die achter de top van Karadja-Dagh aanjoeg en zich 

opstapelde tegen meest onheilspellende dikke wolken. Deze zwarte massa smolt al snel in 

regen vermengd met hagel, wat de wind een beetje kalmeerde, maar het te koud maakte. In 

twee uur voltooide ik deze afdaling, korter dan de klim, maar vermoeiender en zelfs 

gevaarlijker vanwege deze helse modder en deze vreselijke stenen. Mijn bediende en de 

escorte voegden zich bij mij aan de voet van de berg, en ik vervolgde mijn reis door een 

vlakte, of liever een moerassige woestijn, bezaaid met dezelfde stenen: gelukkig hadden we 

daar nog een beetje gewerkt, anders was de weg er geweest. absoluut onpraktisch. Naar 

rechts strekte zich een lange tijd uit 

 

bergketen en links een gordijn van zeer lage heuvels, verstoken van elke vorm van cultuur.  

Voordat ik de berg naderde, had ik katoen zien oogsten; maar hier is alles dor en kaal. Ik 

ontmoette een eindeloze rij karavanen onder leiding van Koerden en Turken die op paarden, 

muilezels en ezels zaten. De modder was zo dik, vooral in de buurt van de kleine stroompjes 

die vaak de weg kruisen, dat onze rijders nauwelijks vooruit konden komen, met hun voeten 

op elk moment tussen de stenen die door deze modderlaag verborgen waren. In de namiddag, 

en na drie uur wandelen vanaf de voet van Karadja-Dagh, kwamen we kinderen tegen die 

paarden naar een nabijgelegen watermolen leidden. Op mijn verzoek vertelden ze me dat het 

dorp Kainaghi, waar ik de nacht zou doorbrengen, nog anderhalf uur rijden was. Deze tijd 

was veel langer. Uitgeput van vermoeidheid had ik niet langer de kracht om op mijn paard te 

staan en aan het einde van het einde zag ik dit kleine dorp gebouwd op de helling van een 

tépèh. Daar vond ik een zeer gastvrije ontvangst bij de Kehiah (burgemeester of 

burgemeester), een oude man met een witte baard, die me bij de hand nam en me naar een 

kamer leidde waar ik tenminste beschut was tegen de kou die begon overdreven worden. 

Op zondag 1 december, vrij laat, verliet ik Kaïnaghi en zijn goede kehiah, genaamd Aïssa, in 

het koudste weer en dankte God voor het beëindigen van de dag ervoor en bij een relatief 

milde temperatuur, met de Karadja-Dagh. De sneeuw bleef de hele nacht vallen en bedekte 

niet alleen de naburige bergen, maar ook de vlakte die ik moest oversteken. Worstelen 

 

Nu de wind ijskoud werd, was ik al gauw verplicht om, om op te warmen, te voet aan de reis 

te beginnen.  

Rechts strekte zich de ketting uit die het verlengstuk van Karadja-Dagh vormt. De middagzon 

smolt deze sneeuw, maar de weg werd er niet beter op, integendeel. 

Tijdens een hele lange reis werd het onderbroken door talloze stromen, een mengeling van 

modder en stenen, waarbij een van mijn paarden zijn voet zo erg verwondde dat ik dacht dat 

hij lange tijd zou mank gaan. Na een kwartier rust kon hij echter weer verder lopen. Aan het 

einde van het derde uur kwam ik aan in een Koerdisch dorp, waarvan de inwoners alleen in 

de ruïnes van de huizen van hun voorgangers wonen: alleen de vier muren zijn overgebleven 



en ze zijn vervangen door canvasdoeken. Van tent het ontbrekende dak. Ik stopte om daar te 

eten bij de Iiehiah's, voorlopig afwezig. Hij was niet beter ondergebracht dan de anderen. In 

haar hutje lag een oude vrouw onder een hoop dekens om zich tegen de kou te beschermen. 

Deze goede vrouw bood me alles aan wat ze had voor mijn lunch; maar ik had proviand 

meegebracht en accepteerde alleen het vuur dat nodig was om ze te huisvesten. Ze vertelde 

me dat ze in Diarbekir woonde en dat ze was gekomen om haar dochter op te zoeken die 

getrouwd was met de kehiah van dit gehucht, dat Utchuk heet. Ze treurde minder om zichzelf 

dan om haar dochter tijdens zo'n verblijf onder zo'n ellendige schuilplaats. 

Vanaf Utchùk verbetert het pad een beetje; maar nadat de zon was verdwenen achter een 

korst van dikke wolken, begon de vorst tot de avond te duren. De weg slingert twee uur lang 

door heuvels, tot je een heel merkwaardig einde van de weg tegenkomt. 

 

Roman, waarna je de zijkant van een grotere heuvel betreedt bedekt met prachtige 

wijnstokken die de nadering van het charmante stadje Suwerouk aankondigen, gelegen aan de 

voet van de berg. Het was mijn bedtijdstation. In het midden van deze stad bevindt zich een 

grote vierkante heuvel die de overblijfselen van een oud fort ondersteunt. Twee zeer hoge 

minaretten onthullen het bestaan van twee moskeeën die me nogal nietig leken toen ik 

binnenkwam. Suwerouk heeft een Mudir; Ik wilde hem geen enkele nacht storen die ik daar 

moest doorbrengen, en ik had het geluk een redelijk goede kamer te vinden in de 

karavanserai, ik zeg goed, want die had geen opening; maar vanwege de kou, steeds intenser, 

gaf ik de voorkeur aan dit gat, in een karavanserai gevuld met mensen, boven de kamers met 

ramen die aan mij hadden kunnen worden gegeven. Deze karavanserai, bestaande uit een 

begane grond en een galerievloer, met een binnenplaats in het midden, is een redelijk goed 

begrepen constructie. Beneden is een grote kamer waar koffie wordt geserveerd aan reizigers, 

deze Turkse koffie die, erg zwaar en zonder suiker ingenomen, soms slechts een zeer bittere 

drug is. De straten van Suwerouk zijn geplaveid, met kleine trottoirs die bijna onmogelijk te 

gebruiken zijn; in het midden stroomt een diepe beek voor het drenken van paarden en de 

stroming van grijs water. De stad heeft een vrij grote bazaar waar men zeer goede wijn koopt, 

gemaakt in het land, die perfect gecultiveerd is, half in wijnstokken en half in granen. 

Suwerouk maakte ooit deel uit van Edessa County, een van degenen die werden gevormd 

tijdens de Eerste Kruistocht.  

Wat overblijft van de oude citadel duidt op een plek die erg sterk was. Er zijn zes moskeeën, 

waarvan er één, 

 

geplaatst voor de bazaar, was duidelijk een kerk vóór de invasie van het islamisme. De 

bevolking is als volgt verdeeld: tweeduizend moslimgezinnen en vierhonderd christelijke 

gezinnen (Armeense schismaten of katholieken, orthodoxe Syriërs en, iets zeldzaams in het 

Oosten, vijf protestantse gezinnen). Alleen de schismatische Armeniërs hebben een kerk; de 

andere communies hebben alleen kapellen. 

De nacht was erg koud geweest, en de helderheid van de lucht, net als de helderheid van de 

sterren, deed me een lange vorstperiode aanhouden. Toen ik de volgende dag de stad verliet, 

zag ik tot mijn genoegen dat ik een fout had gemaakt. Het water in de beekjes was volledig 

ingenomen, maar het weer was merkwaardig zachter geworden als gevolg van de val van de 

wind en ik vertrok bij de meest magnifieke zon, die al snel de kleine sneeuw van de 

voorgaande dagen had verwijderd die nog over was. het vliegtuig; de hoge bergen, die ik 

rechts van me zag, waren er letterlijk mee bedekt. 



Het pad, dat begaanbaar is geworden, volgt een woestijn die lijkt op die van de dag ervoor. 

Het is nog steeds hetzelfde land, dorre grond bezaaid met stenen die alleen een beetje geel 

gras laten groeien. Aan het einde van het eerste uur komt, over een magere stroom, een kleine 

boogbrug genaamd Hadji-Boran-Kopri (1), waarna we het dorp Koraghaï vinden, en dan twee 

andere dorpen genaamd Tehiplik en Tcheltik, elk gelegen aan de helling van een heuvel. Bij 

Tehiplik, helemaal op de top van de heuvel, staat een heel wit graf, dat van een afstand een 

(1) Kopri of Kupri betekent brug.  

 

heel pittoresk. Twee mijlen vanaf daar steken we nog twee bruggen over die elkaar op zeer 

korte afstand volgen, de eerste van slechts drie bogen, maar de andere veel groter en zeer 

goed gebouwd. Ze dragen dezelfde naam als JJadjiKamil-Kopri, en hun constructie is te 

danken aan de donaties van een zekere Hadji-Kamil, een inwoner van Orfa. Een wandeling 

van het laatste uur bracht me naar het mooie dorpje Misnitchi, waar het ruststation is. Het is 

neergestreken op de top van een eminentie waarvan de voet is omgeven door tuinen, 

bewaterd door een sterke stroom, die door het land slingert, het tijdens de zomer bemest, 

maar het tijdens de regen en het smelten van sneeuw overspoelt. Mooie kuddes, die overal 

graasden, waren een indicatie van de uitzonderlijke welvaart van dit land. 

Dinsdag 3 december. - Op enige afstand van Mismitchi steken we, op een kleine perfect 

geconstrueerde brug, een vrij sterke stroom over die de weiden bevloeit waarin al wandelend 

een immense kudde van enkele duizenden schapen tot leven werd gewekt. Rust voor de lunch 

is in Liaradjerin, een groot dorp met een nieuw gebouwde karavanserai. Er waren daar veel 

Tscherkessen in gesprek met de bewoners voor paarden, ezels en proviand die ze opeisten 

alsof het land van hen was. 

Vanaf Karadjerin is het slechts een reeks optochten van de meest vermoeiende route, die 

alleen eindigen met de ruïnes van een oude kerk waarvan alleen een grote ondergrondse 

crypte intact is gebleven, een soort necropolis waar je verschillende graven kunt zien die uit 

drie bestaan. op elkaar geplaatste nissen. De weg verbetert dan en we komen na twee uur aan 

in Râs-el-Aïn, een vreselijk klein gehucht 

 

met een verfoeilijke karavanserai, een echt krot waar je genoegen mee moet nemen voor de 

nacht.  

Woensdag 4 december. - Vertrek naar Orfa, de voormalige Fdesse. - Vier uur reizen over een 

charmante weg die niet lijkt op die van de vorige dagen. 

- Een mooi dorp kondigt de toegang tot de stad aan waar je binnenkomt via een oude poort, 

nadat je een sloot bent overgestoken die in de rots zelf is uitgehouwen. Op zijn uitnodiging, 

verzonden door mijn dienaar die ik had gestuurd, ging ik naar de heer Armand Martin, vice-

consul van Frankrijk, die me de meest beminnelijke ontvangst gaf. 

Ik heb twee dagen lang Orfa geïnspecteerd, wat een speciale vermelding verdient.  

Griekse en Romeinse historici halen vaak Edessa aan, waar veel van zijn inwoners, joden en 

moslims, de meer oude stad U) 'willen zien, het thuisland van Abraham, dat anderen 

niettemin veel zuidelijker plaatsen, in de Basra-pachalik. We laten ook verschillende plaatsen 

zien die de nagedachtenis van de vader van de patriarchen bewaren. Zijn eigen graf, zo wordt 

gezegd, heeft plaatsgemaakt voor een van de moskeeën van de stad. Wat het meest 

merkwaardig is in dit genre, is een groot bassin dat wordt aangeduid onder de naam Vasques 

dyAbraham en dat nog steeds bestaat in de staat, waar Tavernier het meer dan twee eeuwen 

geleden beschreef. Ik reproduceer volgens hem de legende die eraan is gehecht.  De 



christenen van het land zeggen dat dit de plaats is waar hij neerknielde om zijn gebed uit te 

spreken, voordat hij erop uit ging om zijn zoon te offeren, en van onder zijn knieën kwam hij 

uit 

 

twee bronnen van water uit de grot waar hij was, die de visvijver in stand houden die vlakbij 

de moskee is. Het is bekleed met hardsteen en zo vol met vissen dat ze de wereld volgen die 

langs de kust loopt en brood naar hen werpt. Men zou het niet durven aan te raken, de Turken 

hebben verering voor deze vis, die ze de vis van Abraham noemen; en ze bedekken zelfs met 

prachtige tapijten, meer dan twintig passen breed, de plaats die zich rond de visvijver bevindt, 

vanwaar het water zich door de stad zal verspreiden, en om een kleine rivier te bereiken die 

aan de voet van de muren stroomt ( i).   

De dingen, ik herhaal, zijn nauwelijks veranderd en de heilige vissen van de Vasques 

d'Abraham zijn nog steeds het voorwerp van een soort van eerbied, zelfs van degenen die in 

de Babylonische oorsprong van Edessa geloven. dochter van Semiramis veranderde in een 

vis.  

Vier eeuwen voor Jezus Christus was Edessa een beroemde stad vanwege een tempel gewijd 

aan de Syrische godin, en ze had de bijnaam Hieropolis of heilige stad gekregen: het heette 

nog steeds Callirhoé. Edesse werd beschouwd als een van de rijkste steden van het 

Seleucidische rijk; maar tijdens de interne meningsverschillen die dit rijk in beroering en 

verzwakking brachten, nam een gedurfd persoon, genaamd Abgare, Edessa en zijn vruchtbare 

gebied in beslag en vormde een klein koninkrijk dat overging op zijn nageslacht. Deze staat 

behield zijn hegemonie, zelfs na de verovering van Syrië door de Romeinen, en eindigde pas 

in het jaar 212 na Christus. Het was Caracalla die, om zijn laatste koning, Abgare VII, te 

straffen voor zijn echte of vermeende intelligentie met de vijanden 

(I) Reizen, t. Ik p. 226 

 

van Rome, reduceerde zijn koninkrijk tot een provincie, die werd aangeduid onder de naam 

Osroene. Een van de koningen van Edessa, Abgare III, is beroemd in de kerkgeschiedenis 

door de brief, die Eusebius zegt, hij schreef aan onze Heiland om hem te vragen te komen en 

hem van melaatsheid te genezen, en door het antwoord dat hij zou hebben ontvangen; maar 

we beschouwen deze correspondentie als apocrief. Wat constant is, is dat Edessa een van de 

eerste steden was die de leer van Christus ontving. Het had een bisdom dat een aartsbisdom 

werd en telde wel driehonderd kloosters: ten tijde van de kruistochten waren de christenen 

daar nog in de meerderheid. 

Edessa, veroverd door de moslims in 639, werd verschillende keren ingenomen en hervat in 

de oorlogen tussen het oostelijke rijk en de Sassaniden van Perzië en viel in 1097 onder de 

macht van de eerste kruisvaarders, op hetzelfde moment dat ze Antiochië in beslag namen. 

Het was Boudewijn, de broer van Godefroy de Bouillon, die zich meester maakte en het tot 

hoofdstad maakte van een graafschap naar zijn naam, dat in 1100 werd overgedragen aan 

Boudewijn II, in 1118 aan Josselin de Courtenay en in 1131 aan Josselin II. In verband met 

Antiochië zal ik in meer detail spreken over de Eerste Kruistocht. Ik zal de gelegenheid 

hebben om me te herinneren onder welke omstandigheden het graafschap Edessa, deze 

geavanceerde boulevard van de christenen in Mesopotamië, ophield te bestaan. 

Veroverd door Turkije in de zestiende eeuw, werd Edessa, toen Orfa geheten (ik weet het 

exacte tijdstip van deze vervanging niet), de hoofdstad van een district of Livah met de laatste 

naam, afhankelijk van de pachalik van Diarbekir.  



Orfa zit op de helling van twee heuvels waartussen de stroom stroomt die wordt gevormd 

door de zeer overvloedige bronnen waarover ik heb gesproken. De muren die het omringden 

en vooral het kasteel, ooit beroemd, hebben het gemaakt 

 

een zeer sterke plaats, zijn vandaag in de slechtste staat. De huizen, stevig gebouwd in 

hardsteen of puin, eindigen allemaal in vlakke terrassen. Het midden van de straten wordt 

ingenomen door een kanaal dat wordt gebruikt voor de afvalstroom en aan elke kant is er een 

zeer oneffen voetpad voor voetgangers. We zien in Orfa verschillende moskeeën en enkele 

kerken. Ik noem alleen de moskee van de bronnen, voorheen de kerk van de veertig 

martelaren, met een prachtig karakter en een moskee die onlangs in Arabische stijl is 

gebouwd. De mooiste kerk, de enige die de naam waardig is, is die van de Armeense 

schismatiek, zeer ruim en voldoende gedecoreerd. De Italiaanse kapucijnen hebben een 

kleine kerk in Orfa en de weinige protestanten, bekeerd door de Engelse ministers, hebben 

een eenvoudige kapel. 

Maar er is in de buurt van de stad een ondergrondse tempel, die het voorwerp uitmaakt van 

een bijzondere verering namens de christelijke bevolking. Het wordt de kerk van koning 

Abgara genoemd; het was uitgehouwen uit levende rots en toont een altaar dat ook in de rots 

is uitgehouwen. Daar, zo wordt gezegd, is de begraafplaats van de eerste christelijke koning 

van Edessa. Deze herinnering geeft elk jaar aanleiding tot een overdreven drukbezochte 

driedaagse pelgrimstocht. Bij de ingang van de grot staan oude bedelaars die kleine kaarsjes 

aan bezoekers verkopen. Dichter bij de stad is er nog een crypte waar mij het graf van een 

heilige Athanasius werd getoond, die heel goed de heilige Ephrem zou kunnen zijn, de meest 

illustere bisschop van Edessa. Bovendien zijn de steile hellingen van de twee heuvels op 

dezelfde manier opgegraven op twintig plaatsen, in evenzoveel catacomben waar men nog 

steeds op de gepolijste rots resten van fijne beeldhouwkunst opmerkt die erop wijzen dat deze 

ondergrondse gangen 

 

waren bedoeld voor de begrafenis van de rijkste inwoners.  

Een andere opgraving wordt aan vreemden getoond; Ik bedoel de bron genaamd 'de bron van 

de zakdoek', ter nagedachtenis aan de lijkwade van Sint Veronica, die, naar men zegt, de 

zakdoek naar koning Abgare had gestuurd die was gebruikt om het gezicht van de Heiland 

die zijn kruis droeg af te vegen. en had sommigen de afdruk van zijn trekken behouden. In 

een uur van vervolging werd deze heilige lijkwade, naar men zegt, in de aarde begraven, waar 

hij bleef, en in plaats daarvan werd een bron gevormd die deze bron voedde waarvan het 

water niet ophield te stromen. ) wonderbaarlijke genezingen. In deze te korte beschrijving 

van Orfa wil ik geen enkel monument weglaten dat in de omgeving van het kasteel of fort te 

zien is. Het is een blok metselwerk, langwerpig, en dat dient als voetstuk voor twee grote 

Korinthische zuilen die aan elk uiteinde zijn geplaatst. Deze grote basis bevat een gewelfd 

gewelf, waarvan wordt gezegd dat het een oud graf is; maar zonder inscriptie kan er een 

precieze datum aan worden toegekend. 

Ik heb al mijn excursies gemaakt met de gedienstige heer Armand Martin, die bereid was 

gedurende deze twee dagen al zijn tijd aan mij te besteden. We brachten ook samen een 

bezoek aan de Pasja van Aleppo, en passeerden toen Orfa, die me zeer genadig uitnodigde 

voor een ontmoeting in de hoofdstad van zijn regering, waar ik vóór hem zou aankomen. Ik 

had niet genoeg tijd om de manieren en gewoonten van deze belangrijke stad te bestuderen, 

want ze heeft veertig- tot vijftigduizend zielen. De dag voor mijn vertrek was ik echter in 



staat om getuige te zijn van een zeer merkwaardige fantasia, waaraan de beste ruiters van het 

land deelnamen. 

 

zoveel tussen hen in door middel van lange stokken die ze werpen terwijl ze tegen hun 

tegenstander rennen; de laatste moet de slag afweren met de zijne, en wordt verslagen 

verklaard als hij erdoor wordt geslagen. Deze oefening wordt een Djerid genoemd. 

Ik verliet Orfa op zaterdag 7 december. De weg vervolgt, in het begin, in dezelfde 

bevredigende staat als toen hij de stad naderde, maar het duurt niet lang voordat de 

verontreinigingen weer verschijnen; onophoudelijk gaan we op en neer op buitengewoon 

moeilijke steenachtige grond. De verveling van deze mars werd bemoeilijkt door een hoogst 

onaangename ontmoeting. 

Het was die van de karavaan van een Turk, een man van belang, en die het er vooral heel erg 

mee eens was. Hij kwam achter me aan en terwijl ik op enige afstand liep, maakte hij gebruik 

van mijn afstand om mijn mensen aan te vallen, bewerend dat ze plaats voor hem maakten, 

omdat hij haast had. 

Aangetrokken door de kreten keerde ik terug op mijn schreden en eindigde door deze man zo 

haastig naar de rede te laten luisteren, dat ik koppig achter me bleef, ondanks al zijn pogingen 

om me in te halen, tot aan Tcharmelik, ons nachtverblijf. Als eerste aangekomen nam ik de 

beste kamers van de karavanserai in beslag en hij moest tevreden zijn met de rest. 

Het was niet uit een gevoel van belachelijke bravoure dat ik zo handelde; maar deze manieren 

zijn bedoeld om het respect van de oosterlingen en vooral van de Turken te verkrijgen. 

Zondag 8 december. - De accommodatie was middelmatig; de nacht was echter niet slecht, de 

temperatuur was gedurende twee dagen opmerkelijk milder geworden. Deze dag zou de 

laatste zijn die op Mesopotamisch land werd doorgebracht. Het volgende station, Béroudjik, 

markeerde de plaats waar we de Eufraat oversteken waarachter Syrië begint. Het pad is er 

relatief goed voor 

 

dit hele stadium, maar van grote eentonigheid; geen dorp, zelfs geen gemeen gehucht, maar 

af en toe wel wat, altijd welkom van de reiziger. Aan het einde van deze etappe ontmoette ik 

een Armeense katholieke priester, en we liepen samen naar Berudjik, gelegen op rotsen aan 

de oevers van de Eufraat. De ligging van deze stad is fantastisch. Er is een uitstekende 

karavanserai die alle middelen biedt die ik zo vaak in andere stations had gemist. De 

fysionomie van Béroudjik is buitengewoon pittoresk met zijn witte huizen, gelaagd op een 

dubbele heuvel, vanaf de top waarvan er een heel mooi uitzicht is over de stad en de rivier. 

Onder de opmerkelijke gebouwen moeten we twee moskeeën noemen die versierd zijn met 

elegante minaretten, het douanegebouw, een prachtige bazaar en het oude kasteel dat de stad 

domineert; we zien ook nieuwsgierige woningen die in de rots zijn gegraven, met hun 

geraspte ramen. De bevolking is opgesplitst in duizend Turks-Arabische families, 

tweehonderd christenen, voornamelijk Armeense schismaten, vijftien katholieke christenen 

en ongeveer vijfentwintig protestanten. Aan de andere kant van de Eufraat is een grote 

begraafplaats met slechts vrij bescheiden monumenten, maar zeer netjes onderhouden. 

De volgende dag, 9 december, stak ik de Eufraat over, die niet over een brug wordt 

overgestoken, maar door middel van zeer grote boten met onevenredige roeren. Eenmaal aan 

de andere kant van de rivier zette ik voet op Syrische bodem: hier moet het laatste Boek van 

mijn relatie, gewijd aan Syrië en Palestina, beginnen. 

 



 

BOEK V  

SYRIË EN PALESTINA  

HOOFDSTUK V.  

Route rte Eufraat naar Aleppo. - Blijf in deze stad. - Beschrijving van Aleppo en zijn 

omgeving. - Vertrek naar Antiochië. - Klooster van Saint Simôon-Stylite. 

De weg, op deze rechteroever van de Eufraat, gaat onder de beste omstandigheden verder, te 

midden van echte olijfbossen, naar het prachtige dorp Nisibin, aan alle kanten omgeven door 

fruittuinen gemengd met wijnstokken en gescheiden door gordijnen van populieren en 

olijfbomen. Ik stopte voor de deur van een klein café en at daar een lichte snack. De 

bewoners, die in groepjes voor hun huizen zaten, rookten rustig, kletsten onder elkaar, zonder 

op mij te letten. Ik had alleen te maken met bedelaars, die hier zeer talrijk zijn; bij de ingang 

van het dorp was onder zijn zwarte tenten een Arabisch kampement. Een karavaan, ook 

Arabisch, en samengesteld uit minstens tweehonderd kamelen viel binnen 

 

het dorp toen ik het verliet om Jfazag te bereiken , wat het einde van mijn race voor deze dag 

zou markeren. 

In het eerste uur passeren we, over een grote brug, een rivier waarvan het water, heel diep, 

stroomt als een laken van het mooiste azuur. We verlaten dan het stadje Chiâr aan de 

linkerkant. Dit hele land is fantastisch. Het is slechts een opeenvolging van kleine heuvels 

beplant met olijfbomen en wijnstokken; men waant zich in het zuiden van Lombardije. De 

laaglanden produceren een overvloed aan tarwe, gerst, enz. 

De bevolking, van Turkse oorsprong, is volledig toegewijd aan de landbouw. Uiteindelijk 

bereikte ik Mazag, een charmant stadje omgeven door groen, waar ik aan de andere kant van 

het dorp een redelijk fatsoenlijk huis kon bemachtigen. 

Dinsdag 10 december vertrek vanuit Mazag via een goed begaanbare maar zeer eentonige 

weg, die negen lange uren heeft geduurd tot Begler-Bey. Het enige incident was de 

ontmoeting van een karavaan gevormd door de trein van een nieuwe douanechef op weg naar 

zijn post in Bagdad. 

Toen een van zijn paarden was gevlucht, duurde het bijna een uur om hem in te halen; het 

was een echte jacht, waaraan mijn mensen deelnamen. Op deze route steken we twee kleine 

rivieren over, waarvan de belangrijkste de Sadjour-Sou wordt genoemd; dan komen 

verschillende dorpen Qroudj-Komsoroun, Awiska en tenslotte Begler-Bey, dat een klein 

garnizoen heeft. Ik had het geluk daar een begaanbaar huis te bemachtigen, waar ik 's avonds 

bezoek kreeg van een Europese ingenieur, belast met het herstellen en verbeteren van de weg 

van Aleppo naar Berudzhik. 

Woensdag 11 december. - Van Begler-Bey tot Aghtelien, het laatste station vóór Aleppo, zijn 

er acht competities, die 

 

worden in tien uur gedaan door een stenig pad, echter omzoomd door redelijk goed 

gecultiveerde velden. Deze etappe wordt afgesneden door een Turks dorp, Tell-Ar, waar we 

lunchen, en waarvan de inwoners, evenals de bevolking van de hele regio, zich onderscheiden 

door hun knappe uiterlijk. In de namiddag kwam ik onderweg een ander klein dorp tegen, 

Schobanbeg, en uiteindelijk, tegen de avond, arriveerde ik in Aghterien, waarvan alle huizen 



een koepel hebben, die van een afstand in dit dorp de sfeer van een stad geeft. , iets dat op 

geen enkele manier het interieur rechtvaardigt. Daar aangekomen, leek het me dat ik het 

einde van deze lange en vermoeiende race had bereikt, want de volgende dag zou ik, tenzij 

God anders had voorzien, mijn intrede doen in de tweede hoofdstad van Syrië, waar ik was 

geweest. Beloofd een rustperiode van enkele maanden, meer dan ooit nodig. 

Ik verliet Aghterien de volgende dag, twee uur voor het aanbreken van de dag, ondanks de 

weerzin van mijn volk, zeer bezorgd over de slechte reputatie van de inwoners van dit 

kanton, die worden afgeschilderd als gevaarlijke plunderaars en expedities ondernemen naar 

de poorten van Aleppo. Een paar dagen eerder was de dorpssjeik zelfs gearresteerd op bevel 

van de Pasja, sommigen zeiden vanwege zijn medeplichtigheid met dieven, en in ieder geval 

vanwege zijn traagheid bij het nastreven van hun wandaden. In mijn haast om in Aleppo aan 

te komen, wilde ik alleen de echt eerlijke en zelfs sympathieke gezichten zien van deze 

dorpelingen, die meer op de Tataren van Kazan lijken dan op moderne Turken, en ik gaf het 

bevel om te vertrekken. Ik had ze goed beoordeeld, en ons vak werd volbracht zonder een 

nare ontmoeting en zonder een ongeluk. 

Het was koud weer, bovendien regende het, en je denkt wat voor mijn gezondheid zou 

kunnen zijn, altijd erg laat.  

 

brée, deze twee uur wandelen in ijzige regen. Een overblijfsel van de maan verscheen van tijd 

tot tijd in de tussenruimte van de grote wolken die boven onze hoofden trokken en ons hun 

stortbui wierpen. De weg was echter niet al te slecht, hoewel de vlakte die hij doorkruist erg 

stenig is. Daar ontmoette ik twee karavanen met kamelen geleid door Arabieren, harder 

vloekend dan ik na dit slechte weer, waarvan de eerste zonnestralen eindelijk van ons af 

waren. 

Het daglicht bracht ons naar de voet van een keten van vrij hoge heuvels waar we een uur 

lang langs liepen voordat we erin gingen. Van daaruit stuurde ik een deel van mijn mensen 

naar voren om de heer Streiff, een Zwitserse bankier, gevestigd in Aleppo, op de hoogte te 

brengen van mijn aankomst, aan wie ik was geadresseerd en aanbevolen. De hoogten die 

Aleppo voorafgaan vormen ondiepe valleien, waarin her en der verschillende dorpen 

verschijnen. Bij een daarvan lag een artilleriepark met veel kamelen die worden gebruikt om 

onderdelen en caissons te vervoeren. Daar wordt de weg meer rotsachtig totdat je een lange 

kloof binnengaat in het midden waarvan een prachtige stroom stroomt waarvan het heldere 

water, door een ingenieus systeem van kanalen, prachtige tuinen met fruitbomen besproeit en 

bemest., Die zich aan beide kanten tot dichtbij uitstrekken. de stad. Als je uit deze smalle 

vallei komt, leidt het pad naar een kleine vlakte, vanwaar je eindelijk Aleppo kunt zien. 

waarvan het meeste door een heuvel voor je verborgen is. Zodra deze heuvel is overgestoken, 

bereiken we de extreme buitenwijk die bestaat uit prachtige boomgaarden met in het midden 

beschutte vele kleine plezierhuisjes. We lopen op deze manier een laatste half uur voordat we 

de eerste bereiken 

 

poort van de stad, die een weg volgt die door de ruimte slechts een modderpoel is. Op de 

laatste hoogte, die Aleppo raakt, waren ze druk bezig met de grondwerken die de weg 

geschikt moesten maken voor voertuigen tot aan de Eufraat en Berudjik. De doorgang werd 

geblokkeerd door een opeenhoping van kruiwagens, waarvan het komen en gaan mijn 

paarden, die er nog nooit een hadden gezien, bang maakte. 

Vanuit deze eminentie, gelegen in het midden van de buitenwijk, kon ik me even tegoed doen 

aan de aanblik van de immense stad Aleppo met zijn gele stenen huizen rond de oude citadel 



die de hele uitgestrektheid ervan bekroont. 'een innerlijke kunstmatige eminentie. Voordat ik 

de muren raakte, moest ik een van de grote begraafplaatsen oversteken die de stad aan alle 

kanten omringen. Ik vond niemand van mijzelf bij de deur waar ik me aanmeldde: ze stonden 

me op te wachten bij een andere ingang, en ik moest eerst informatie krijgen om de 

christelijke wijk te bereiken, waar ik geen moeite had mezelf te vinden. Streiff's huis. 

Aangekomen in Aleppo op donderdag 12 december 1867, uitgeput, ziek van wandelen, kou, 

sneeuw, regen, ontbering en allerhande lijden, was ik niet in staat om ook maar de minste 

aandacht te schenken en moest ik veertien dagen in gedachten doorbrengen. en voor mezelf 

zorgen. Vanaf diezelfde donderdag was ik in staat bezit te nemen van de grote en 

gemakkelijke accommodatie die voor mij was uitgekozen in de karavanserai genaamd Khan-

Talf of Montalf-Ahan, door mijn gedienstige correspondenten, de heer Streiff en zijn partner, 

de heer Zollinger. Na een uitgebreid diner, waaraan ik weinig eer deed, werd ik er door 

laatstgenoemde naartoe gebracht: nadat ik het naar mijn zin had gevonden, wandelde ik drie 

maanden, voor een relatief lage prijs, met een dame Gerardi, weduwe van 'a Levantine- 

Italiaanse koopman, aan wie 

 

behoorde tot een deel van de karavanserai. Mijn appartement bestond uit zes kamers inclusief 

de keuken, die allemaal uitkwamen op een binnengang, wat van onschatbare waarde was in 

afwachting van een hele winter die voorbij zou gaan onder een soms erg hard klimaat. Als 

extra voorzorgsmaatregel stuurde meneer Streiff de volgende dag arbeiders om in de 

hoofdslaapkamer, die ik tot mijn woonkamer maakte, een open haard te installeren waar ik 

veel aan had. Het meubilair was niet erg luxe; mijn aardige bankiers boden aan om het goed 

te maken: ik kocht liever een paar tafels, stoelen en andere kleine meubelstukken, en dankzij 

de tapijten, waarvan sommige heel mooi waren, die ik onderweg had verzameld, slaagde ik 

erin door mezelf een interieur te maken dat voldoende geschikt is vanuit het oogpunt van het 

oosterse leven. In dezelfde Khan als ik woonde permanent een Sala-familie, van Venetiaanse 

afkomst, en een oude dokter Salina met zijn vrouw. Vanaf het begin moest ik mezelf prijzen 

voor deze dubbele buurt, die me heel wat kleine attenties opleverde, waarvan de prijs je zo 

ver weg doet voelen. 

Ik verbleef in het centrum van de wijk Frenglii of Franc, die eeuwenlang door Europeanen 

werd bewoond, dat wil zeggen sinds de tijd dat de Venetianen, allereerst, handelshuizen 

vestigden in Aleppo, die al snel een hoge mate van welvaart bereikten . Er zijn ook de drie 

Latijnse kloosters die al lang in Aleppo gevestigd zijn, een van de Vaders van het Heilige 

Land (Italianen), de andere van de Kapucijnen (eveneens Italianen) en de derde van de 

Lazaristen (Spanjaarden). Deze drie orden hebben elk hun eigen karavanserai of khan; ze 

bezetten een deel ervan, worden tot klooster omgevormd en verhuren de rest aan Europese 

kooplieden, waardoor hun inkomen toeneemt. De Khan 

 

des Pères de la Terre-Sainte ligt precies tegenover het huis waar ik logeerde. Ze hadden daar 

maar een heel kleine kerk, van volledige eenvoud; maar ze waren bezig met de bouw van een 

heel grote aan de KhanTaff-kant, vlakbij waar deze paters al een ruime school voor jonge 

jongens hadden gebouwd. Op korte afstand ligt het klooster van de Zusters van St. Joseph, 

die een meisjesschool runnen die ook wordt bezocht. Aangezien ik daar ben, zal ik uitputten 

wat deze Khans betreft, een van de meest originele kanten van Aleppo's fysionomie. 

Als we de straat volgen die van het klooster van het Heilige Land naar de Bazaar leidt, komen 

we er verschillende tegen: de khan LlBénâtkia (khan van de Venetianen), die vandaag 

toebehoort aan de Vincentianen, die daar gehuisvest zijn en waar MM. Streiff en Zollinger 



hadden hun kantoren; dan de khan die voor de helft toebehoort aan de kapucijnen, die er een 

deel van bezetten; iets verderop, de zogenaamde Nederlandse khan, bestaande uit twee grote 

gebouwen tegenover elkaar, waar meerdere gezinnen wonen en waarvan er één het Franse 

postkantoor is; maar in dit monument van de Aziatische pracht van mijn vaderland had ik niet 

de vreugde een enkele Nederlander te ontmoeten! Twee andere Khans verdienen het om 

genoemd te worden, beide zeer groot en bewoond door zeldzame Europeanen, degene die 

bekend staat als het Douanekantoor, waar M. Moïse de Picciotto, vice-consul van Holland, en 

de Khan-Emir, verbleven. zijn monumentale architectuur en zijn prachtige marmeren portaal. 

Al deze karavanserais, zoals bovendien de algemeenheid van de huizen van Aleppo, zijn 

gebouwd met deze prachtige gehouwen steen van gele kleur waarover ik sprak en die de stad 

een aspect geeft dat niemand anders kan bieden. 

 

Aleppo is een zeer grote stad, die bestaat uit een eigen stad, omgeven door een muur die 

doorboord is met acht poorten die min of meer bewaard zijn gebleven, en grote voorsteden, 

die zich aan alle kanten zeer ver uitstrekken. De omringende muur heeft torens, waarvan de 

overblijfselen getuigen van de grote zorg die bij de constructie is besteed. In het midden van 

de stad rijst de citadel op, gebouwd op een kunstmatige heuvel, waarvan de zijkanten een vrij 

snelle glacis vormen. Rondom ligt een grote sloot, op de bodem waarvan kleine moestuintjes 

worden aangelegd. De oorsprong van dit fort lijkt terug te gaan naar de meest afgelegen 

tijden; maar we zien dat het meerdere keren is herbouwd. 

Het wordt alleen bezocht met speciale toestemming. Met de nodige toestemming ging ik er 

op een dag heen met M. Moïse de Picciotto, onze consulaire agent, die, zodra ik aankwam, 

heel aardig voor me was. 

In het gezelschap van zijn zoon en voorafgegaan door zijn dragomanen en een bepaald aantal 

Kawas, kwamen we, na verschillende straten met half verwoeste huizen te hebben doorkruist, 

op het plein, aan het einde waarvan we de grote en mooie stenen brug ontmoeten. die naar het 

fort leidt.  

Deze brug heeft vijf bogen, gebouwd van fijn hardsteen, die vanuit een hoek bekeken een 

zeer schilderachtig uitzicht bieden. De kruising wordt verdedigd door twee poorten bewaakt 

door soldaten: aan het einde is de ingang van de citadel die je in een lange S-vormige darm 

brengt, waarin je vooruitgaat terwijl je een zeer zachte trap beklimt, gemaakt voor 

paardenvoeten. Halverwege is er een tweede zeer hoge deur waarboven een Arabische 

inscriptie te lezen is rond een bas-reliëf dat draken voorstelt. Op het eind 

 

vanuit deze gang wordt de derde deur geplaatst waardoor men uitkomt op het platform van de 

heuvel; het is versierd met de lichamen van misvormde leeuwen, waarvan de hoofden aan 

beide kanten van de poort uitsteken naar het interieur van het fort. 

Zodra je binnenkomt, heb je voor je het beeld van de meest complete verlatenheid. Het is 

slechts een trieste stapel puin, verwoeste huizen, kleine verwoeste begraafplaatsen, die 

getuigen van het verschrikkelijke geweld van de aardbeving van 1822 waarvan de stad 

Aleppo nooit heeft kunnen herstellen. Vroeger waren er meer dan vijfhonderd bewoonde 

huizen in deze bovenstad; men zag er bazaars, baden, moskeeën; vandaag blijft alleen het 

kruitvat intact. 

Op dit plateau werd mij een klein meer getoond dat in de rots was uitgehouwen, waarvan het 

water volgens de traditie werd gebruikt om de grijze koe van Abraham te drenken, die de 

patriarch elke avond had gemolken om de melk aan de armen te verdelen. Vandaar de naam 



Ilalleb die aan de stad werd gegeven: heilbot betekent melk onder de Arabieren, die de stad 

Aleppo nog steeds noemen - de grauwe ”ter nagedachtenis aan deze koe van Abraham. 

Vlakbij is er een kleine ondergrondse doorgang die de gevangenis van de citadel vormde. Het 

kruitmagazijn bevindt zich aan het andere uiteinde van de heuvel, in de buurt van een 

moskee, versierd met een vrij hoge minaret, de enige op dit plateau die de aardbeving heeft 

gespaard. Ik hoefde daar niet heen om van het uitzicht over de stad en haar omgeving te 

genieten. Het volstaat voor mij om rond de heuvel te gaan, vanwaar we alle details van 

Aleppo ontdekken, de ruïnes van de oude en mooie wijken, de bewaard gebleven delen, de 

weinige nieuwe wijken, het min of meer dorre landschap en, op de achtergrond, een gordel 

van bergen nei- 

 

geuses, verre vertakkingen van Libanon, die de overblijfselen verbergen van het prachtige 

klooster van St-Siméon Stylite.  

Voordat ik de plaats verliet, werd ik gewezen op een put die enorm diep moest zijn, te 

oordelen naar de tijd die het kostte voordat een steen die ik daar gooide, de bodem bereikte. 

Er waren een paar mensen die beweerden daar te zijn geweest; om ze te geloven, leidt deze 

put naar grote gewelfde kamers, waarschijnlijk vroeger waterreservoirs voor de behoeften 

van de citadel, die, naar men zegt, bovendien met de benedenstad in verbinding stond door 

middel van een ondergrondse die tegenwoordig 'volledig verstopt' is. Voordat ze het fort 

verlieten, kwamen soldaten me pijlen aanbieden, waarvan ik sommige accepteerde, waardoor 

ze op mijn beurt een opening accepteerden die bijzonder goed werd ontvangen. 

Als je de citadel verlaat via de brug die ik heb beschreven, heb je weer het schrijnende 

schouwspel van verwoesting als gevolg van de aardbeving van 1822, die werkelijk 

ongelooflijke gevolgen heeft gehad. Dit deel van de stad is slechts een puinhoop gevormd 

door de ruïnes van oude kerken en verschillende baden, evenals die van de oude serai, een 

enorm gebouw waarvan geen enkel deel van de muur overblijft. We sloten deze dag af met 

een bezoek aan het huis van Moustapha-Pasha, generalissimo van het leger van Syrië, 

voormalig gouverneur van Diarbekir. Hij woonde in een klein houten huisje aan het einde 

van een tuin en ontving me met grote minzaamheid, hoewel hij volledig toegewijd was aan 

zijn toewijding in de maand Ramazan. Hij liet me zijn stallen zien en liet me met 

gerechtvaardigde trots zijn twee favoriete paarden zien, een prachtig exemplaar van het 

puurste Arabische ras. 

De volgende dag, in het gezelschap van dezelfde M. de Picciotto,  

 

Ik ging naar de nieuwe serai om mijn taken aan Djefdet-Pasha voor te leggen, die op dat 

moment nog steeds gouverneur van de Pashalik van Aleppo was. Ik had hem al gezien tijdens 

mijn verblijf in Orfa, en ik had zijn serieuze manieren en zijn prettige gesprek kunnen 

waarderen. Ik moest twee grote binnenplaatsen oversteken die gevuld waren met een menigte 

bedienden en soldaten, voordat ik bij de deur van de prachtige kamer kwam waar de Pasja 

ons ontving in volledig uniform dat hij had aangetrokken, niet om ons te eren, maar vanwege 

de Bairam die volgt onmiddellijk de Ramâzan. M. de Picciotto had ook zijn Nederlandse 

consuluniform aangetrokken, zodat mijn presentatie met vrij plechtige en diplomatieke praal 

tot stand kwam. De Pasha sprak ons vooral over de koetsweg van Aleppo naar Alexandretta, 

die werd geëxecuteerd. Hij klaagde veel over de Franse ingenieurs die Turkije in dienst had 

genomen, over hun eisen en de traagheid van hun werk. Djefdet-Pasha was een man van een 

jaar of vijftig, met een niet erg open en zelfs streng gezicht. Hij wordt beschouwd als de 

grootste schrijver van het hedendaagse Turkije. Hij was al auteur van een geschiedenis van de 



Turkse regering, die naar verluidt zeer gewaardeerd wordt, en was toen met passie toegewijd 

aan een bepaalde geschiedenis van de stad Aleppo die al zijn vrije tijd in beslag nam en hem 

zelfs zijn plichten als gouverneur deed vergeten. 

Op een andere dag was M. de Picciotto zo vriendelijk om me mee te nemen naar de grote 

kazerne buiten de stad, op een hoogte waarvan men een heel mooi uitzicht heeft over heel 

Aleppo. Na het oversteken van de belangrijkste Turkse wijk, die voorbij de huidige serai ligt, 

beklimmen we verschillende kronkelende straatjes, geplaveid met trappen, en we komen aan 

 

eindelijk naar deze enorme kazerne, het werk van Ibrahim-Pasha, de zoon van Mehemet-Ali, 

onderkoning van Egypte. Het is volledig opgetrokken uit rode baksteen en biedt plaats aan 

achtduizend man, waardoor het het grootste militaire gebouw van Syrië is. Haar hoge positie 

maakt haar erg gezond; soldaten krijgen daar zelden koorts, een van de meest voorkomende 

ziekten in Aleppo. De Egyptische regering, die toen over veel meer middelen beschikte dan 

Turkije, was van plan van Aleppo een machtige boulevard tegen Arabische aanvallen te 

maken. Het gebouw bestaat uit verschillende grote kamers, op de eerste verdieping, zeer goed 

geïnstalleerd en geventileerd; de begane grond wordt ingenomen door stallen, artilleriedepots, 

opslagplaatsen voor voorraden en munitie, allemaal gerangschikt rond een immense en 

prachtige binnenplaats. Buiten de kazerne, maar nog steeds afhankelijk, is een leuk tuintje 

met een kiosk versierd met een fontein van waaruit het uitzicht over de hele stad hangt.  

Vandaar afdalend, gingen we naar de Kittab, waar de nieuwste constructies van Aleppo 

samenkomen. Je komt er door de oude serai te omzeilen waarvan de tuinen omringd door 

cipressen en omgezet in een grote begraafplaats een schilderachtig effect hebben. Deze 

nieuwe wijk werd volledig buiten de stad gebouwd na de aardbeving die plaatsvond in 1822. 

De naam van Kittâb komt van wat er vroeger leefde. de man die de koeriers naar 

Alexandrette stuurde; Aan deze kant passeert de weg die naar Alexandretta en Antiochië 

leidt. 

De Kittâb strekt zich uit aan beide oevers van de rivier de Kouïk of Aleppo, de Chalis van de 

Ouden, waarover Xenophon spreekt en zegt dat er daar een grote hoeveelheid vis was.  

 

als heilig beschouwd en dat de inwoners om deze reden niet aten. Deze rivier, die wordt 

overgestoken over een heel mooie stenen brug, komt van de kant van Aïntab en doorkruist 

alle buitenwijken van Aleppo, waarna hij ten zuiden van de stad verdwijnt in een groot 

moeras. Er zijn verschillende mooie villa's gebouwd op de Kouïk: ik zal eerst die van M. 

Moïse de Picciotto noemen, die bij de brug is geplaatst, en verder die van de Engelse consul, 

M. Skene, een dapper man en voor mij vriendelijker. M. Skene heeft goed geleide 

opgravingen laten uitvoeren in zijn tuin die enkele zeer interessante oude graven aan de 

oevers van de rivier hebben blootgelegd. 

Om terug te komen op de Kittâb, zou ik eraan willen toevoegen dat het in de zomer een 

charmante wijk is, maar in de winter iets te ver van het centrum van de stad. De meeste 

huizen zijn, in afwachting van een nieuwe aardbeving, gebouwd van hout, in een Italiaanse in 

plaats van een Arabische stijl, waarbij de openingen over het algemeen naar de stadszijde zijn 

gericht, wat een heel mooi tintje geeft. Ze worden bijna allemaal bewoond door Italianen of 

liever door Italo-Levantijnse families, dat wil zeggen half Europees en half Arabisch. 

Het leukste deel van Aleppo om te wandelen is de christelijke wijk Djoudeidèh, wat de 

nieuwe wijk betekent, ook buiten de stad gelegen. Nadat we Aleppo hebben verlaten via de 



Bâb-el-Féradj-poort, slaan we rechtsaf en door een kleine poort gaan we de Djoudeidèh 

binnen, die, voor de veiligheid van christenen, volledig is omsloten door muren. 

Het is zonder twijfel het mooiste en schoonste deel van de stad; muilezels, kamelen, noch 

enig lastdier mogen daar circuleren. We sluiten allemaal 

 

's avonds de deuren, zodat de bewoners' s nachts hun huizen kunnen verlaten, lopen, elkaar 

kunnen bezoeken, zonder angst voor verrassingen en aanvallen van fanatici of dieven. De 

bovenste verdiepingen van de huizen reiken tot ver buiten de begane grond en vormen zo een 

soort gewelf waaronder men loopt, beschut tegen zowel de zon als de regen. Een aantal van 

deze huizen, gebouwd in Arabische stijl met prachtige binnenplaatsen, zijn erg mooi. Ik 

bezocht er een van een christelijke Arabier genaamd Djellal. 

Dit huis, een van de meest opmerkelijke, bestaat uit een grote binnenplaats en een begane 

grond met daarboven een hoge verdieping; de kamers, zeer groot, hebben prachtige plafonds 

van gebeeldhouwd hout, versierd met vergulding; aan de bovenkant van de muren, bedekt 

met prachtige panelen van gebeeldhouwd hout, is er een kroonlijst met inscripties die zijn 

ontleend aan Arabische poëzie; de deuren zijn eveneens van artistiek uitgegraven hout: in 

sommige kamers verspreiden marmeren fonteinen een aangename frisheid. Ze waren toen 

druk bezig met de bouw van een Armeens-katholiek ziekenhuis in de Djoudeidèh, waarvan 

de eerste constructies een geheel monumentale opzet lieten zien. Terwijl ik door kronkelende 

straatjes liep, kwam ik in een deel van de buurt waar verschillende kleine fabrieken van zijde 

en wol staan. Ik ging naar een van de fabrikanten, die me een aantal mooie voorbeelden liet 

zien van deze zogenaamde Aleppo-stoffen, die op jacquard-wijze zijn geweven. Ik zag daar 

een brandwond, deze uitzonderlijk mooi, gemaakt voor de prinses van Piemonte, de vrouw 

van de koninklijke prins van Italië, die de Italiaanse kolonie Aleppo haar wilde aanbieden. Ik 

merkte ook een aantal mooie meubelstoffen op. De textielhandel in Aleppo viel hier echter 

goed in 

 

de laatste tijd, en van de bijna drieduizend fabrieken die in Djoudeidèh kunnen worden 

geteld, zijn er nauwelijks meer dan duizend in dienst. Deze achteruitgang is te wijten aan de 

onzorgvuldigheid van de pasja's, die de handel verwaarlozen als ze die niet loskopen. 

Om deze beschrijving van Aleppo compleet te maken, zal ik volgens geverifieerde informatie 

zeggen dat er 8 hoofddeuren zijn, 70 caravanserais of khans, 66 watermolens, 29 aangedreven 

door dieren, 84 broodbakovens, 69 cafés, 40 openbare baden, 13 zeepfabrieken, 18 

kalkfabrieken, 2 typografische drukkerijen, een Maronite, de andere van de overheid, 2915 

zijdefabrieken, meubelstoffen, enz., 51 ververs, 27 drukkerijen van canvaskatoen, 10 

oliefabrieken, een koffiemolen voor de garnizoensdienst, een militair hospitaal, een ander 

voor gekken en zelfs (ik merk deze eigenaardigheid op) een ziekenhuis voor katten. De stad 

is opgedeeld in twaalf departementen of districten, waarvan de straten over het algemeen 

geplaveid zijn met mooie stenen. Er zijn ook 155 moskeeën van verschillende groottes en 120 

imams-zadehs of kleine moslimkapellen. 

Wat betreft kerken en kloosters, ik zal dit toevoegen aan wat ik al heb gezegd. De 

Franciscaanse Paters van het Heilige Land dateren de installatie van hun missie in Aleppo, de 

oudste van allemaal, rond 1380. Het Capuchin Mission Hospice werd opgericht in 1626, 

onder het bewind van Lodewijk XIII, door de Eerwaarde Paters Pacific en Gabriël, die uit 

Parijs kwamen. In hetzelfde jaar vestigden de jezuïeten op grond van een stier uitgegeven 

door paus Urbanus VIII hun eerste missie in Syrië in Aleppo; het eindigde in de vorige eeuw, 

met de komst, op 16 juli 1783, van pater Cordier, 



 

Lazarist, die zich in naam van zijn orde vestigde in het huis dat aan de Sociëteit van Jezus 

was verleend. Tijdens mijn verblijf in Aleppo was ik ook in staat om statistische details te 

verkrijgen over het christendom van die stad, waarvan de juistheid aan mij is bevestigd en die 

ik reproduceer zoals aan mij gegeven. Hier zijn ze: Grieks-katholieken, 8500 (twee kerken); 

Grieks-schismatiek, 500 (één kerk); Armeens-katholieken, 3200 (één kerk); Armeens-

schismatiek, 2.000 (twee kerken); Syrisch-katholieken, 2400 (één kerk); Maronieten, 1.400 

(één kerk); totaal 18.000 christenen. 

Er zijn acht- tot tienduizend joden in Aleppo. De rest van de stad is moslim, en bestaat uit de 

Turkse bevolking, die, hoewel het kleinste aantal, een paar Turkomanen domineert en een 

Arabische massa die het oude christelijke element vertegenwoordigt, gewillig of met geweld 

bekeerd tot het triomferende islamisme. Op het moment van zijn pracht, een toegewezen aan 

Aleppo 200.000 en zelfs 250.000 zielen; tegenwoordig is de meest plausibele schatting tussen 

de 100 en 150.000, wat deze stad nog steeds tot een van de belangrijkste in Turkije maakt en 

het de tweede hoofdstad van Syrië maakt, na Damascus. 

Ik zal weinig zeggen over de oude geschiedenis van Aleppo.  

Strikt genomen heeft deze stad geen geschiedenis, hoewel er geen gebrek aan historici is, 

want in Europa hebben we een merkwaardige verzameling uittreksels van Arabische 

schrijvers die er speciaal voor zorgden (i). Sommigen zien daarin het oude Berœa, wiens 

grondgebied volgens Galen de beste pistachenoten produceerde, een omstandigheid die nog 

steeds eigen is aan het grondgebied van Aleppo. Maar zoals de naam van 

(1) Selecta ex historia Halebi, door M. Freytag uit Bonn. Parijs, 1819. 

 

Haleb eerder goed leest in de profetieën van Ezechiël, het is normaal om te denken dat de 

stichting van deze stad verder gaat dan de Romeinse of Griekse oudheid. 

Pas in de tijd van de kruistochten begon het moderne belang van Aleppo. Ik sprak erover in 

verband met Mosul (1); Ik zal er nog een paar woorden over moeten zeggen in het 

Antiochische artikel, omdat de geschiedenis van Aleppo verbonden is met die van deze twee 

steden. Na de vernietiging van Bagdad door de Mongoolse hordes in 1260, bracht Houlagon, 

hun leider, hetzelfde lot toe aan Aleppo, dat in brand werd gestoken en geplunderd. Het was 

hersteld van zijn val toen in het jaar 1400 de Tataarse TimourLeng het opnieuw verwoestte, 

op hetzelfde moment dat hij bijna alle inwoners had afgeslacht. Een tweede keer had de 

Arabische vitaliteit de stad uit haar as doen herleven, toen sultan Selim I haar in 1516 in 

beslag nam en Aleppo van de Turkse overheersing een welvaart ontving die pas in de eerste 

jaren van deze eeuw begon af te nemen. 

De islamitische en christelijke zeden zijn hier dezelfde als die we zien in Bagdad, Mosul, en 

die ik al heb beschreven. Maar ik wil een eigenaardigheid van Israëlitische manieren vertellen 

die mij enige interesse lijkt te bieden. Het was aan het einde van mijn verblijf. M. de 

Picciotto, zelf een Jood, stelde voor dat ik de bruiloft zou bijwonen van twee jonge mensen 

van zijn religie, wiens ouders hem intiem kenden. We gingen eerst naar het huis van de 

toekomst, een heel mooi huis met een uitgestrekte binnenplaats waaruit een talaar opende, 

waar we een grote groep joodse dames vonden, gezeten op banken. 

(i) Zie p. 111-116 van dit deel. 

 



Hun uniformjurk had een bijna Europees cachet, een klein met goud geborduurd jasje en een 

volle zijden rok. Het enige dat de Oriënt aanduidde was hun schoen, een soort zeer hoge 

schaatsen van ebbenhout ingelegd met parelmoer. 

Sommigen waren mooi, maar veel minder dan de christenen van Aleppo, van wie de meesten 

erg mooi zijn. De zusters van de toekomstige echtgenoot ontvingen ons bij de ingang van de 

talaar en leidden ons naar hun broer, die een lange witte zijden jurk droeg, geborduurd met 

gele bloemen, en daarboven een grote houppelande in blauwe stof. We complimenteerden 

hem, en nadat we onze plaats op de banken hadden ingenomen, begonnen we met onze buren 

te kletsen, terwijl we koffie dronken en af en toe wat gekonfijt fruit kauwden. We brachten 

toen de narghilehs, en na een half uur roken, verliet de toekomst ons om naar de synagoge te 

gaan en daar de opperrabbijn mee te nemen die zou overgaan tot het huwelijk in het huis van 

het jonge meisje. 

Het hele gezelschap verspilde geen tijd om naar dit huis te gaan dat, hoewel het minder lucht 

had, toch een salon had, waarin een van de ooms van de bruid ons ontving in afwezigheid van 

zijn vader, die toen op reis was. Daar, nieuwe snack, jam, koffie, maar geen leidingen. Op 

een gegeven signaal verliet iedereen de salon om plaats te nemen op de binnenplaats, voor 

een kleine talaar, heel weinig verheven, waar de bruid op een hoge stoel zat, omringd door 

andere dames in rijke jurken. Die van de bruid bestond uit een witte zijden jurk geborduurd 

met goud; een sluier omhulde haar hoofd en ze hield haar ogen gesloten. 

Even later kwam de bruidegom terug, gevolgd door de grote  

 

rabbi en twee andere Israëlitische priesters. Ze stonden voor de opening van de talaar en 

wisselden verschillende verzoeken en antwoorden uit met de bruidegom. De laatste gaf toen 

de opperrabbijn wat zilverstukken, als teken dat hij zijn vrouw had gekocht, en de rabbijn 

nam een beker en brak die op de grond, zo wordt mij verteld, ' om het boze oog te 

vermijden' . Toen dit klaar was, ging de bruidegom de talaar binnen en naderde zijn bruid, die 

opstond; haar oom, die de afwezige vader verving, bedekte hun schouders met dezelfde 

mantel, een symbool van de onlosmakelijke verbintenis van de twee echtgenoten. De 

opperrabbijn zong een hymne in het Hebreeuws, die werd gecompleteerd door de andere twee 

priesters en de assistenten. Nadat ze de bruid en bruidegom hadden begroet en 

gecomplimenteerd, trokken ze zich terug. De meeste van deze Joden zijn afstammelingen van 

degenen die tijdens het herstel van Spanje van de Moren hun toevlucht zochten in Syrië.  

Mijn verblijf in Aleppo duurde van 12 december 1867 tot 18 april van het volgende jaar. 

Mijn leven gedurende deze vier maanden was zeer uniform. De stad biedt weinig afleiding, 

en mijn gezondheid, altijd heen en weer geslingerd in frequente onderbrekingen van goed en 

slecht, stond me niet toe om lange excursies naar buiten te maken. Bovendien biedt de 

omgeving van Aleppo niets interessants, behalve de ruïnes van de grote abdij van Saint-

Siméon, die een paar mijlen in de richting van Antiochië ligt en die ik kon bezoeken door 

naar deze stad te gaan. reisroute. Aan deze kant is het landschap het mooiste; Ik maakte er 

graag kleine wandelingen. Bij het verlaten van de Porte d'Antioche, waar een straat naar toe 

leidt, ontmoet men aan de andere kant een soort boulevard die wordt begrensd door 

 

grote en prachtige tuinen, waar het uitzicht alleen wordt geblokkeerd door de keten van de 

Ascanius-bergen, die hun met sneeuw bedekte toppen in de verte laten zien. Het is niet zo dat 

de winter hard is in Aleppo; het is echter zeer merkbaar, en een paar dagen sneeuw en vorst 

maakten mij zeer aangenaam in het gebruik van de open haard die aan mijn appartement was 



aangepast en die met voordeel de vuurpotten verving die uitsluitend door de bewoners 

werden gebruikt. 

Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik de lezer geïnformeerd over mijn installatie in de 

Khan-Taff. Ik had op de centrale binnenplaats een aparte ingang met een trap voor mij alleen. 

Omdat ik 's nachts niet veel uitga, vond ik vanwege mijn ziekte weinig middelen in het 

gezelschap van de buren van mijn appartement, meneer en mevrouw Salina, twee oude 

Levantijnen meer dan eenvoudig, met wie het gesprek niet lang of interessant kon zijn. De 

goede dame had een hond waar ze het meest van hield in de wereld, ik niet behalve haar man; 

dus zal ik zonder schaamte toegeven dat ze mij leek de voorkeur te geven aan die van 

Vashka, mijn kleine hondje uit Tiflis, boven mijn bezoeken, die ik vaak stuurde om haar 

gezelschap te houden: hun spelletjes vermaakten haar meer dan mijn mooiste verhalen 

hadden kunnen doen. van de wonderen van Europa, waar ze zich geen zorgen over maakte. 

Dokter Salina beoefende zijn kunst, waarin hij nooit veel had geschenen, niet meer. Op 

aanbeveling van MM. Streiff en Zollinger, ik nam voor mijn dokter een andere Levantijn, 

meneer Cozzonis, met wie ik bevriend raakte en met wie ik soms een gezellige avond ging 

doorbrengen. Deze goedkeuring was te danken aan de aanwezigheid van mevrouw Cozzonis 

en haar twee zussen, geboren uit Griekse ouders, en wier moeder, een Maurocordato, ook bij 

haar schoonzoon woonde. De 

 

drie zussen waren perfect opgevoed in Glascow; ze werden de Drie Gratiën genoemd en hun 

gelijke schoonheid, maar van een iets ander karakter, verdienden deze naam wel. 

Hoewel ik een heel huiselijke man was, kon ik er niet omheen een paar uitnodigingen te 

beantwoorden die vanwege de kwaliteit van de personages en de welwillende instelling die ze 

me toonden, ongepast zou zijn geweest om te weigeren.  

Van dit aantal waren de Franse consul, M. Victor Bertrand, die zijn uiterste best deed om de 

aanbeveling van zijn regering, waarvan ik de drager was, op te volgen, en de Engelse consul, 

M. Skene. Het huis van laatstgenoemde, vrij in de open lucht, was volledig Europees voor de 

keuken, de service en vooral het comfort. 

De heer Skene is een Schots van geboorte en is het type van de perfecte heer. De eer van zijn 

salon werd met een geest vol genade verricht door zijn vrouw, de zuster van M. Rangabé, die 

Griekenland vertegenwoordigde in Parijs, waar hij een reputatie voor humor naliet. Mevrouw 

Skene is ook erg spiritueel, en als de buurman niet altijd vindt wat hij zoekt, komt dat 

natuurlijk doordat de buurman zelden perfect is. Het consulaire korps werd aangevuld door 

M. Marcopoli, de Spaanse consul, die ik ook zag, de Italiaanse consul en zijn vrouw, een 

charmant echtpaar, met wie ik geen relatie had, en M. Moïse de Picciotto, waarlijk agent. 

Universeel, omdat, Behalve Oostenrijk en Nederland vertegenwoordigde het nog steeds 

Denemarken, België en Pruisen. 

Om zijn vele functies te eren, had deze uitstekende Israëliet vijf verschillende uniformen 

laten maken, één voor elke macht. De dag dat hij mij als Nederlandse consul met grote 

ceremonie presenteerde aan de Pasja, mijn geliefde ... 

 

eigen onderdaan moest wat lijden. Ondanks al zijn inspanningen heeft deze dappere M. de 

Picciotto, die bovendien erg dik is, nooit zijn jas kunnen dichtknopen; en ik dacht los van 

mezelf, dat hij in de dagen van de verre pracht van mijn land niet zou hebben beknibbeld op 

het materiaal, tenzij het een ingenieuze manier was om te zeggen dat hij te slecht werd 

betaald door Holland. 



Ik moest mezelf prijzen voor mijn relatie met een Oostenrijkse familie, die van MM. Poché, 

voormalige kooplieden van de meest respectabele, lang gevestigd in Aleppo, en nog meer van 

mijn voortdurende relaties met een Fransman vol hart en vaste geest, M. Dubois d'Angers, die 

het verlangen om te leren, net als ik had geleid tot de tweede hoofdstad van Syrië. Maar ik 

bezocht vooral en ik ontving vaak de vaders van Terre-Sainte, de uitstekende pater Guardian 

en degene die broeder Marie Joseph de Saint-Jean heette en die niemand minder was dan M. 

d'Iseran de Fonclayez, een heer. ongeveer veertig, die door de pijn veroorzaakt door het 

verlies van het gezin in de armen van de religie waren geworpen; een man met de meest 

beminnelijke geest, hoog opgeleid, die zijn verdriet verborg, maar het onderscheid dat hij 

ontleende aan zijn opleiding en zijn rang niet kon verbergen. Tot slot, om deze details af te 

sluiten die niet van groot belang kunnen zijn voor de lezer, zal ik me herinneren wat ik zei 

over de perfecte vriendelijkheid van mijn correspondenten, MM. Streiff en Zollinger, toen ik 

aankwam; het is niet in tegenspraak met zichzelf, en ik wil ze hier een openbaar teken van 

goed geheugen geven. 

Maar, ik herhaal, ik heb zoveel mogelijk dagen en vooral zoveel mogelijk avonden thuis 

doorgebracht, lange winteravonden die ik bijna uitsluitend gebruikte om te lezen.  

 

tuur. Het is in Bagdad en Aleppo dat ik de grootste afleiding lees tijdens een lange reis, 

wanneer je maandenlang in dezelfde stad verblijft. Met Michauds prachtige geschiedenis en 

de kruistochtenbibliotheek bereidde ik me voor op de verkenning van Palestina en de 

Syrische landen, geïllustreerd door de successen en tegenslagen van de soldaten van het 

Kruis. Als ik in dit boek het systeem van het maken van de geschiedenis en de beschrijving 

van de doorkruiste landen tegelijkertijd zou overnemen, werd ik erdoor aangetrokken door de 

interesse die ik zelf vond in het bezoeken van, licht uit het verleden opgeroepen, plaatsen die 

klein zouden zijn. vandaag zonder de geweldige herinneringen die ze terugbrengen. Het was 

weer in Aleppo dat ik overging tot de herziening en transcriptie van mijn reisnotities, elke 

dag genomen, herhaal ik, liever met potlood dan met pen, en zonder welke het voor mij 

onmogelijk zou zijn geweest om deze relatie te schrijven en te geven. het persoonlijke en 

soms te intieme karakter dat me niettemin de toegeeflijke goedkeuring heeft gegeven van een 

paar vriendelijke lezers, die graag de man in de reiziger wilden zien. 

Een detail dat ik ook leek te willen weten, betreft het dieet van de verschillende buitenlandse 

volkeren die ik heb bezocht. Voedsel in Aleppo is er in overvloed. Beetje rundvlees, het is 

waar, zoals in het grootste deel van het Oosten, maar uitstekend schapenvlees en Europees 

wild in overvloed en tegen zeer lage kosten, zoals hazen, patrijzen, houtsnippen en andere 

heerlijke vogels., Lijsters, ortolanen, bosdieren, enz. Wat betreft de vruchten, ze zijn allemaal 

die van onze streken, de druif, de peer, de perzik, de abrikoos, de appel, de kersen; veel 

meloenen en watermeloenen, die over het algemeen allemaal van goede kwaliteit zijn en 

geschonken. Maar geen dates meer 

 

vers; de palmboom en de sinaasappelboom kunnen niet leven in dit klimaat waarover ik nog 

een laatste woord wil zeggen. Aleppo-lucht, erg droog en levendig, staat bekend als gezond, 

behalve voor tere borsten. De inwoners van deze stad zijn echter onderhevig aan een kwaad 

waarover ik sprak in mijn vorige deel, dat de Aleppo-knop wordt genoemd, zoals we de 

Bagdad-knop noemen. Deze ziekte, die begint met een ontstekingspuistje, bijna altijd op het 

gezicht, ontaardt in een kleine zweer die lang duurt om te genezen, waardoor een litteken 

achterblijft dat niet verdwijnt. We kennen noch de oorzaak noch de remedie voor deze ziekte; 

hij respecteert niet eens Europeanen die te lang in Aleppo blijven. Net als in Bagdad had ik 



het geluk eraan te ontsnappen: ik merkte dat ik voldoende gekweld werd door de hardnekkige 

dysenterie die een constitutie zo zwaar onder druk zette dat ik niet zo robuust zou hebben 

geloofd. 

De maand april 1868, bedoeld voor de voortzetting van mijn reis, naderde, en een merkbare 

verbetering in mijn gezondheid, teweeggebracht door de terugkeer van goed weer, stelde mij 

in staat mijn reis te hervatten. Om naar Palestina te gaan, stelde ik voor, na Antiochië te 

hebben bezocht, om in de naburige haven van Alexandretta in te schepen op een van de 

schepen van de Franse keizerlijke messageries, die me, langs de kust van Syrië, in Beiroet 

zouden afzetten. 

Omdat ik mijn bemanning niet langer nodig had voor de rest van een reis die grotendeels over 

zee zou worden afgelegd, verkocht ik mijn paarden en aangezien ik alleen uitgelezen dieren 

had gekocht, kon ik ze nog steeds kwijtraken tegen een redelijk goede prijs. Paardrijden is 

een van de grootste vormen van amusement, het enige echte plezier van de rijke mensen van 

Aleppo. Elke dag, op een groot vlak terrein, een soort renbaan die 

 

langs de rivier zijn het races, aerobatics, speerspelen die menigten nieuwsgierige mensen 

aantrekken. Zelfs mijn bedienden, zo leerde ik pas heel laat, lieten mijn paarden daar vaak 

zonder mijn medeweten rennen. Ik begon ook naar Nederland te sturen, via Alexandretta, 

Beiroet, Alexandrië en Marseille, wat de route was van de keizerlijke messageries, de 

pakketten met de verzameling antiek en curiosa die ik tot nu toe had gevormd. 

Dit werk was voltooid, het enige wat ik hoefde te doen was mijn afscheidsbezoeken te 

brengen, en ik moet mijn dank uitspreken aan de mensen die me zo goed hadden ontvangen 

en zo goed behandeld hadden, en van wie ik me een tijdje geleden de namen herinnerde. Ik 

hoefde Djafdet-Pasha niet te bezoeken, die op 23 maart vertrok om naar Constantinopel te 

gaan om bezit te nemen van een plaats in de keizerlijke raad waar hij werd geroepen door het 

vertrouwen van de sultan, een beloning die weinig verdiend was, zo werd gezegd, door de 

manier waarop hij de belangrijke pachalik van Aleppo had toegediend. Het was maar een 

kreet in de hele stad, en hun nalatigheid en onzorgvuldigheid werden beschuldigd van de 

erbarmelijke toestand waarin een handel werd teruggebracht die vroeger zeer bloeiend was en 

niet zo lang geleden nog relatief welvarend. Djafdet had het lichaam van Ulemas verlaten, 

zowel de rechterlijke als de religieuze raad van het rijk. Heel anders was mijn spijt dat ik, 

toen hij passeerde, Namik-Pasha niet kon begroeten, wiens lezer de grote goedheid jegens mij 

kent en die met unanieme instemming het Ministerie van Oorlog belde, was 's nachts 

overgestoken. , om op zijn post te komen, in de eerste dagen van april. Op de 17e van 

diezelfde maand, toen mijn voorbereidingen helemaal klaar waren, besloot ik uiteindelijk om 

de volgende dag op pad te gaan. 

 

Mijn bescheiden trein bestond uit slechts drie huurpaarden voor mezelf en de twee bedienden 

die ik had gehouden, nadat ik de rest een paar dagen geleden had weggestuurd, en vier 

muilezels die bedoeld waren voor de bagage. De muilezelbestuurder, die alles van mij had 

gehuurd, vergezelde me naar de inschepingshaven en nam twee mannen mee om hem op de 

heen- en terugweg te helpen. Door ziekte of ongeval bestond mijn reizende menagerie, 

voordat ik in Aleppo aankwam, al alleen uit mijn enige hond, die mij volgde uit Tiflis, en de 

prachtige angora die ik in Bagdad had gekregen, een huishouden met het beste assortiment en 

wiens onophoudelijke spelletjes zich vermaakten me. Ik vond een zeer comfortabele toestand 

voor de kat in de kamer van de voogd van de vader van het Heilige Land, die wist hoe hij zijn 



vriendschap kon winnen, en ik nam mijn trouwe Vashka mee, die ik terug wilde brengen naar 

Europa. 

Op zaterdag 18 april, bij zonsopgang, zag ik een groot gezelschap aankomen op de 

binnenplaats van de Khan-Taff, die me kwam ophalen om me over te nemen. Het waren M. 

Moïse de Picciotto, voorafgegaan door verschillende kawa's, mijn correspondenten, MM. 

Streiff en Zollinger, de drie broers Poché, MM. Corronis en Naoum Sala, de Spaanse consul, 

de heer Marcopoli, de vader-voogd van het Heilige Land en de markies de Fonclayez 

(broeder Marie-Joseph de Saint-Jean). 

Dit onverwachte teken van vriendschap was erg gevoelig voor mij.  

Onze cavalcade vertrok, en vertrokken bij de Porte d'Antioche, volgden we de hoofdweg (het 

is de ambitieuze en ongerechtvaardigde naam die eraan is gegeven) die van deze stad naar het 

punt leidt waar het vandaan komt. '' leidt naar de prachtige ruïnes van het klooster van 

Saintillléon, dat ik vooral wilde zien. Het weer was 

 

geweldig, behalve een vrij sterke wind, die regelmatig waait in deze gebieden, bij elke 

equinox. Dit deel van de weg gaat door verschillende dorre heuvels, vanaf de top waarvan 

Aleppo hetzelfde prachtige uitzicht biedt als vanuit Mosul. Toen we de splitsing bereikten, 

nam een deel van het gezelschap afscheid van mij om terug te gaan naar de stad; MM. Streiff, 

Coxonis, Albert en Ferdinand Poché, evenals broeder Marie-Joseph, drongen er ondanks mijn 

verzet op aan mij naar Saint-Siméon te vergezellen. 

Om daar te komen, slaat u rechtsaf en beklimt u, niet zonder moeite, een reeks heuvels 

bezaaid met stenen en kalksteenresten, waar we echter verschillende dorpen aantreffen die op 

de minst onvruchtbare plaatsen zijn gebouwd. De eerste die we ontmoeten is die van 

Belleramon, de tweede heet Maaret-el-Oniàn. Het enige gebouw dat in beide te zien is, is een 

oude duiventil die door zijn enorme afmetingen alle omliggende woningen domineert. Daar 

werden ongetwijfeld de postduiven waar Volney het over heeft in stand gehouden, wat 

bewijst dat wij in veel opzichten slechts navolgers van het Oosten zijn (1). Maaret-el-Omiân 

is het punt dat het dichtst bij Aleppo ligt, bezet door de kruisvaarders, die, zoals we weten, 

deze stad nooit hebben kunnen veroveren. Van daaruit brengt het pad, of liever het pad, 

steeds meer steenachtig, je 

(1) Deze duiven dienden ooit als boodschappers tussen Alexandretta en Bagdad. "Dit feit, dat 

geen fabel is", zegt Volney (1785), "hield" op "gedurende dertig tot veertig jaar, omdat de 

Koerdische dieven " het in hun hoofd namen om de duiven te doden. Pour faire usage de cette 

espèce de « poste, on prenait des couples qui eussent des petits, et on les portait à « cheval au 

lieu d'où l'on voulait qu'ils revinssent, avec l'attention de leur « laisser la vue vrije. Toen het 

nieuws kwam, de correspondent 

 

in het kleine dorpje Kafar-Bassin, waar we alleen vrouwen, kinderen en ouderen zagen; alle 

mannen waren in het land aan het ploegen. Het was bijna middag, we gingen zitten op de 

binnenplaats van een kleine moskee bij een bron met uitstekend water, en we gingen verder 

met onze lunch met de koude proviand meegebracht uit Aleppo. Vanmorgen melken, in de 

frisse lucht van de hoogten, konden we niet beter worden afgesteld, en de grote eetlust deed 

ons filosofisch de buurt nemen van een lijk dat in zijn bier lag te slapen in het midden van de 

unieke kamer die is versierd. . 

Toen we weer in het zadel klommen, verscheen er een oude man, een familielid in plaats van 

een mullah, die knielde naast de dode man en de gebruikelijke gebeden begon te zingen.  



Gedurende de volgende vier uur was het, nog steeds stijgend in de berg, een opeenvolging 

van beklimmingen en afdalingen met toenemende moeilijkheidsgraad; amper twee of drie 

gehuchten, bestaande uit kleine huizen die min of meer uit elkaar staan, en voor elke 

ontmoeting soms een Arabier die een magere kameel leidt, of Koerden die kuddes geiten 

grazen. Een daarvan gaf ons het schouwspel van een grote slang met een blauwachtige kleur, 

die hij heel behendig beetpakte tijdens het rennen, hem tegen het hoofd geklemd, terwijl het 

reptiel zich door bewegingen oprolde. 

bond een briefje aan de poten van de duiven en liet ze gaan. De vogelimpa "blijft zijn jongen 

nakijken, laat een flits achter en arriveert zes " uur van Alexandretta en twee dagen van 

Bagdad. De terugkeer was het " veel gemakkelijker dan zijn oog Aleppo (heel kort) op een 

oneindige afstand kon ontdekken. Bovendien heeft deze soort duiven niets bijzonders van 

vorm, behalve de neusgaten, die in plaats van glad en gelijkmatig te zijn, gezwollen en ruw 

zijn. »(Voyage, etc., t. II, p. 52.) 

 

boze dingen om zijn arm. Op een uur van Saint-Siméon verlaten we de ruïnes van een vrij 

groot gebouw, waarschijnlijk een oude abdij die ervan afhankelijk was en waarvan de kapel 

nog steeds zijn schuine dak heeft, een teken van middeleeuwse constructie. Vanaf dit punt 

betreden we het midden van een labyrint van steile rotsen die de toegang lijken te verdedigen 

tot de retraite gekozen door de grote heilige van Syrië, wiens populaire herinnering het 

immense klooster heeft overleefd dat, in zijn prachtige ruïne, zijn oogverblindende heiligheid 

verkondigt. . We hadden onszelf voorzien van een tent die we hadden opgezet op een 

voorplein dat voorafging aan het voorplein waar de kerk was, en omdat het al laat was, 

hebben we de inspectie van het terrein uitgesteld tot de volgende dag. 

Alvorens er een verslag van te geven, zal ik in een paar woorden de legende van Saint 

Simeon herinneren, zoals die mij werd verstrekt door de vaders van het Heilige Land van 

Aleppo, uit het verhaal van de priester Cosimo., Een inwoner van Shanir , een naburige stad, 

die slechts vijftien jaar na de dood van Simeon klaar was met het schrijven in het Syrisch van 

de daden van het heilige leven waarvan hij getuige was geweest.  

Saint Simeon-Stylite, geboren rond 390 in Sisan, Cilicië, was zesentwintig jaar oud toen hij 

verliefd was op het contemplatieve leven, trok hij zich terug in de omgeving van het dorp 

Celanissi, gelegen aan de voet van een berg tussen Antiochië en Aleppo. Hij bouwde daar een 

kleine hut waar hij zichzelf drie jaar opsloot. In die tijd was abt Bassus de overste van een 

naburig klooster, bestaande uit bijna tweehonderd monniken; hij had ook de inspectie van alle 

priesters en religieuzen van het platteland. Hij ontwikkelde een grote achting voor Simeon en 

probeerde hem naar zijn klooster te lokken; Maar 

 

deze gaf de voorkeur aan het bestaan van een ankeriet, en tegen het jaar 420 klom hij naar de 

top van de berg en maakte daar een omheining van een muur, zonder dak, waarin hij graag 

vergeten zou hebben geleefd door de rest van de wereld. . Het was niet zo; integendeel, 

aangetrokken door het geluid van zijn volmaaktheid, stroomden alle naties samen om hem te 

raadplegen. 

Het waren Israëlieten, Perzen, Armeniërs, Iberiërs, Homerieten, Arabieren uit de meest 

afgelegen gebieden.  

Simeon voelde zich geïrriteerd door deze ontelbare menigte en nam het in 423 in zijn hoofd 

om zijn toevlucht te zoeken aan de top van een kolom, in Griekse stylos (stijl), vandaar zijn 

bijnaam Stylite.  



Deze kolom was zes ellen; hij bracht er vier jaar door. 

Om zich steeds meer van de wereld af te zonderen, hief hij vervolgens een van twaalf el, 

daarna een derde van tweeëntwintig en bleef hij dertien jaar op beide. Simeon wilde meer, en 

de laatste tweeëntwintig jaar van zijn leven bracht hij door op een vierde kolom van veertig el 

hoog. Aan de voet beschermd door een cirkelvormige muur, eindigde deze kolom met een 

kapiteel met een balustrade, die een klein terras vormde met een diameter van drie voet. De 

heilige kwam daar nooit vandaan, zelfs niet om zijn zeer zuinige voedsel mee te nemen, dat 

ze een manier vonden om hem naar zijn luchtverblijf te sturen. 

Saint Simeon-Stylite stierf op 27 september van het jaar 459. Zijn lichaam werd naar 

Antiochië gebracht door de patriarch van deze stad, Martyrius, bijgestaan door alle 

bisschoppen van de provincie. Patrice Ardabure, die Syrië en het Oosten met bijna soevereine 

macht regeerde, voegde zich bij de processie met eenentwintig graven, een groot aantal 

tribunes of generaals gevolgd door Romeinse troepen. Dat is 

 

temidden van deze pracht en praal die de kist van de bescheiden en glorieuze eenling 

voortbewoog, eerst, gedurende een tijdsbestek van zes kilometer, gedragen door de 

bisschoppen en de priesters, en vervolgens op een wagen geplaatst omringd door een 

erewacht, waarna alle magistraten en grote heren van Antiochië en een ontelbaar aantal 

mensen die de troepen moeilijk konden beheersen. De af te leggen afstand was vijftien uur 

lopen; het konvooi bracht daar vijf dagen door, hoe verplicht het ook was om elk moment te 

stoppen, om onderweg te voldoen aan de eisen van grenzeloze verering en bewondering. 

Het klooster, gebouwd op de plaats waar dit heilige maar zeer bijzondere bestaan plaatsvond, 

lijkt te dateren uit een zeer verre tijd, misschien de dag na de dood van de illustere eenzame. 

Tegenwoordig is het niets meer dan een hoop ruïnes, die een lange ruimte inneemt, op een 

berg aan de voet waarvan de overblijfselen bestaan van een ander klooster, niet minder oud, 

dat de naam Telissa draagt. De ruïnes van Saint-Siméon geven zonder twijfel het beste idee 

van christelijke vroomheid en vroegchristelijke kunst in het hele Oosten. Dit monument, of 

liever deze groep monumenten, dat volledig uit grote, meesterlijk gehouwen stenen is 

opgetrokken, moet zelfs nog meer hebben geleden onder de onrust op de grond, die in deze 

regio zo vaak voorkomt, dan onder de verwoestingen van het moslimfanatisme; maar wat 

overblijft is van een werkelijk schitterend aspect. Op de kleine binnenplaats, waar we onze 

tent hadden opgezet, zijn verschillende graven te zien die intact zijn gebleven, evenals een 

kapel die nog steeds staat, waarvan de hele binnenomtrek is doorboord met nissen met bogen, 

ook bedoeld om lichamen op te nemen; Ik zocht tevergeefs, op de weg 

 

zonde van deze openingen een inscriptie om op te heffen.  

Vanaf deze eerste binnenplaats betreden we een andere, die erg groot is, en waarvan de ene 

kant werd gevormd door de veranda en de gevel van de kerk. Er bestaat een voetstuk waarvan 

wordt gezegd dat het dat van de legendarische zuil is, één meter 50 centimeter hoog en twee 

vierkante meter breed. 

Het hele voorste deel van de kerk is ingestort.  

In het oosten is er een ingang die bestaat uit drie deuren in een geplette stijl, een grote in het 

midden, geflankeerd door twee kleinere. Het koor heeft de vorm van een achthoek. Het 

gewelf en de hoogste delen zakten door, de grond bezaaid met puin, secties van kolommen, 

kapitelen, fragmenten van kroonlijsten, enz. Deze achterkant van de kerk toont nog steeds, 

van binnen en van buiten, de zuilen met Romeinse kapitelen waarmee ze was versierd en 



bovendien de bekroning in bogen die het dak ondersteunden: dit alles is erg mooi en 

gemarkeerd met het zegel. Grandioos dat was dat van de gehele constructie. Onder de 

tussenbogen van het koor bevinden zich vier nissen of kleine kapellen van drie meter hoog, 

opening op 2, n. 60 diep, en die daglicht van buitenaf ontvangen. De gebouwen van het 

klooster, bestaande uit twee verdiepingen, zijn op dezelfde manier ingestort, met uitzondering 

van enkele delen van de buiten- en binnengevels, van een grootse stijl. 

Na deze prachtige ruïnes voldoende te hebben verkend en bewonderd, daalden we af. aan die 

van Telissa. Minder grandioos bieden ze echter de interesse die verbonden is aan de 

herinneringen aan de grote Syrische kerk die aldus religieuze asielen had vermenigvuldigd op 

goedgekozen plaatsen. 

De half ingestorte deur van het klooster, waarvan twee kolommen nog overeind staan, laat je 

kennismaken met een  

 

platform waar een kleine grafkapel oprijst, omringd door enkele graven. Een brug die over 

een ravijn is gegooid, verbindt dit platform met de abdij, die erg groot was. 

Kùrdes nam deze ruïnes in beslag en ze nestelen daar onder tenten die, in het klooster, de 

ingestorte daken vervangen. Ernaast werd een klein dorp gevormd, met dezelfde naam als 

Telissa, ongetwijfeld de tijdgenoot van de abdij, dat wil zeggen zeer oud, te oordelen naar de 

stijl van de drie kleine kerken die het bevat, door grote reservoirs en putten in de vorm van 

stortbakken, allemaal gebouwd in prachtige blokken gehouwen steen zoals in Saint-Siméon. 

Deze dubbele verkenning had ons de hele ochtend gekost. Na een gezellige lunch, verlengd in 

de tent, vertrokken we voor een langere wandeling naar een dorp genaamd Katoura, waar de 

Turkse regering een garnizoen onderhoudt voor de veiligheid van het land. 

Heel dit land wordt op bewonderenswaardige wijze gecultiveerd, en het was door het 

oversteken van de mooiste tarwevelden dat we het einde van onze koers bereikten. Het aspect 

van het dorp komt helemaal niet overeen met deze rijke cultuur; de Koerden, die het 

bewonen, zijn tevreden met de meest ellendige woningen, waarvan het systematische verval 

de meest volmaakte minachting toont van het zittende leven. Aan weerszijden van de weg, en 

op enige afstand van elkaar, zien we twee oude graven. De eerste toont op een van de 

gezichten een bas-reliëf van een mooi karakter, dat een vrouw voorstelt die half achterover 

ligt bij een urn. De tweede is een soort gebouw van grotere afmetingen, met een deur versierd 

met twee goed bewaarde kroonlijsten; het interieur vormt een gewelf waarin een vrij lange 

Griekse inscriptie te lezen is, waarvan de letters heel duidelijk zijn 

 

gegraveerd, verscheen mij in de tijd van de Seleuciden. Een voortreffelijk diner wachtte ons 

in ons kamp in Saint-Siméon, waar we lopend terugkwamen: iedereen die Aleppo verliet, had 

zichzelf voorzien van proviand en ons feest moet de sublieme ankerplaats die deze plaatsen 

had geïllustreerd met een lang leven van ongelooflijke ontbering, het nemen van, naar men 

zegt, zijn voedsel (een paar kruiden en wortels zonder zout), slechts één keer per week. 

De volgende dag, maandag, bij zonsopgang, wisselden mijn lieve metgezellen en ik liefdevol 

afscheid; ze vervolgden de weg naar Aleppo, en ik nam een zijweg waar ik de hele ochtend 

doorbracht om de Romeinse weg te bereiken die Antiochië met de steden Mesopotamië 

verbond. Deze hele route wordt afgelegd in een blok hoge bergen waarvan de moeilijke 

passages me meerdere keren dwongen af te stijgen. 

De dag was schitterend; het had veel geregend in de eerste helft van april, en dankzij een 

schitterende zon bewoog de vegetatie zich snel, tot grote tevredenheid van de kuddes geiten 



die ik onderweg tegenkwam. Ik oordeelde weer beter toen ik de prachtige vallei bereikte die, 

vanaf de voet van de berg, zich voortdurend verbreedt tot het dorp Djelibi. Bij de ingang van 

de vlakte is een groep ruïnes te zien, bekend als de " ruïnes van Ezfordi ", waar we nog steeds 

de overblijfselen van oude graven kunnen zien. Van daaruit volgen we constant een 

overvloedige stroom die de vallei bevrucht en waarop Djelibi ligt, waar ik stopte voor de 

lunch. Het is maar een gehucht van een twintigtal huizen aan alle kanten omgeven door de 

coolste tuinen. 

Degene waar ik een uur rust nam, was helemaal  

 

beplant met vijgenbomen, van enorme omvang, en perzik-, abrikozen- en pistachebomen 

bedekt met bloemen. Terwijl ik aan het eten was, kreeg ik bezoek van het dorpshoofd, 

Mahamet-Agha, die me kwam uitnodigen voor een kopje koffie bij hem thuis. Na een uur 

praten met deze gedienstige man, vertrok ik weer en kwam 's avonds aan bij Djenghui-Shehr, 

gelegen aan de Affrin of Iffrin rivier die we lange tijd volgen op een bepaalde afstand en die 

we daar passeren, over een vrij mooie brug. Deze rivier is erg vol met vissen; daarnaast zijn 

er langoesten en schildpadden in overvloed. De bevolking van DjenghuiShehr is sedentair 

Koerdisch. Bij mooi weer komen Koerdische en Arabische stammen met hun kuddes om zich 

te vestigen in deze streken, die ze in de winter verlaten voor warmere streken: onderweg had 

ik sommigen ontmoet die met hun families en hun tenten reisden. 

Na een nacht die niet al te slecht was doorgebracht in een oude, vervallen serai, nam ik de 

weg naar Antiochië in de hoop daar overdag aan te komen. Deze laatste cursus wordt gedaan 

door een prachtige vlakte, afgewisseld met beekjes die het buitensporig moerassig maken. 

Een verfrissende wind had de hitte van de vorige dag geblazen. Rechts en links, maar vrij ver 

van het pad, verschijnen enkele dorpen waarvan de inwoners, Arabieren, Turkomanen of 

Kùrdes, verschenen in de velden die bezet waren met het voorjaarswerk. Soms moest ik me 

redden temidden van de lange rijen kamelen beladen met goederen die ze van Aleppo naar de 

haven van Alexandretta vervoerden. Na een paar uur ontmoeten we een slechte khan waar ik 

het niet raadzaam vond om te stoppen; 

 

bovendien was het te vroeg om honger te hebben. Het was slechts twee mijlen verwijderd, bij 

de Djisr-Hadid-brug, dat ik stopte en ging zitten om te lunchen, in een kleine tuin, een nest 

van groen, aan de uiterste rand van de rivier, Oronte. 

Ik had eindelijk deze beroemde rivier bereikt, met zo'n poëtische naam, beroemd door de 

herinneringen aan de Seleuciden en nog beroemder door de dramatische verslagen van de 

kruistochten.  

Djisr-Hadid verbergt onder iedereen een beroemde naam; het is die van deze ‘ijzeren brug’ 

die zo'n grote rol speelde in de lange strijd van christenen en moslims rond Antiochië. Deze 

brug is afgesloten door een poort, die vroeger werd beschermd door twee torens met ijzeren 

platen, waaraan de brug zijn naam te danken heeft. De ingang van vandaag heeft, voor elke 

bewaker, alleen een post van douanebeambten, zeer verbiedende mensen, die ik genadeloos 

een paar joden die in een karavaan reden in elkaar sloegen en die naar hun zin te weinig 

gretig toonden om vrij te spreken. de ongelukkigen beweerden overdreven te zijn. Ik dronk 

koffie in een taverne bij de brug, en nadat ik voldoende had gerust, vervolgde ik mijn weg. Ik 

had hooguit drie uur voordat ik Antiochië bereikte, waar alles me wees op de naderingen. 

We lopen eerst in de vlakte, volgen de Orontes, die zijn water zo helder naar rechts rolt, en 

zien voor ons verre bergen bedekt met sneeuw. Geleidelijk leidt het pad naar prachtige 



heuvels. Op de ene plaats kunnen we oude grafgrotten zien die in de rots zijn uitgehouwen: 

een arme Turk had zich in een ervan gekropen en dronk daar een kleine koffie. Vanaf de top 

van deze heuvels kon ik de uitgestrekte omtrek van Antiochië zien, inclusief het moderne 

 

Antakièh neemt slechts een klein deel in. Eindelijk kwam ik aan bij de poort van de heilige 

Petrus en de heilige Paulus, de twee apostelen van de Syrische hoofdstad, die deel uitmaakt 

van de omringende muur, die als een kronkelig lint over de berg slingert die aan deze kant de 

stad en dan daalt af naar de vlakte. 

Niets is zo pittoresk als deze deur in de schaduw van eeuwenoude platanen. Het bewaard 

gebleven deel van Antiochië, dat de huidige stad vormt, ligt op minstens een halve mijl 

afstand. De gebouwen in deze tussenruimte zijn vervangen door tuinen gevuld met 

fruitbomen, afgewisseld met bosjes oleanders, waardoor we het pad volgen dat ooit werd 

begrensd door deze beroemde arcades, versierd met zuilen, waarvan we de delen kunnen zien 

die in de dijken zijn begraven die de tuinen scheiden van de weg. 

De zijkanten van de berg tonen grotopeningen die beroemd zijn om hun geschiedenis of hun 

bestemming, die ik zal bekendmaken. De uitstraling van het geheel is opvallend. Ik herhaal 

dat er een grote vruchtbaarheid heerst in deze binnenvlakte die wordt bewaterd door een 

mooie beek die uitmondt in de Orontes. 

Ik kwam binnen via een oude deur die nog steeds is voorzien van zijn oude torens, die de 

rand van de rivier raakt. Van daaruit ging ik rechtstreeks naar het klooster van de kapucijner 

paters waar ik werd verwacht. De overste, die me had uitgenodigd om bij hem te blijven toen 

ik in Aleppo was, gaf me de meest genadige ontvangst. Hij stelde mij zijn beste kamer ter 

beschikking, gelegen op de eerste verdieping, met zicht op de fieuve. 

Achter dit klooster heerst een galerij van waaruit de blik dwaalt over de groep bergen 

waarover ik heb gesproken, op het oude fort dat het bekroont en de overblijfselen van een 

oud aquaduct dat van groot belang moet zijn geweest.  

 

pracht. Wat als eerste opvalt, in het gezicht van Antiochië, is het zeer Europese systeem van 

zijn schuine daken, bedekt met holle dakpannen: het ziet eruit als een klein stadje in 

Frankrijk, als de palmbomen niet aangeven dat men zich goed in het oosten bevindt. Een van 

de mooiste die ik in Azië heb gezien, rijst majestueus op op de binnenplaats van de 

kapucijnerpaters, aan de rand van een bak met stromend water, omringd door rozenstruiken 

die toen al bloeiden. 

 

HOOFDSTUK VI  

Antiochië. - Zijn fundament en geschiedenis.  

Beschrijving van de stad en haar omgeving.  

- Seleucia (Souédièh). - Bois de Daphne, vertrek uit Antiochië - Aankomst in Alexandrette. 

Laten we, voordat we Antiochië beschrijven, in een paar bladzijden de geschiedenis ervan in 

herinnering brengen.  

In de divisie die de luitenants van Alexander van zijn uitgestrekte rijk maakten, had Seleucus, 

een van de dappersten, eerst de Perzische provincies waarvan hij gouverneur was. Antigone, 

ontevreden over zijn lot, wilde het opnemen tegen de andere Macedonische kapiteins en 

verzette een bond tegen hem die leidde tot de slag bij Ipsus waar hij werd verslagen en 



gedood. Zijn rivalen begaven zich naar een nieuwe verdeling van het rijk, waarin Seleucus, 

die van zijn successen Nicator, de Zegevierende heette, een groter deel kreeg, bestaande uit 

Babylonië, Assyrië, Mesopotamië, Media, Bactrië en een groot deel van Klein-Azië. De 

namen van Assyrië en Babylonië begonnen te vervagen, hij nam de naam van koning van 

Syrië aan, want dit land vormde het hart van zijn staten, en na enige tijd in Babylon te hebben 

gewoond, 

 

hij stichtte aan de oevers van de Tigris, voor de zetel van zijn koningschap, de stad waaraan 

hij zijn naam gaf en waarvan de ruïnes nog enkele mijlen van Bagdad te zien zijn. Maar in 

zijn verlangen om te zorgen voor de veiligheid van de noordelijke provincies van zijn 

koninkrijk tegen de plannen van zijn concurrenten in Egypte, Thracië en Bithynië, voelde 

Seleucus de behoefte aan een tweede hoofdstad die verder naar het noorden en vlakbij de zee 

lag. van de Orontes, de formidabele site die al was uitgekozen door Antigone, die er de 

fundamenten van een stad had gelegd. Tijdens de rest van zijn regering activeerde Nicator de 

eerste constructies en liet de voltooiing ervan na aan zijn opvolgers, die, na de Parthische 

veroveringen op de Tigris, Seleucia verlieten voor deze tweede en sindsdien de enige 

hoofdstad van het Syrische koninkrijk. Seleucus had haar Antiochus genoemd, hetzij naar de 

naam van haar vader of naar de naam van haar zoon, beiden genaamd Antiochus.  Maar 

Seleucus gaf het aanvankelijk niet genoeg ruimte of pracht om deze titel te verdienen. 

Antiochië was ten tijde van zijn pracht ingesloten in een omheining van ongeveer tienduizend 

passen, die vier steden omvatte die van elkaar waren gescheiden door vier muren en hun 

specifieke vestingwerken. De eerste werd gebouwd door Seleucus, de tweede door degenen 

die zich erin wierpen toen het de hoofdstad van het rijk werd en die er toe werden 

aangetrokken door de privileges die aan de burgers werden verleend, de derde door Seleucus 

Callinicus; de vierde door Antiochus-Epiphanes (1).  

(1) Abbé Guyon. Geschiedenis van de Seleuciden. T. VII, p. 35 en 36. 

 

Er zijn tot wel vierendertig steden gesticht door de eerste van de Seleuciden in zijn staten, 

waaraan hij Griekse namen gaf, nadat hij daar koloniën van Macedoniërs had geroepen; van 

dit aantal waren zestien Antiochiëen, negen Seleuciën, en de naam van twee van zijn 

vrouwen, drie Apameas en een Stratonice.  

Het grote Antiochië hield niet op te groeien en zichzelf te verfraaien onder het bewind van 

zijn drieëntwintig opvolgers, en toen Pompeius in het jaar 64 vóór onze jaartelling het werk 

van Lucullus voltooide, het Syrië in de Romeinse provincie had verkleind, de stad had meer 

dan 500.000 inwoners en toonde een pracht waaraan haar veroveraars nog toevoegden. Ik 

vind in een recent werk, waarvan de religieuze doctrines, die ik verwerp, niets afdoen aan de 

literaire verdienste en de historische waarde ervan, zo'n mooie en volledige beschrijving van 

het oude Antiochië, dat ik het verlangen om het hier te reproduceren niet kan weerstaan. 

aangenaam zijn voor de lezer door de pen door te geven aan de auteur van de apostelen, de 

heer Ernest Renan. Dit is hoe hij zichzelf uitdrukt als hij vertelt over de oprichting van de 

Syrische Kerk: " Antiochië" de metropool van het Oosten ", de derde stad ter wereld, was het 

theater van dit christendom in het noorden van Syrië. Het was een stad met meer dan 

vijfhonderdduizend zielen, bijna zo groot als Parijs vóór de recente uitbreidingen, de 

residentie van de keizerlijke legaat van Syrië. Eerst gedragen door de Seleuciden tot een hoge 

mate van pracht, had het alleen geprofiteerd van de Romeinse bezetting. Over het algemeen 

waren de Seleuciden de Romeinen voorgegaan in de smaak van theatrale decoraties die op 

grote steden werden aangebracht. Tempels, aquaducten, baden, basi- 



 

liques ontbrak het aan niets in Antiochië wat in die tijd een geweldige Syrische stad maakte. 

De straten omzoomd met colonnades met hun kruispunten versierd met beelden, hadden meer 

symmetrie en regelmaat dan waar dan ook. Een Corso versierd met vier rijen kolommen, die 

twee overdekte galerijen vormden met een brede laan in het midden, doorkruiste de stad er 

dwars doorheen, over een lengte van zesendertig stadia (meer dan een competitie). Maar 

Antiochië had niet alleen enorme gebouwen van openbaar nut; het had ook, wat weinige 

Syrische steden bezaten, meesterwerken van Griekse kunst, bewonderenswaardige 

standbeelden, klassieke werken van een delicatesse die de eeuw niet langer kon imiteren. 

Antiochië was vanaf de oprichting een volledig Helleense stad geweest. De Macedoniërs van 

Antigone en Seleucus hadden hun meest levendige herinneringen, de culten en de namen van 

hun land, naar deze regio van Neder-Oronte gebracht. De Griekse mythologie werd daar 

gecreëerd als een tweede thuisland; één beweerde in het land een menigte ' heilige plaatsen' te 

laten zien die verband houden met deze mythologie. De stad was vol van de cultus van 

Apollo en de nimfen. Daphne, een betoverende plek op twee uur van de stad, herinnerde de 

veroveraars eraan dat het een soort van plagiaat, een vervalsing van de mythen van het 

moederland, analoog aan die gewaagde transporten waarmee de primitieve stammen met hen 

reisden hun mythische geografie, hun Berecyns, hun Arvanda, hun Ida, hun Olympus. Deze 

Griekse fabels waren een bron. oude religie, en nauwelijks serieuzer dan Ovidius 

'Metamorfosen, en de oude religies van het land, - in het bijzonder die van de berg Casius, 

voegden een 

 

kleine ernst. Maar de Syrische lichtzinnigheid, Babylonische kwakzalverij, alle bedrog van 

Azië, samengesmolten aan deze grens van de twee werelden, hadden van Antiochië de 

hoofdstad van de leugens gemaakt, de schildwacht van alle schandvlekken. 

r> De site van Antiochië is een van de meest pittoreske ter wereld. De stad bezette het 

interval tussen de Orontes en de hellingen van de berg Silpius, een van de takken van de berg 

Casius. Niets is zo groot als de overvloed en schoonheid van de wateren. De omheining, die 

steile rotsen beklom door een ware krachttoer van militaire architectuur, omhelsde de top van 

de bergen en vormde met de rotsen, op een enorme hoogte, een grillige kroon met een 

wonderbaarlijk effect. 

Deze opstelling van wallen, die de voordelen van de oude acropolen verenigde met die van de 

grote gesloten steden, had in het algemeen de voorkeur van de luitenants van Alexander, 

zoals men die ziet in Seleucia van Pieria, in Efeze, in Smyrna, in Thessaloniki. Het resultaat 

was verrassende vooruitzichten. Antiochië had binnen zijn muren bergen van zevenhonderd 

voet hoog, steile rotsen, stromen, afgronden, diepe ravijnen, watervallen, ontoegankelijke 

grotten; temidden van dit alles, prachtige tuinen. Een dik struikgewas van mirten, bloeiend 

buxus, lauweren, groenblijvende planten en de zachtste groene rotsen bedekt met anjers, 

hyacinten, cyclamen, geven deze wilde hoogten het aanzien van hangende bedden. De 

verscheidenheid aan bloemen, de frisheid van het gazon dat bestaat uit een ongelooflijke 

veelheid aan kleine grassen, de schoonheid van de platanen die de Orontes omringen, 

inspireren vrolijkheid, iets van de zoete geur waarmee deze prachtige genieën van Jean 

Chrysos bedwelmd waren. 

 

boekdeel, van Libanius, van Julian. Op de rechteroever van de rivier strekt zich een 

uitgestrekte vlakte uit, aan de ene kant begrensd door Amanus en de vreemd uitgehouwen 

bergen van Pieria, aan de andere kant door de plateaus van Cyrrhestique, waarachter we de 



gevaarlijke buurt van de Arabier en de woestijn kunnen voelen. De vallei van de Orontes, die 

naar het westen uitmondt, brengt dit binnenbekken in verbinding met de zee, of beter gezegd 

met de uitgestrekte wereld waarin de Middellandse Zee altijd een soort neutrale weg en 

federale verbinding heeft gevormd.   

Ik dit die welsprekend toont de heidense en diep corrupte leven van deze toekomstige 

metropool van het christendom in Syrië verder los: “ Naast de Griekse bevolking, die nergens 

in het Oosten was (als we behalve Alexandria) zo dicht als hier Antiochië altijd in haar 

midden had een aanzienlijk aantal Syriërs, die Syrisch spreken. Deze inboorlingen vormden 

een lagere klasse en woonden in de buitenwijken van de grote stad en de dichtbevolkte 

dorpen die eromheen een uitgestrekte buitenwijk vormden: Charandama, Ghisira, Gandigura, 

Apate (namen voor het grootste deel Syrisch). Omdat de huwelijken tussen deze Syriërs en de 

Grieken gewoon waren, had Seleucus bovendien bij wet vastgesteld dat elke buitenlander die 

zich in de stad zou vestigen, na drie en een halve eeuw van bestaan er burger van zou worden, 

Antiochië. vond een van de plaatsen ter wereld waar de race het meest door elkaar was. Het 

verval van zielen was daar verschrikkelijk. 

Het kenmerk van deze centra van morele verrotting is dat alle rassen op hetzelfde niveau 

worden gebracht. Het was een ongelooflijke verzameling jongleurs, charlatans, mimespelers, 

magiërs, wonderdoeners, tovenaars, imposante priesters. 

 

teurs; een stad van races, spelen, dansen, processies, festivals, bacchanalen; ongebreidelde 

luxe, alle dwaasheden van het Oosten, het meest ongezonde bijgeloof, het fanatisme van de 

orgie. Afwisselend dienstbaar en ondankbaar, laf en brutaal, waren de Antiocheniërs het 

volbrachte model van deze tot caesarisme gedoemde menigten, zonder land, zonder 

nationaliteit, zonder familie-eer, zonder een naam om te bewaren. Le grand Corso qui 

traversait la ville était comme un théâtre où roulaient, tout le jour, les flots d'une population 

futile, légère, changeante, émeutière, parfois spirituelle, occupée de chansons, de parodies, de 

plaisanteries, d'impertinences de toute soort. De stad was erg geletterd, maar van pure 

retorische literatuur. De shows waren vreemd; er waren spelletjes waarbij koren van naakte 

jonge meisjes werden gezien die deelnamen aan alle oefeningen met een eenvoudig bandeau; 

op het beroemde Maïouma-festival zwommen troepen courtisanes in het openbaar in poelen 

gevuld met helder water. Het was als een bedwelming, als een droom van Sardanapalus, waar 

alle genoegens en losbandigheid zich ontvouwden, waarbij bepaalde lekkernijen niet werden 

uitgesloten. Deze modderrivier, die via de monding van de Orontes vertrok en Rome 

overspoelde, had daar zijn voornaamste bron. 

Tweehonderd decurions waren bezig met het regelen van de liturgieën en de feesten. De 

gemeente had uitgestrekte openbare domeinen, waarvan de duumvirs het vruchtgebruik 

deelden onder de arme burgers. Zoals alle steden van plezier, had Antiochië een klein plebs, 

leefde van het publiek of smerige winsten. De schoonheid van de kunstwerken en de 

oneindige charme van de natuur werden echter voorkomen 

 

deze morele degradatie van totaal degenereren in lelijkheid en vulgariteit (1).   

Antiochië, Romeins geworden, behield zijn vroegere prerogatieven en werd nog steeds 

beschouwd als de hoofdstad van de vijftien provincies waaruit het koninkrijk Syrië bestond 

en die onder het christelijk geworden Romeins-Byzantijnse rijk vormden. Oosten. Deze 

provincies, bestuurd door een vicaris van de prefect van het Praetorium, die de titel van graaf 

d'Orient aannam, waren, volgens de Notice of the Empire, Syrië, Syrië-Salutaire, eerste en 

tweede Cilicië, Fenicië, Libanon gebergte Fenicië , Palestina, Tweede Palestina, Redding 



Palestina, Eufraat, Osrohenes, Mesopotamië, Isaurië, Arabië en het eiland Cyprus. Een 

nieuwe divisie bracht het aantal van deze provincies terug tot zeven; zij bleven onderworpen 

aan de bisschop-patriarch van Antiochië, die de tweede rang bekleedde in de christelijke kerk 

(het primaat was voorbehouden aan Rome), totdat het eerste algemene concilie van 

Constantinopel de voorrang had toegekend aan de patriarch van deze stad. 

Het was de prins van de apostelen, de heilige Petrus zelf, die in het jaar 36 de kerk van 

Antiochië stichtte, waar al een groot aantal joden en heidenen was bekeerd door de gelovigen 

uit het naburige Judea.Hij verliet deze stad zes maanden later, om een nieuwe zetel in Rome 

te gaan vestigen en vertrokken aan het hoofd van de kerk van Antiochië, de heilige Evodus.  

In de oorlogen tussen de Byzantijnse keizers en de Sassanidische koningen van Perzië 

behoorde Antiochië achtereenvolgens toe:  

(i) The Apostles, door M. Ernest Renan, lid van het Instituut. Parijs, 1866, bij Michel Lévy, 

boekverkoper-uitgever, blz. 215-220. 

 

bedoeld voor deze verschillende prinsen die vochten om Noord-Syrië. Veroverd door het 

islamisme in het jaar 638 door de tweede kalief, Omar, viel het, vier eeuwen later, in handen 

van de Seljoucid-leiders die Turkestan rond 1037 verlieten en Perzië en Armenië, Syrië en 

Klein-Azië in beslag namen. Bij de dood van Melik-Châh, de laatste gehoorzame heerser van 

dit ras, stichtte Soliman, een van zijn ouders, in Klein-Azië het kleine koninkrijk Iconium 

(Khonièh) waaruit het Ottomaanse rijk zou ontstaan, terwijl de grote steden Mosul, Aleppo, 

Damascus en Antiochië vallen in de macht van bepaalde leiders die in elk van deze 

vorstendommen hun onafhankelijkheid verkondigen en met alle middelen trachten te 

behouden. 

Zo was de situatie van het oude rijk van de Seleuciden toen in 1097 het eerste en immense 

leger van de kruisvaarders verscheen in Bithynië, waar het niet lang duurde om Nicea te 

veroveren. Deze stad werd ingenomen, de leiders van de kruistocht trokken naar Antiochië en 

kwamen daar tegen het einde van het jaar aan. De moslimprins van Antiochië was deze 

Baguisian wiens Arabische historici zelf wijzen op "slecht gedrag en tirannieke regering". 

Het is van de oosterse schrijvers dat ik om een eerste en zeer kort verslag wil vragen van de 

gedenkwaardige belegering van de hoofdstad van Syrië. Ik ontleen het aan Kemal-Eddin, de 

historicus van de stad Aleppo: die alle kruisvaarders aanduidt onder de naam Franken. 

 Bagui-sian stuurde van alle kanten hulp. Reeds Ker- 

 

bogah had aanzienlijke troepen verzameld en was net de Eufraat overgestoken (1). Alle 

vorsten van Syrië, behalve Redouan, prins van Aleppo, sloten zich bij hem aan. In de 

nummer één opgemerkt Deccac, prins van Damascus, Genah-ed-Daulèh, prins van Emesis, 

Socman, zoon van Ortok, en Watab, zoon van Mahmoud, leider van enkele squadrons van 

nomadische Arabieren. Het moslimleger bevond zich aan het einde van de tweede maand 

Gioumadi (maand mei) in de omgeving van Aleppo en marcheerde onmiddellijk naar 

Antiochië. 

'Er was in deze stad een man die bekend stond als Zerrad of de borstmaker; hij was 

aangewezen om een van de torens te bewaken. Deze man die zich wilde wreken op Bagui-

sian, die hem zijn rijkdom had ontnomen, schreef aan een van de leiders van het christelijke 

leger genaamd Bohemian de volgende woorden: “Ik ben in zo en zo een toren; Ik lever je "rai 

Antiochië als je me dit en dat " leven belooft .  maar hij zorgde ervoor dat hij niet over deze 

correspondentie sprak met de andere hoofden. 



Het christelijke leger stond onder bevel van negen leiders, namelijk: Godefroy (de Bouillon), 

graaf Boudewijn, zijn broer Bohémond, Tancrède, zoon van zijn zus, Raymond de Saint-

Gilles en anderen. Bohemond liet ze verzamelen en zei tegen hen: 'Als we Antiochië nemen, 

wie zal het zich dan herinneren?' Hierover ontstond een levendig debat, en iedereen wilde de 

stad beheersen. Toen vervolgde hij: ' Laat ieder van ons een week lang de belegering voeren ', 

en laat de stad in de macht zijn van degene die onder het bevel staat. 

(1) Kerbogah, generaal van de Seljoucidische sultan van Perzië, had volgens Aboulfarage 

honderdduizend ruiters bij zich.  

 

"Dement van wie het is afgenomen."  Toen Bohemond aan de beurt was, de borstplaatmaker, 

godverdomme! gooide een touw naar de soldaten van deze prins. Het was toen de nacht van 1 

Regeb (begin juni). Ze beklommen de muren; degenen die als eerste arriveerden, hielpen de 

anderen; en zodra ze in voldoende aantal waren, vielen ze de schildwachten aan en slachtten 

ze af. Dit is hoe Bohemond Antiochië nam. Toen de dag aanbrak, maakten de Franken zich 

klaar om de stad in te trekken. Bij het lawaai dat opkwam, stelde Baguisianus voor dat ook de 

citadel in handen was van de christenen; hij verliet onmiddellijk de stad met een paar 

vluchtelingen en rende een tijdje, met slechts één van zijn mensen bij zich. Hij viel van zijn 

paard; deze man pakte hem op; hij viel weer, deze man verliet hem; even later passeerde een 

Armeense houthakker nabij Bagui-sian, hakte zijn hoofd af en droeg het naar Antiochië. Men 

kan het aantal moslims dat op die dag het martelaarschap heeft geleden, niet beschrijven. De 

Franken plunderden de stad en verminderden de moslims die nog steeds in slavernij leefden. 

“De leiders van het moslimleger waren echter al in Artah aangekomen. Een van hun 

detachementen verraste de Franken bij de IJzeren Brug over de Orontes. en snijd ze in 

stukken. Ze naderden Antiochië, en toen ze hoorden dat de citadel nog steeds stand hield, 

kregen ze weer moed; ze kwamen op dinsdag 6 Regeb voor deze stad aan. De Franken 

werden daar belegerd. Tegelijkertijd bracht Kerbogah zichzelf in verbinding met de citadel, 

en liet een van zijn luitenants de citadel binnengaan om er het bevel over te voeren; maar het 

duurde niet lang voordat de divisie zich bij het moslimleger voegde. 

Er bestond een onverbiddelijke haat tussen Deccac, prins van  

 

Damascus, en zijn broer Redouan, Prins van Aleppo. Daarom hadden deze laatste niet aan 

deze expeditie deelgenomen. 

Deccac ontdekte dat Kerbogah en Redouan elkaar regelmatig berichten stuurden, vreesde 

voor zichzelf en stelde zichzelf op zijn hoede. Tegelijkertijd kreeg een deel van de Turken en 

de Arabieren ruzie; verschillende Turkomanen gingen zelfs op instigatie van Redouan uit 

elkaar. Uiteindelijk kwamen ze echter tot een akkoord, en er werd besloten dat ze zich 

zouden komen vestigen in de vlakte bij Antiochië. De moslims verspreidden zich voor de 

zeepoort en groeven een greppel tussen hen en de stad. 

Gedurende deze tijd werden de Franken, in de greep van hongersnood, gereduceerd tot het 

eten van lijken en dieren die ze konden bemachtigen. Op 26 Regeb kwamen ze gewapend 

naar buiten. Sommigen waren van mening ze binnen te halen; de anderen stelden voor om 

maar een klein aantal tegelijk naar buiten te laten komen, om ze een voor een te doden. 

Omdat we dachten dat we zeker wisten dat we zouden winnen, stopten we op geen enkele 

manier. Toen het leger vertrok, brachten de Turkomanen het in orde, zodat het zonder slag of 

stoot vluchtte. De Franken geloofden aanvankelijk dat het een list was; zij zagen af van het 

achtervolgen van de moslims, en deze fout was de redding van al degenen aan wie God hun 



leven wilde behouden. Kerbogah zag zichzelf alleen met een deel van de troepen, sloeg zijn 

tenten neer en ging op weg naar Aleppo. Hij had geen voorname man omgekomen; het 

bloedbad viel alleen op vrijwilligers, bedienden en goujats van het leger. Maar de gevolgen, 

de voorzieningen en de bagage die aan de christenen werden overgelaten, bedroegen enorme 

bedragen. Al degenen die tijdens de terugtocht het grootste deel van het leger verlieten, 

werden uitgekleed 

 

door de Armeniërs van het land. Na deze overwinning vielen de Franken de citadel aan en 

ontvingen deze bij samenstelling. De commandant werd vastgehouden in de stad en het 

garnizoen escorteerde naar de grenzen van het vorstendom Aleppo, waar het werd 

aangevallen door de Armeniërs van het land en gedeeltelijk werd verwoest. Wat Kerbogah 

betreft, bij zijn aankomst in de buurt van Aleppo ontving hij de hulp die hij nodig had van 

Redouan en zette hij zijn mars naar Mosul voort. De troepen uit Damascus en de andere 

steden van Syrië keerden ook terug naar hun provincies en het hele moslimleger werd 

verspreid (1).   

De christelijke en Latijnse kroniekschrijvers van die tijd, van wie sommigen eveneens 

ooggetuigen waren van gebeurtenissen, vervolledigen dit verslag van het eerste grote succes 

van de kruisvaarders. Het lijkt mij merkwaardig en interessant om de twee versies met elkaar 

te vergelijken (2). 

Na de verovering van Nicea hadden de christenen, zo zeggen ze, rechtstreeks naar Jeruzalem 

kunnen marcheren, het doel van hun expeditie; sommigen waren van deze mening, maar het 

grootste aantal van de opperhoofden, die in het beroemde Antiochië een gelegenheid van 

glorie en buit zagen, wilden het halen vóór de belegering. Aangekomen voor de stad, nam het 

leger daar dus een positie in: elk lichaam, behorend tot een andere natie, plaatste zich voor 

een van de poorten. Maar na drie maanden vorderde het beleg weinig, ondanks frequente 

confrontaties tussen de aanvallers en 

(1) Bibliotheek van de kruistochten, deel 48, p. 5. 

(2) Ik neem de samenvatting van deze teksten, vertaald uit het Latijn, in de plaatselijke 

historici van het huis van Adhémar, waartoe de bisschop van Puy, legaat van de paus voor de 

eerste kruistocht, behoorde.  

 

de ontrouwe; aan de andere kant was de hongersnood in het kamp, voornamelijk als gevolg 

van de zelfverzekerdheid van de kruisvaarders. In het begin zaten ze vol met proviand, 

dagelijks verspild zonder zorg en zonder maatregelen. Het kamp bevatte ook een groot aantal 

vrouwen van alle soorten en het moet gezegd worden dat er geen beperkingen waren 

opgelegd aan onmatigheid en losbandigheid. Dus dat ongeluk was op zijn hoogtepunt, een 

besmettelijke ziekte die zich onder christenen verspreidde; hun kampementen waren overvol 

met de doden en al snel wist niemand waar hij ze moest begraven. Bij het zien van zoveel 

kwaad, velen 

sieurs voelden dat hun moed faalde; er waren veel deserties en de expeditie leek vanaf het 

begin te zijn gestopt. 

De bisschop van Le Puy, Adhémar, die de paus had uitgekozen als zijn legaat, die de 

uitgestorven vurigheid en ontmoediging in alle harten zag, verzamelde het christelijke leger 

en beschuldigde het zijn wanorde en corruptie, hij moedigde het aan om zijn toevlucht te 

nemen tot God wiens zonden woede hebben uitgelokt.  



Bewogen door het krachtige en welsprekende woord van de vertegenwoordiger van Christus, 

erkennen de kruisvaarders hun fouten en onderwerpen zich aan de bevelen van de bisschop, 

die een driedaagse boete voorschrijft, alle verdachte vrouwen uit het kamp verdrijft en 

hiervan profiteert. hernieuwde ijver om strenge regels voor de hervorming van manieren af te 

kondigen; en wanneer, ten slotte, het leger weer helemaal tot onderwerping en trouw lijkt te 

zijn teruggekeerd, geeft hij er woorden van aanmoediging en eenheid over, waarbij hij het zo 

spoedig mogelijk de prijs van zijn volharding belooft (1). 

(1) Guibert de Nogent, boek IV; Guillaume de Tyr, boek V. 

 

De lente bracht enige verzachting in het lijden van christenen. Er kwamen nieuwe voorraden 

aan en de hongersnood zakte toen de hongersnood de dicht geblokkeerde stad begon te 

plagen. 

Maar tegelijkertijd werd vernomen dat een ontelbare troep ongelovigen Antiochië te hulp 

kwam. Dit nieuws wekte terreur onder de belegeraars, en verschillende, onder anderen 

Étienne, comte de Chartres, onder anderen, die hun mislukking slecht kleurden, verlieten het 

leger onder voorwendsel van ziekte. Uit angst voor besmetting met een dergelijk voorbeeld, 

publiceerden Adhemar en de andere hoofden een verbod om het kamp te verlaten, op straffe 

van als heiligschennis te worden beschouwd, te worden opgemerkt met schande en bestraft 

als een verrader (1). Deze strengheid, waarvan de noodzaak verrassend is, stopte de desertie, 

maar de trouwe leiders begrepen des te beter de dringende noodzaak om de stad in te nemen. 

Ze wisten niet hoe ze dit zo ongeduldig gewenste resultaat moesten bereiken, toen Bohémond 

de Tarente de bisschop van Puy kwam zoeken om hem toe te vertrouwen dat hij in die plaats 

een intelligentie had beoefend en dat een Turkse officier aanbood hem die van de torens waar 

hij het bevel voerde; dat hij bereid was de kansen van een onderneming te runnen die 

gevaarlijk zou kunnen zijn, maar op voorwaarde dat de soevereiniteit van Antiochië aan hem 

zou worden overgedragen, als de stad aldus met zijn middelen zou worden ingenomen. Bij 

deze opening brengt de legaat de belangrijkste leiders van de kruistocht samen en houdt ze 

een zeer opmerkelijke toespraak om voor te lezen, waarin, hoewel hij zijn welsprekendheid 

en zijn duidelijke toespraak lijkt te stellen ten dienste van de ambitie van de prins van 

Taranto, hij hoeft echter niet te zien 

(1) Willem van Tyrus, ibid.  

 

dan zijn vurige verlangen om de christenen eindelijk meesters van Antiochië te maken (1). 

De vorsten beloven daarom dat de stad zal toebehoren aan degene die haar kan innemen. 

Alles werkte zoals de Arabische historici het vertellen. 

De christenen werden midden in de nacht op het plein gebracht en onder dekking van de 

duisternis slachtten ze de verdedigers van de wallen af: voordat de inwoners wakker werden, 

hadden de kruisvaarders al alle poorten ingenomen. Bij daglicht viel het hele leger de stad 

binnen en urenlang was het een verschrikkelijk bloedbad dat de straten bezaaid met meer dan 

tienduizend lijken. Degenen die wisten te ontsnappen trokken zich terug in de citadel, die 

uitkeek op het plein en waar het moeilijk was om ze te forceren. 

Kort daarna arriveerde het lang aangekondigde leger in het zicht van de stad, aangevoerd 

door Kerbogah, generaal van de sultan van Perzië: het was immens en vulde de hele vlakte 

van Antiochië. Op hun beurt werden de christenen, die de citadel belegerden, belegerd. Ze 

hadden geen tijd meer om voedsel op het plein te brengen; ze hadden alleen hongersnood 

meegebracht. Het was al snel vreselijker dan degene die ze in hun kamp hadden meegemaakt. 



Bovendien beroofden onophoudelijke gevaren hen van alle rust, omdat ze verplicht waren om 

zich tegelijkertijd te verdedigen tegen de moslims buiten en tegen die van het fort. 

Mislukking verspreidde zich opnieuw naar de kruisvaarders, en velen, zelfs de meest nobele, 

verlieten heimelijk de stad en vluchtten naar de zee (2). Terwijl Kerbogah de plaats elke dag 

strakker maakte 

(i) Geschiedenis van Tancrède, door Raoul de Caën, hfst. XXIV. 

(2) Willem van Tyrus, liv. VI. 

 

Meer en meer kwam er een tijd dat er niets in of uit kon komen. Toen werd de hongersnood 

ongehoord. Honger maakte alle rangen gelijk; de soldaten betwistten het grofste voedsel met 

hun chefs, en ze werden gereduceerd tot het eten van de dode en halfverrotte paarden. “De 

edele mannen gingen van tent naar tent en bedelden om wat voedsel; de voorname vrouwen 

zelf, die alle bescheidenheid lieten wijken, boden hun gunsten aan om hun honger te stillen.  

De legaat Adhemar en Bohemond alleen voelden geen zwakte. Door de kruisvaarders te 

troosten en te vermanen, vergaten de eersten niets om hen te herinneren aan de vervulling van 

hun gelofte om het graf van Christus te bevrijden. 

Maar een onvoorziene en wonderbaarlijke gebeurtenis deed neerslachtige harten verheffen. 

Een Provençaalse geestelijke, Pierre Barthélémy genaamd, ging op zoek naar de bisschop van 

Puy en de graaf van Toulouse en verzekerde hen dat de heilige André hem midden in een 

droom driemaal was verschenen en hem had geopenbaard dat in de kerk van St. Peter van 

Antiochië, op een plaats die hij had aangewezen, werd de lans begraven waarmee de zijkant 

van de Heiland werd doorboord; dat het nodig was om het terug te trekken en dat het leger 

door zijn deugd zou zegevieren. Dit nieuws verspreidt zich snel; we gaan naar de kerk en 

daar ontdekken we in feite, na op de aangegeven plaats de aarde te hebben gegraven, een 

roestige speer. De mensen schreeuwen om een wonder, ze zien in dit kostbare relikwie een 

garantie voor succes, en de moed wordt opnieuw geschikt gemaakt voor de meest gevaarlijke 

ondernemingen. Zien 

 

Deze terugkeer van enthousiasme, Adhemar maakt er gebruik van om aan de prinsen de eed 

te hernieuwen om niet te scheiden tot de volledige bevrijding van Jeruzalem en het Heilig 

Graf.  

Na drie dagen van boetedoening en buitengewone gebeden, de vierde, bij het aanbreken van 

de dag, komen de christenen, die de mis hebben gehoord en de communie hebben ontvangen, 

naar buiten verdeeld in zes lichamen. De bisschop van Le Puy nam het bevel over; Raimbaud 

Adhémar, Prins van Oranje, had de leiding over de leiding van het Vijfde Korps. 

Aangekomen in de vlakte bleef Adhemar staan en, terwijl hij de lans van de Heiland hoog 

hield, richtte hij zijn laatste en vaderlijke aansporingen tot de kruisvaardersstrijders, waarbij 

hij goede orde en wederzijdse toewijding in de strijd aanbeveelde. Hij herinnert hen aan wat 

ze hebben geleden, als straf voor hun zonden, en eindigt als volgt: * Wat zou je kunnen 

vrezen nu je gezuiverd en verzoend bent met God? nee - er kan u niets overkomen. Hij die 

hier sterft, zal ' gelukkiger zijn dan wanneer hij in leven was gebleven, want in plaats van een 

tijdelijk leven zal hij eeuwige vreugde verwerven; wie het overleeft, zal de overwinning 

behalen over zijn - vijanden, zal rijk worden en zal niet langer hoeven te lijden onder - 

hongersnood. Je weet wat je hebt meegemaakt en wat is - is nu voor jullie. De Heer gebeurde 

- in de hand van de rijkdom van het Oosten: neem Cour- leeftijd en laten u het hart van de 

mensen, voor de reeds - Lord stuurt de legioenen van de heiligen die gaan • < wraak op je 



vijanden. Je zult nu je ' ogen zien en als ze komen, wees dan niet bang voor hun lawaai - 

verschrikkelijk omdat ze je al hebben gered in je gevechten. 

 

 

 ze wachten op uw komst, "liever bereid om te vluchten dan om te vechten." Loop daarom 

naar hen toe "om hen aan te vallen in de naam van onze Heer Jezus" Christus, en moge de 

Almachtige God met u zijn.   

Dit heftige en werkelijk geïnspireerde woord verheft alle harten; Christenen reageren Am, in! 

en ren op de vijand (1). 

De strijd was volgens westerse schrijvers verschrikkelijker en meer omstreden dan de 

Arabische kroniekschrijvers suggereren. Als we ze mogen geloven, duurde het niet lang 

voordat de aangekondigde wonderen plaatsvonden, en het was door goddelijke tussenkomst, 

duidelijk in de ogen van de kruisvaarders, dat deze gedenkwaardige overwinning te danken 

was. Ondanks de grootste inspanningen bleef ze onbeslist. Volgens dezelfde historicus 

denken christenen plotseling een menigte krijgers van de berg te zien komen, geheel in het 

wit gekleed. 

  Kerbogah vluchtte uiteindelijk, achtervolgd door de kruisvaarders, al snel gedwongen te 

stoppen bij gebrek aan paarden. “Men zou hebben gezien, voegt Robert de monnik toe, deze 

eerbiedwaardige priester, de bisschop van Le Puy, bedekt met de borstplaat, de Heilige Speer 

in zijn hand, die in zijn overmaat van vreugde overvloedige hoeveelheden over zijn gezicht 

liet stromen. , en spoorde de zijnen aan om God te danken door wie zij hadden overwonnen 

(2).  

(1) Geschiedenis van de eerste kruistocht, door Robert le Moine, liv. VII. 

(2) Ibidem.  

 

en Mesopotamië, was veroorzaakt door zulke buitengewone omstandigheden dat de mensen 

daar slechts een reeks wonderen wilden zien, en het kan de bisschop van Le Puy niet worden 

verweten dat hij niets heeft gespaard om hem te laten geloven in goddelijke tussenkomst in 

het succes van zijn armen (1).  

De kruisvaarders keerden terug naar Antiochië beladen met buit, en de volgende dag gaven 

de Turken in de citadel, die zichzelf zonder hoop op redding zagen, zich over aan de 

compositie. Adhémar's eerste zorg was om de kerken van Antiochië te herstellen in hun 

vroegere pracht, die gedurende meer dan vier eeuwen door de ongelovigen was ontheiligd en 

gedegradeerd, en om een geestelijkheid te vormen die in staat was ze te onderhouden (2). Het 

eigendom van de stad werd, zoals afgesproken, aan Bohemond verleend. Maar vanaf dat 

moment verschenen er tussen de leiders van de kruistocht deze gisten van onenigheid die de 

bisschop van Le Puy niet kon verstikken bij hun geboorte, omdat hij net getroffen was door 

de pest die de dag na de nederlaag van het leger. 

(1) Een Arabische historicus, Ibn-Giouzi, vermeldt de ontdekking van deze speer; natuurlijk 

ziet hij het alleen als puur bedrog.  De monnik begroef op een bepaalde plaats een speer, 

waarna hij tegen de Franken zei: “Ik zag in een droom Jezus Christus, die tegen mij zei: Er is 

op die en die plaats een Hij speer onder de aarde; zoek ernaar; als je het vindt, zul je de 

overwinning behalen, "want het is de speer waarmee ik ben doorboord." Vast daarom ' drie 

dagen lang, richt uw gebeden tot God en geef aalmoezen. Op de derde dag gaan de Franken 

met de monnik naar de aangewezen plaats; ze beginnen te graven en vinden de speer. Bij 



deze aanblik schreeuwen ze om een wonder, vasten ze, geven aalmoezen, gaan op tegen 

moslims en verdrijven hen. »(Bibliotheek van de kruistochten, deel 48, p. 9.) 

(2) Willem van Tyrus, Liv. VI. 

 

Muslim, was begonnen met hardhandig optreden tegen christenen, ongetwijfeld veroorzaakt 

door het grote aantal lijken dat zwaar begraven lag in de vlakte. Vanaf het begin bereikte de 

besmetting zo'n intensiteit dat er elke dag minstens honderd mensen aan stierven. Het was op 

1 augustus 1099 dat de heroïsche prelaat, " deze man van God", zoals zijn metgezellen hem 

noemden, zijn ziel overgaf aan de Schepper. 

Het verdriet van het leger was enorm, net als het verlies dat het had geleden. Hij werd 

begraven in de kerk van Sint-Pieter van Antiochië, waar een rijk graf voor hem werd 

opgericht door de zorg van zijn familieleden die deel uitmaakten van de expeditie en onder 

wie, zoals ik al zei, Raimbaud Adhémar van Oranje was, die cijfers nog steeds bij de 

belegering van Jeruzalem. 

De kruisvaarders profiteerden van hun succes en verspreidden zich al snel naar de naburige 

regio's van Antiochië, en daar namen ze eerst Marra in, wiens vestingwerken ze verwoestten.  

Het grootste deel van het leger marcheerde daarna naar Jeruzalem. Degenen die in Opper-

Syrië bleven, vermeerderd met nieuwkomers, en allen onder bevel van Bohemond en 

Tancred, namen, na tevergeefs te hebben geprobeerd Aleppo in te nemen, Edessa in, waaruit 

een nieuw vorstendom werd gevormd, en vervolgens de stad Sarong, die hun uiterste 

verovering was in Mesopotamië. Gedurende deze tijd was de Heilige Stad ingenomen en 

werd Godefroy de Bouillon koning van Jeruzalem. De volgende jaren werden ook 

gekenmerkt door de verovering van de belangrijkste plaatsen van Palestina en Fenicië. De 

vorsten van Antiochië moesten constant, en vaak met voordeel, vechten tegen de 

moslimleiders, hun buren. In 1119 bevond Roger, een van hen, zich in de greep van een leger 

dat onder bevel stond 

 

door Ilgazi, de emir van Mardin. De kruisvaarders waren volledig verslagen; Roger kwam om 

in de strijd en de moslims verspreidden zich door het hele vorstendom Antiochië en 

veroorzaakten een verschrikkelijke ravage. Deze nederlaag werd fataal voor alle christelijke 

koloniën in het oosten. Het vorstendom Antiochië herstelde zich niet. Lange tijd waren de 

koningen van Jeruzalem verplicht om daarheen te verhuizen om het te beschermen tegen de 

invallen van de mohammedanen van Aleppo en Mesopotamië. Later, toen Antiochië nog 

prinsen had die konden vechten, waren ze ofwel ongelukkig in de oorlog, ofwel namen ze er 

niet aan deel. 

Met Roger waren de beste leiders en soldaten omgekomen, en het was niet langer mogelijk 

hen te vervangen. De christenen hadden in 1125 onder leiding van koning Boudewijn II 

opnieuw vruchteloos geprobeerd Aleppo in te nemen. Het was toen dat deze Zenghi, attabeg 

of sultan van Mosul verscheen, van wie ik heb gesproken in verband met deze stad, die al 

snel toonde dat hij de meest geduchte vijand van de christenen was. 

De laatste nam een krachtig offensief en kwam in 1144 om Edesse te belegeren.  Christenen 

waren bijna het hele noorden van Mesopotamië binnengevallen, met hun rassen naar verre en 

nabije plaatsen. Hun troepen drongen door tot Nisibe, Diarbekir en Racca aan de Eufraat, en 

tot aan de poorten van Mardin. 

Hun gezag werd uitgeoefend over de hele buurt, inclusief Sarong, Elbirèh en andere plaatsen 

ten westen en oosten van de rivier. Dit hele land behoorde toe aan Josselin (graaf van 



Edessa). Het was op zijn advies dat de Franken gingen; ze hadden hem gekozen als leider van 

hun legers bij 

 

vanwege zijn moed en zijn vaardigheid (1) ”. Zenghi profiteerde van de afwezigheid van 

Josselin om Edesse aan te vallen, die door haar graaf bijna net zo sterk was gemaakt als 

Antiochië. De Jacobitische patriarch, Aboulfarage, heeft in zijn Syriac Chronicle de 

herinnering aan deze belegering en de val van deze boulevard des Christians in Mesopotamië 

bewaard. 

"Zenghi," zei hij, "verscheen voor de stad op dinsdag 28 de tisrin seconde (november 1144). 

Zijn kamp was opgezet nabij de Porte des Heures, in de richting van de Kerk van de 

Belijders. In dit gevaar snelden de grote en kleine inwoners, zonder uitzondering van de 

monniken, naar de wallen en vochten met moed; zelfs de vrouwen gingen erheen en brachten 

de krijgers stenen, water en voedsel. De vijand had echter tot aan de stad ondergronds 

gegraven; de belegerden groeven ook aan hun zijde en, toen ze de tegenoverliggende mijn 

binnengingen, doodden ze daar de arbeiders. Maar al twee torens waren volledig gedolven. 

Omdat ze op instorten stonden, liet Zenghi de belegerden dit weten door te zeggen: "Het is 

beter zich over te geven en niet te wachten " om met geweld onderworpen te worden en te 

worden uitgeroeid.  Degene die in Edessa het bevel voerde over de Franken, in afwachting 

van de komst van Josselin en de koning van Jeruzalem, verwierp minachtend het voorstel van 

Zenghi. Toen stak de vijand de balken die de torens ondersteunden in brand en ze stortten in. 

Bij het weerklinken van het geluid haastten de inwoners en de bisschoppen (2) zich naar de 

bres om de vijand te stoppen. Maar terwijl ze deze plek verdedigden, vonden de Turken de 

wallen 

(1) Bijbel. of the Crusades, Part 4, p. 71. 

 

 

gestript en gedwongen de stad. Dus verlieten de inwoners de bres en renden naar de citadel. 

Welke mond zou vanaf dat moment niet sluiten, welke hand zou zich niet in angst 

terugtrekken als hij de tegenslagen wilde vertellen of beschrijven die Edesse drie uur lang 

overweldigde! Het zwaard van de Turken werd gedrenkt met het bloed van jonge mensen, 

oude mensen, mannen, vrouwen, priesters, diakenen, religieuze mannen en vrouwen, 

maagden, echtgenoten, echtgenotes. Ten slotte beval Zenghi, geraakt door de kwalen die 

Edesse overweldigden, het zwaard terug in de schede te steken. Het garnizoen van de citadel 

gaf zich twee dagen later over en trok zich ongedeerd terug. De Turken vermoordden alle 

Franken die ze konden bereiken; maar ze respecteerden zowel ons volk (de Syriërs) als de 

Armeniërs (1).  

De val van Edessa was een groot verlies voor christenen en werd het signaal voor het herstel 

van de moslimaangelegenheden. Dit is wat Ibn-Alatir in treffende bewoordingen zegt: “Na 

deze verovering stak het islamisme zijn hoorns uit in het land; hij toonde zijn kracht en de 

tekenen van zijn overwinning.  

Het nieuws van dit ongeluk, verspreid in Europa, lokte daar de tweede kruistocht uit, 

gepredikt door Sint-Bernardus.  

Maar voordat de nieuwe kruisvaarders Syrië en Palestina hadden bereikt, had Noureddin, 

zoon en opvolger van Zenghi, die stierf na zijn overwinning, de volledige vernietiging van de 

ongelukkige stad uitgevoerd.  Toen hij hoorde van de dood van Zenghi, schreef hij aan de 



inwoners van Edessa, van wie de meesten Armeense christenen waren, om hen te 

verontschuldigen. 

(1) Bijbel. of the Crusades, deel 46, p. 73. 

 

om in opstand te komen en hen ertoe aan te sporen de stad aan hem over te dragen. De 

inwoners beloofden hem dat, en ze waren het samen eens op de dag van zijn aankomst. Dus 

hij kwam met zijn troepen, en keerde terug naar zijn oude hoofdstad; alleen de citadel 

verzette zich. Maar terwijl hij het beleg vormde, haastte Noureddin zich met zijn leger uit 

Aleppo en dwong de christelijke prins terug te keren naar zijn provincies. Daarna ontsloeg hij 

Edesse en bracht de inwoners tot slavernij. De meesten van hen vertrokken, en slechts een 

klein aantal christenen bleef over.  

Zestienduizend werden gevangengenomen en slechts duizend slaagden erin om met de 

Franken te ontsnappen in het nabijgelegen fort van Kaukab. We hebben de vrijheid er niet 

aan overgelaten 

vrouwen of kinderen; allen die aan het zwaard ontsnapten, werden tot slaven gemaakt.De stad 

was verlaten, dronken van het bloed van haar kinderen en bedekt met hun verspreide 

ledematen. 

'S Nachts kwamen de wilde beesten om te smullen van lijken, en Edesse werd de terugtocht 

van de beesten van het veld. »(1) Noureddin en daarna Saladin namen achtereenvolgens van 

de christenen bijna alles af wat ze in Syrië hadden (1145-1193). In het midden van de 

volgende eeuw was alles wat ze in dit land hadden achtergelaten Antiochië, Tripoli en Tyrus, 

en in het zuiden de stad Sint-Jan van Akko, die alleen het koninkrijk Jeruzalem 

vertegenwoordigde, dat allang verdwenen was. 

In 1268 begon Bibars, de sultan van Egypte, degene tegen wie Saint Louis vocht, om de rest 

van hun Syrische bezittingen weg te nemen. Een Bohemond, graaf van Tripoli, was 

tegelijkertijd heer van de 

(i) Bijbel. of the Crusades, deel 46, p. 91 en 92. 

 

cipauté d'Antioche, die hij had beheerd door een agent. Toen de felle Bibars deze eerste 

plaats te goed versterkt vonden, stelde hij zich tevreden met het verwoesten van het 

platteland, en kwam om Antiochië te belegeren, dat, slecht verdedigd, spoedig bezweek. De 

stad werd meedogenloos behandeld door de overwinnaar. Ik kan de wens niet weerstaan om 

hier een deel van de lange en beledigende brief te reproduceren die de sultan zelf aan 

Bohemond wilde schrijven om hem de ramp van de christenen aan te kondigen. Er heerst een 

felle en hooghartige ironie die duidelijk de intensiteit aangeeft van de haat van moslims 

jegens christenen. 

'De glorieuze, magnifieke graaf, ter ere opgeheven', grootmoedig, de moedige leeuw 

Bohemond, de glorie van 'de natie van de Messias, het hoofd van de christelijke religie', de 

leider van het volk van Jezus, aan wie we doen niet moet 'meer geven dan de titel van graaf, 

en wie teleurgesteld is in ' die van prins, aangezien hij het vorstendom Antiochië verloor, 

deze graaf, moge de Heer hem de ' weg wijzen die naar hem leidt, moge hij hem een goed 

einde en laat hem herinneren wat we tegen hem gaan zeggen! 

Deze telling moet onze laatste expeditie tegen Tripoli herinneren, onze races binnen zijn 

campagnes; hij moet niet vergeten dat we " feit, landdegradatie en velden ense" mencés 

zullen hebben, de ondergang van de inwoners; hij weet hoe "kerken van de aardbodem 



werden weggevaagd", zegt het wiel over de locatie van de huizen: "Hoeveel lijken , aan de 

oever van de zee, waren " de stapels lijken die naar de schiereilanden keken. U weet 

bovendien hoe we "uit Tripoli zijn ontsnapt, dat wil zeggen als mensen 

 

"Die moeten terugkomen. U weet dat we daarna 'naar Antiochië zijn gegaan voordat er enig 

nieuws ' van onze nadering het had bereikt; dat we 'daar aankwamen terwijl je dacht dat we 

nog dicht bij je waren'. 

'Trouwens, als we weg zijn, komen we zeker terug.' Op dit moment gaan we je leren "één 

ding dat af is: we gaan je voorlichten over een ramp" die alles heeft verzwolgen. 

"We vertrokken van voor Tripoli op een woensdag 24" van Shaban, en we kwamen aan onder 

de muren "van Antiochië aan het begin van de grote Ramazan. Een ' onze nadering, de 

troepen van de stad die de uitgangen zijn' die we bestrijden, werden op de vlucht geslagen; de 

Constable “die hen het bevel voerde, werd gevangengenomen; hij “bood zelfs aan om namens 

uw volk met ons te behandelen; we "lieten hem de stad binnengaan, en hij bracht ons een " 

troep religieuzen en de belangrijkste burgers van de stad. 

 Toen we " zagen dat er niets te doen was en dat hun verlies" door God was verordend, 

stuurden we de afgevaardigden "en zeiden:" We zullen je aanvallen; dit is het eerste en laatste 

advies dat u van ons mag verwachten.   

 In minder dan een uur was de zaak van de maarschalk (die het bevel voerde in plaats van de 

Constable) voltooid, schrik drong de zielen van de monniken binnen, het ongeluk omhulde de 

Châte, lag, lag, de dood kwam van alle kanten over de belegerden; “We hebben Antiochië 

met het zwaard veroverd op het vierde uur van zaterdag 4 van de grote Ramazan; al degenen 

aan wie 

 

'Je had de bewaker toevertrouwd en de verdediging werd vermoord: er' was niet een van hen 

die niets van ' deze wereld bij zich had; nu is er niet één van ons die niet ' iets heeft van wat 

ons toebehoorde'. 

"Ah! als je had gezien hoe je ridders de 'paarden vertrappelden, je stad Antiochië 

overgeleverd aan het geweld van de piloten' en de prooi werd van iedereen, je schatten ' 

verdeeld door kwintalen, de matrons van de stad dat we ' een goud verkochten munt vier! als 

je had gezien dat de " kerken en kruisen werden omvergeworpen, de bladeren van de heilige 

evangeliën " verstrooid, de graven van de aartsvaders vertrappeld! Als u de moslim, uw 

vijand, op de tabernakel en het altaar had zien marcheren en de religieuzen, "de diaken, de 

priester, de patriarch!" als je het 'patriarchaat zonder terugkeer had afgeschaft, de mensen die 

tot dan' de macht deelden, in de macht van anderen! Als u ' uw paleizen in vlammen had zien 

steken, de doden verslonden door' het vuur van deze wereld, voordat u zo door dat van de 

ander werd ' , ' uw kastelen en hun bijgebouwen verwoest, de kerk van ' Saint-Paul verwoest 

van boven naar beneden. bodem, zeker gij " zou uitroepen:" zou ik tot God had ik luizen 

"IESO! Ik wou dat ik de brief niet had ontvangen "die me zo'n triest nieuws bracht!.  

'Als je deze plaatsen had gezien, voorheen zo weelderig, en nu een verblijfplaats van ellende; 

als u uw schepen had gezien ' door uw eigen schepen in de haven van Seleucia ', uw schepen 

in tegenstelling tot uw schepen, dan zou u ongetwijfeld geweten hebben dat de God die u een 

'tioche you la had gegeven zich terugtrok, laat de meester die je had gezegend " met zijn 

citadel, nam het terug en gewist uit het gezicht van " de aarde; je zou hebben gezien dat de 

genade van God ons geeft- 

 



“Was in het bezit van de kastelen die aan het islamisme waren ontnomen.  

'Nu hebben we al die van jullie het land uit verdreven; we hebben ze bij de haren gepakt ', en 

we hebben ze van dichtbij en ver verspreid. 

 Het is aan uw afwezigheid - dat u er dankbaar voor bent; want als u op deze "stoel had 

gezeten, was u ongetwijfeld nu dood", gevangene of doorzeefd met wonden. Je vreugde moet 

- heel groot zijn, want niemand voelt ooit een betere prijs 'van het leven dat ontsnapt bij een 

grote ramp. 

'Misschien wilde God je een pauze gunnen, zodat' je je ongehoorzaamheid uit het verleden 

goedmaakt. Aangezien niemand "zichzelf heeft gered om u te leren wat er is gedaan", zijn wij 

het die u onderwijzen; aangezien er "niemand meer is om u te feliciteren met uw verlossing, 

hebben we deze toespraak tot u gericht". Nu weet je wat je kunt verwachten; u zult ons niet 

langer kunnen beschuldigen van liegen, en u hoeft niet langer met een ander te praten om ' de 

waarheid te kennen'. Afscheid (1).   

Een historicus uit Bibars voegt aan deze details, die hij zelf heeft gegeven, enige informatie 

toe die de weergave van de volledige omvang van de onherstelbare ramp die op de een of 

andere manier de verdwijning van Antiochië had veroorzaakt, completeert.  De buit was 

opgestapeld en gevormd als grote heuvels; daarna gingen we verder met delen. Omdat het te 

lang zou duren om te wegen, werd het geslagen geld in vazen verdeeld. De mannen waren 

verdeeld door 

(1) Bijbel. of the Crusades, Part 4, p. 507. 

 

hoofd; er was geen slaaf die geen slaaf had; de vrouwen, meisjes en kinderen waren ook 

verdeeld: een jongetje werd verkocht voor twaalf zilverstukken en een klein meisje voor vijf. 

Deze zorgen hielden de sultan twee dagen bezig; hij was overal aanwezig en wilde alles door 

zijn ogen zien. Over wat sommige soldaten niet alles hadden verklaard, raakte hij in grote 

woede; zijn emirs hadden grote moeite hem te kalmeren. Aan het eind trok hij zich terug. De 

stad en de citadel van Antiochië werden vervolgens aan de vlammen overgeleverd: alles werd 

vernietigd. Het geld dat werd onttrokken aan het beslag van de deuren en de leiding van de 

kerken bedroeg enorme bedragen. Er waren verschillende markten in de buurt en kooplieden 

stroomden van alle kanten samen (1).  

De huidige stad, die de naam Antakiéh draagt, vormt niet het vijfde deel van het oude 

Antiochië aan de westkant van de oorspronkelijke omheining. Tegenwoordig heeft het 

hoogstens tien- tot twaalfduizend inwoners, en in dit aantal zes- of zevenhonderd christelijke 

gezinnen, die vooral behoren tot de schismatische Armeense gemeenschap en tot de niet-

verenigde Griekse Kerk. Er zijn hooguit honderd katholieken van verschillende 

nationaliteiten. Sinds de verovering van de stad door Bibars, en tot de zestiende eeuw, waren 

de christenen dit verblijf van hun macht en glorie ontvlucht. Zelfs aan het begin van de 

huidige eeuw hield de reputatie van fanatisme van de mohammedanen van Antiochië 

christelijke gezinnen ervan af. Tegenwoordig is deze onverdraagzaamheid aanzienlijk 

verzacht en is de oude metropool de residentie geworden van vier Syrische patriarchen, die 

tijdens 

(1) Bijbel. of the Crusades, Part 4, p. 511. 

 

mijn passage, Mgrs Belgrado, patriarch van de Latijnse ritus, Yousef, patriarch van de 

Melchieten, Mashàd, patriarch van de Maronieten, en Harcus, patriarch van de Syriërs-

verenigd.  



Maar een paar jaar geleden zorgde een vreselijke moord ervoor dat christenen vreesden voor 

een heropleving van de oude wreedheid; Ik bedoel de moord op pater Basilio. 

Het aspect van Antiochië is dat van een Europese stad uit de Middeleeuwen, met smalle 

straatjes en huizen gebouwd van grijze steen en bedekt met tegels bedekt met een korst van 

mos. Frequente bewegingen van de grond versnelden en voltooiden zijn ondergang. In de 

zesde eeuw, onder Justin de Oudere, de voorganger van de grote Justinianus, zou de 

hoofdstad van Syrië meer dan tweehonderdduizend inwoners hebben verloren als gevolg van 

een aardbeving. Een tweede, waarvan de geschiedenis de herinnering heeft bewaard, is die 

van het jaar 1115. De aardbeving van 1822, zo fataal in Aleppo, wierp ook de helft van de 

huizen van Antakiéh omver; maar verrassend genoeg leed de oude omheining weinig in 

vergelijking met deze verschillende omwentelingen. Deze omheining en de overgebleven 

torens zijn het enige echt monumentale dat herinnert aan de hoofdstad van de Seleuciden en 

het Antiochië van de Middeleeuwen. Ik zal ze later beschrijven. Enkele herinneringen aan de 

oudheid zijn te zien in de rechterstraat, die een verlenging is van de Corso, die zich vanaf de 

Saint-Paul-poort uitstrekt tot de Orontes en de huidige stad doorkruist. 

De muren van de huizen, de hoeken van de zijstraten tonen secties van kolommen, 

fragmenten van kapitelen die als materiaal zijn gebruikt. Het noordelijke deel van de 

omheining loopt langs de rivier, maar op sommige plaatsen op enige afstand vanwege de vele 

windingen. 

De verbeeldingskracht en poëtische verhalen van het groeiende verleden  

 

verre objecten, we zeggen de rivier de Orontes, zoals we de rivier de Jordaan noemen. Het 

zijn eenvoudige rivieren, en de Orontes die aan de monding, na een loop van honderdtwintig 

mijlen, hoogstens dertig meter kanaal bieden, hebben er slechts tien of twaalf voor Antiochië. 

Komend uit Anti-Libanon, ongeveer twintig mijlen van Damascus, rent hij rechtstreeks naar 

het noorden naar Antakiéh, vanwaar hij, door een plotselinge terugkeer naar het zuidwesten, 

richting de zee gaat om de oude haven van Seleucia te vinden. We steken de Orontes over op 

een oude stenen brug met vier bogen, die leidt naar een deur die de Porte du Pont wordt 

genoemd. 

Nabij daar werken immense wielen die door de rivier zelf in beweging worden gezet en die 

het water in leidingen werpen die het over de stad en de binnentuinen verdelen. Deze 

leidingen rusten op bakstenen pilaren of op oude overblijfselen van vestingwerken. 

In feite biedt Antiochië tegenwoordig niets dat het vermelden waard is. Van de honderdzestig 

kloosters die er ooit waren, zijn er maar een paar overblijfselen; zijn kerken, die in de dagen 

van zijn christelijke pracht, werden beschouwd als de eerste ter wereld, worden vandaag 

vertegenwoordigd door de enige Grieks-schismatische kerk, opmerkelijk is het waar, 

vanwege zijn prachtige mozaïekbestrating, zijn uitgehouwen houten koor en zijn altaar ook in 

gebeeldhouwd hout en versierd met enkele schilderijen aangeboden door Rusland. 

De andere zijn slechts eenvoudige kapellen, zonder karakter en zeer slecht gedecoreerd. De 

grote moskee (de stad heeft veertien kleinere), voorheen de kathedraalkerk van Sint-Jan, kan 

door het geloof van de eerste christenen toch een hoog beeld geven van de constructies. 

Het onderscheidt zich door een dubbele rij ramen  

 

gebeeldhouwd, maar betreurenswaardig verminkt. Aan de voorkant strekt zich een grote 

binnenplaats uit waar men enkele oude overblijfselen ziet, en onder andere een groep die een 

fauna vertegenwoordigt die een hermafrodiet nadert. Ik zal alles over het interieur van 



Antakiéh hebben gezegd als ik vijf of zes openbare baden noem die er niet zo uitzien en 

evenveel even zeer middelmatige bazaars. Daar worden de meest gewone stoffen gemaakt en 

verkocht. Ik zag daar heel mooie jassen (abbas) gemaakt, in felle kleuren, maar die hielden 

niet. De enige schoonheid van Antakiéh bestaat uit de overvloed aan grote bomen, vooral 

magnifieke iepen en platanen met kolossale ontwikkeling, afgewisseld met zeldzame 

palmbomen die de huizen omringen en alle lege ruimtes vullen: vanaf een hoog punt lijkt het 

op een stad die verspreid is in een bos. Deze prachtige bomen herbergen soms fonteinen in de 

buurt waarvan kleine cafés openen. 

Het blijft aan mij om te spreken over de wallen van Antiochië die, zoals ik al zei, als geheel 

de tand des tijds en de commotie van de grond hebben doorstaan. Het deel dat zich naar het 

noorden uitstrekt, langs de Orontes, heeft het minst geleden. De muur, gebouwd van fijn 

hardsteen, heeft aan deze kant slechts ongeveer negen meter hoogte, en de rivier vormt daar 

een eerste barrière die de stad effectief beschermde. Vijftien bij vijftien meter, wordt de muur 

versterkt door een ronde of vierkante toren van ongeveer veertig voet hoog; acht van deze 

torens zijn nog intact en dragen, op hun buitenkant, een kruis, een glorieuze handtekening 

van onze voorouders gegraveerd. De andere delen van de omheining die naar het oosten en 

naar het westen aan de rivier leunen, beschrijven als een grote halve cirkel en omvatten vier 

van de heuvels van de berg die Antiochië al aan de overkant verdedigden. 

 

bij de Orontes. Ik heb gelopen (het is onmogelijk om het anders te doen) deze immense 

halfrond die een ontwikkeling biedt van verschillende competities. Pater Ludovico, overste 

van de kapucijnen, vergezelde me, of liever, leidde me, omdat het niet gemakkelijk is om te 

navigeren te midden van de obstakels en ongelukken van een te gekwelde grond. 

We begonnen onze verkenning bij het westelijke deel, omdat we eerst een grot wilden 

bezoeken, de Grotte de Saint-Pierre genaamd, die aan deze kant in de zijkant van de berg ligt 

en die van verre te zien is, aan de linkerkant, wanneer 'we ga van de Porte Saint-Paul naar de 

huidige stad. Dit deel van de wallen van Antiochië is vrijwel geheel verdwenen. Hier bevond 

zich de poort van Saint-Georges, zo genoemd naar een klooster met deze naam op een hoogte 

ertegenover, en waarvan Tancred tijdens het beleg een fort bouwde dat de moslims enorm 

hinderde. Slechts twee half ingestorte torens zijn overgebleven van deze oude omheining. De 

eerste die zich aandient, is beroemd; het is degene waarin deze Zerrad het bevel voerde, die 

Bohemond toegang gaf tot de plaats, die zes maanden onnodig werd belegerd door de eerste 

kruisvaarders. 

We volgden een weg die via een steile helling van de stad af leidt, en waar we al snel de 

overblijfselen van oude waterleidingen in rode baksteen tegenkomen, van binnen bedekt met 

een witachtige samenstelling afgezet door water.  

Deze wateren kwamen uit het bos van Daphne en werden naar de stad gebracht door 

aquaducten die in de rots waren gehouwen, waarvan je nog steeds gaten kunt zien die zich als 

een guipure langs de berg vormen. Er waren in feite drie over elkaar geplaatste aquaducten. 

Dit water heeft eerst de tuinen besproeid die aan de zijkant van de berg waren aangelegd. 

 

Na een half uurtje lopen kwamen we aan bij de Grotte de Saint-Pierre. De overlevering zegt 

dat hij hier tijdens zijn tweejarige verblijf in Antiochië zou bidden. 

Aan de voorzijde strekt zich een kleine vierkante mediaan uit, omsloten door een muur met 

een opening die wordt bereikt door middel van een houten trap met enkele treden. We hebben 

van deze kleine ruimte, een echt gazon, een bevoorrechte begraafplaats gemaakt. Hier wordt 



pater Basilio de Novaro begraven, vermoord door de Turken terwijl hij harmonium bespeelt 

in zijn kerk. Aan de rechterkant opent de grot, die al heel vroeg in een kapel is veranderd en 

versierd is met zuilen die het gewelf ondersteunden. Deze ondergrondse tempel is zeer 

waarschijnlijk de tempel waar de Heilige Lans werd gevonden, die zo'n grote rol speelde in 

de gedenkwaardige slag om Antiochië. Het hele binnenland was opgeschud door 

aardbevingen, de infiltratie van water en ook door de hand van de Turken. Op bevel van 

Rome liet pater Ludovico dit heiligdom volledig restaureren, waaraan zulke oude en kostbare 

herinneringen zijn verbonden. De zuilengalerij die het gewelf ondersteunde is hersteld, de 

muren zijn gekauwd en op de achtergrond is een mooi klein altaar in witte steen opgetrokken. 

Aan de linkerkant van het altaar is er een deur die naar een kleine sacristie leidt, ook 

ondergronds, die communiceert met een geheime doorgang die heel ver de berg in ging, 

ongetwijfeld naar een veilig toevluchtsoord dat nu is gevuld, evenals de doorgang bij de 

aarde waarvan de infiltraties van het water waarvan de leidingen deze tepel kruisten, zijn 

gevallen. 

Van daaruit klommen we via een te steil pad naar de voet van de grote muur die aan de 

zuidkant Antiochië verdedigde, al beschermd door de vier  

 

heuvels waarvan deze muur alle bochten volgt, stijgend, dalend, stijgend om weer te dalen.  

Bijna een hele competitie lopen we langs deze opeenvolging van gekanteelde wallen en 

torens die minstens twee keer zo hoog zijn als de noordelijke omheining. Sommige van deze 

torens, opmerkelijk vanwege de stoutmoedigheid van hun constructie, hebben vier of vijf 

verdiepingen, met vijftien tot twintig perfect verdeelde kamers. Een zigzagtrap, uitgehouwen 

in de rots, leidt van een ervan naar de bodem van de berg, aan de rand van een ravijn waar we 

de overblijfselen van een oude brug of een aquaduct zien. De grote muur daalt dan 

majestueus neer op de Saint-Paul-poort en omvat de ruïnes van een kerk waar we een paar 

kolommen kunnen onderscheiden, en de plaats die werd ingewijd door de legende van Saint 

Pelagia (1). 

De citadel is gebouwd op de derde hoogste heuvel. Haar situatie was geweldig, en kunst had 

de kracht van deze zo goed gekozen positie versterkt. 

Het kostte ons ruim een half uur om het te bereiken via een zeer moeilijk pad. 'Het kasteel', 

schreef een getuige van de belegering door de kruisvaarders in de elfde eeuw, 'wordt zo 

versterkt door zijn positie en de aard van de plaats dat moslims geen machine hadden om 

bang voor te zijn. 

De berg waarop het zich bevindt, grenzend aan de stad, draagt zijn top naar de sterren, zodat 

de blikken het nauwelijks kunnen zien; we kunnen van daaruit het hele land zien 

(1) Saint Pelagia, geboren in de vijfde eeuw, was actrice geweest, anderen zeggen een 

courtisane in Antiochië, die ze vervolgens bouwde naar het voorbeeld van alle deugden.  

 

omgeving (i).  Binnen waren er enorme reservoirs en een reeks ondergrondse kamers waar de 

verdedigers schuilden. Tegenwoordig is dit alles niets anders dan ruïnes, instortingen, 

afgronden verborgen door gras en braamstruiken, in het midden waarvan het niet verstandig 

is om te lopen. 

Bij het fort, op een deel van de behoorlijk afgeplatte berg, is er een bassin gebouwd in kleine, 

regelmatig gehouwen stenen, met een omtrek van ongeveer zeventig meter. De breedte van 

het plateau maakt het mogelijk te veronderstellen dat er vroeger een tuin was die werd 

geïrrigeerd door water uit dit bovenste reservoir. Na even te hebben nagedacht over het 



prachtige panorama dat men domineert vanuit deze verhoogde positie, daalden we af, langs 

de voortzetting van de omheining, in een vallei, of liever een ravijn, dat de heuvel van de 

citadel scheidt van de naburige heuvel, en over die werd gebouwd een gigantische muur 

bedoeld om het water van een stroom vast te houden. In het midden is een boog gemaakt, 

voorheen voorzien van een met ijzer beklede deur om de doorstroming van deze 

monumentale sluis naar believen te regelen. De opening is tegenwoordig een toegang tot de 

stad geworden die bekend staat als de Babel-Iladid of IJzeren Poort. Iets verderop zijn de 

ruïnes van een duidelijk Romeins-Byzantijnse constructie, te oordelen naar twee bas-reliëfs, 

helaas erg ruw, en naar verluidt keizer Constantijn en keizerin Helena voorstellend. 

(1) Kroniek van Robert de monnik.  

 

Deze excursie had ons enkele uren gekost; we keerden terug om de dag af te sluiten in de 

buurt van de Sint-Pauluspoort, zo genoemd naar een oud klooster gewijd aan deze apostel 

van de heidenen en gebouwd op de helling van een naburige berg. Deze deur, twaalf meter 

hoog en vier tot vijf breed, zou de mooiste van Antiochië worden. De ramp van 1822 maakte 

niet al te veel misbruik van haar. We rustten een half uur bij de prachtige fontein die de 

Arabieren Aïn-el-Taouil (de Lange) noemen en die buiten de deur staat in de schaduw van 

een gigantische plataan waaronder zich een Turkse cafetaria heeft gevestigd, in een uitsparing 

die vroeger werd bewoond door de bewaker van deze ingang. Terwijl we daar waren om ons 

op te frissen, waren we getuige van de processie van een karavaan van anglicaanse 

predikanten, met vrouwen, kinderen en bedienden van beide geslachten, die op weg waren 

naar Aleppo, ondanks hun soms gewetenloze ijver, slechts zelden in Antiochië geopereerd. 

conversies. Ik moest nog op enige afstand van de Porte Saint-Paul de oude renbaan van de 

Seleucidische stad zien. Er is alleen een rij grote metselstenen te zien, die naar verluidt de 

richting aangeeft die moet worden gevolgd bij paarden- en wagenrennen. Ernaast staat een 

enorm vierkant krot, met dubbele rijen muren, ongetwijfeld een versterkte buitenpost die de 

toegang vanaf deze kant verdedigde. Onze terugkeer vond plaats bij zonsondergang, langs 

een prachtige weg die nog steeds een deel van zijn oude bestrating heeft en op enige afstand 

langs de westelijke muur van de stad loopt. 

De volgende dag, rond het middaguur, ging ik op pad voor een vrij lange excursie die me zou 

leiden naar de ruïnes van het oude Seleucia (Souediéh), gelegen nabij de monding  

 

del'Oronte, zes competities van Antakiéh. Om daar te komen steekt men de rivier over op zijn 

brug met vier bogen, en volgt men voortdurend de rechteroever, stijgende en dalende kleine 

heuvels die vastzitten aan de eerste hellingen van de Black Mountains (de Pierius van de 

Ouden) waarvan de eindketen, naar het noorden, de vlakte van Antiochië. Het weer was goed. 

Vele karavanen van ezels, geleid door Turken, Ansariéhs (1) of Armeniërs, kruisten deze weg 

die opmerkelijke overblijfselen van oude kasseien aanduiden voor degene die naar de haven 

van de Seleuciden leidde. Het wordt doorkruist door verschillende beekjes die afdalen van de 

Black Mountains en naar de Orontes stromen, onder de heerlijkste bosjes mirten en 

oleanders. De twee belangrijkste zijn KaratscheiSeguir en Karatschei-Kébir. De regens van 

de voorgaande dagen hadden deze verschillende stromen enorm vergroot, en op sommige 

plaatsen maakte de modder de weg erg moeilijk. Op de hele route komen we geen dorp tegen, 

maar alleen een kapel gewijd aan Iman Azim, een heilige van de Ansariéhs, een klein 

gebouw met een koepel, witgekalkt. Na vijf uur lopen ontdekte ik eindelijk de zee aan het 

einde van de Souediéh-vallei, links gevormd door de berg Casius, die de Arabieren Djebel-el-

Acra noemen, en rechts, maar veel verder weg, door de Pierius, de Jebel-el-llamar. Voor mij 



waren prachtige velden bedekt met moerbeibomen, met kleine chalets verborgen in het groen. 

Dit is de nieuwe Soue- 

(1) De Ansariéhs zijn een volk van Syrië, dat meer in het bijzonder tussen Antiochië en Nahr-

el-Kébir leeft; zij belijden een islamisme vermengd met de oude overtuigingen van Perzië en 

Assyrië. 

 

diéh, samengesteld uit vijf uit elkaar geplaatste gehuchten, de meest nietige, omdat het geheel 

amper honderd huizen telt.  

Ik was gekomen om de ruïnes van Seleucia te zien, waarnaar de Turken ook verwijzen met de 

naam Souediéh, en die zes kilometer verder naar het noordwesten ligt. Ik ging erheen en 

zorgde eerst voor accommodatie om de nacht door te brengen. Een Turkse weduwe gaf me 

heel genadig een huisje in de buurt van de ruïnes, en aangezien ik nog minstens twee goede 

uren daglicht voor me had, begon ik onmiddellijk mijn inspectie van deze plaatsen, waarvan 

de bekendheid verband houdt met die van Antiochië. 

Seleucia van Syrië, gesticht door Seleucus-Nicator, die het zijn naam had gegeven, evenals 

zijn eerste hoofdstad aan de oevers van de Tigris, uitgestrekt op de helling van de Djebel-el-

Moussèh, die zijn voet in de zee baadt en zal toetreden, twee competities vanaf daar, de keten 

van Pierius.  

De monding van de Orontes is een liga verder naar het zuiden opgeschoven. Het aspect van 

de stad moet formidabel zijn geweest, te oordelen naar de cyclopische overblijfselen van zijn 

wallen. De aardbeving van 1822 veranderde deze ruïnes in een nieuwe en completere ruïne, 

en ik heb alleen vormloos puin gevonden van de prachtige poort die de reiziger Pococke daar 

in het midden van de vorige eeuw zag. De oude binnenhaven is niets meer dan een moeras, 

de zee heeft zich teruggetrokken tot een afstand van bijna 150 meter. De enorme moedervlek 

bestaat gedeeltelijk en toont nog steeds het terras dat het ondersteunde, en onderaan ruime 

holtes die waarschijnlijk waren opgeslagen voor de behoeften van de handel. Tegenover, en 

honderd passen van elkaar, zijn de twee steigers die de haven van Seleucia veilig maakten, en 

waar men opmerkt 

 

weer ijzeren stijgijzers bedoeld om de schepen vast te binden of liever om de twee uiteinden 

van een ketting vast te houden die de pas sloot.  

Maar meer werk, en van nature onverwoestbaar, is op enige afstand van de haven te zien. Het 

is een immense greppel, die door de barrière van rotsen die aan de zee grenst, is uitgehouwen 

om daar te laten stromen, terwijl de stad en het platteland behouden blijven, het water van een 

stroom die in de winter aanzienlijk wordt. Deze passage, gemaakt met een beitel, is echt een 

kolossaal werk. Met een gemiddelde breedte van vijf tot zes meter, varieert de hoogte, 

bepaald door de externe bochtigheid van de rotsachtige heuvel, tussen twintig en vijftig 

meter. Er zijn op sommige plaatsen trappen die op dezelfde manier in de rots zijn 

uitgehouwen, die naar de bovenrand van de uitgraving gaan. In sommige delen is de 

doorgang gewelfd; een van deze gewelven is in een loop van bijna tweehonderd meter 

gegraven. 

Op de gepolijste muren waren talloze inscripties aangetroffen, nu gedegradeerd of volledig 

bedekt met aarde. Ik kon slechts een enkel fragment identificeren dat deze twee perfect 

leesbare helften van woorden VS - VESPASI presenteerde 

In feite van antiek, ziet men in een van de tuinen die de grond van de oude Seleucia bedekken 

een standbeeld van Neptunus dat achterover ligt, met een urn onder zijn linkerarm. Maar ik 



kreeg te horen dat dit stuk daarheen was gebracht uit de monding van de Orontes, waar het 

was gevonden. In de buurt zijn nog de overblijfselen van een gebouw, ik denk een Griekse 

tempel, te oordelen naar de stijl van de secties van zuilen en de witmarmeren kapitelen die in 

volledige verwarring op de grond liggen. Bij de zee eindelijk 

 

let op, half ondergronds begraven, de fragmenten van een mozaïek die volgens mij ook het 

vierkant van een tempel moeten hebben gevormd.  

Maar we weten dat Seleucia de necropolis was van de hoofdstad van de koningen van Syrië. 

De tijd heeft hem niets van dit begrafeniskarakter en deze fysionomie ontnomen. Dit is wat 

de ruïnes van deze stad onderscheidde van die van andere steden die ik bezocht. De hele berg 

waar deze doorgang van water die ik heb beschreven, werd gegraven, is ook doorboord met 

grotten en gewelven die bedoeld waren om de doden op te vangen. Er zijn alle maten, met 

sarcofagen in verschillende vormen en datums. De koningen en de voornaamste personen 

werden daar begraven; Ik betwijfel echter of een van deze graven dateert uit de tijd van de 

Seleuciden. De grootste van de begrafeniskamers, voorafgegaan door een driedubbele 

halfronde portiek, is verdeeld in twee kamers gevuld met cenotaven. In een ervan dacht ik dat 

ik een kruis zag uitgehouwen in de rots: in dit geval konden de graven die het bevatte 

nauwelijks teruggaan naar Constantijn of naar het Late Rijk. Deze catacomben, zeer 

symmetrisch uitgehouwen in de zijkant van de rotsachtige heuvel, volgen elkaar bijna 

anderhalf uur op; ze worden deels bewoond door Armeniërs die voor de opvoeding van 

zijderupsen zorgen, omdat bijna het hele platteland beplant is met moerbeibomen. Verderop 

ontmoeten we andere graven die in lange rijen zijn gerangschikt, maar deze op het oppervlak 

van de grond. Dit zijn zoveel Romeinse en Grieks-Byzantijnse sarcofagen dat deze ongedekte 

positie zich onderscheidt van begrafenissen van Aziatische oorsprong, die over het algemeen 

ondergronds plaatsvinden. Op een van deze graven zag ik een bas-reliëf dat een engel 

voorstelde, met uitgestrekte vleugels, 

 

waarschijnlijk de engel des doods of de geest van de nacht.  

Op andere zien we slingers van wijnstokken en bloemen; maar ik kon geen item vinden om te 

kopiëren. 

Heel deze stad van de doden, onder en buiten de aarde, draagt in het land de naam Megara. 

Uitgeput van vermoeidheid keerde ik terug naar mijn chalet, na zo'n drukke dag ging ik vroeg 

naar bed. Tijdens mijn diner had ik de meest magnifieke zonsondergang over deze Syrische 

Zee kunnen aanschouwen, die voor mijn ogen haar immense karmozijnrode tafelkleed 

uitspreidde door de weerkaatsing van een vlammende horizon. 

Ik vertrok de volgende dag om terug te keren naar Antiochië, en na een uur bevond ik me aan 

de oevers van de Orontes, die de voortdurende kronkelingen door de vallei beschrijft.  

Van Antiochië tot de nieuwe Souediéh is de rivier soms erg smal, die dan haar loop zeer snel 

maakt. Vanuit Souediéh wordt zijn bed breder en komt hij met een zekere majesteit aan bij de 

zee. Bij de monding was de oude haven die in de middeleeuwen de naam Saint Simeon had 

gekregen, van een klooster er tegenover, op de noordelijke helling van Jebel-el-Acra. Dit is 

waar de christenen afkomstig van de kusten van Frankrijk en Italië in Syrië landden. Deze 

haven is nu dichtgeslibd en de sterke schepen gaan voor anker op een kleine afstand van de 

monding van de rivier, helemaal aan de voet van Jebel-el-Acra. 

De weg, een beetje anders dan de eerste, die me terugbracht van het oude Seleucia naar de 

Orontes is erg lekker en loopt eerst door de mooiste moerbeiboomplantages. We bezoeken 



terloops een tuin die de naam draagt van de heer Barker, de voormalige Engelse consul in 

Aleppo, die van deze plek een werkelijk betoverende verblijfplaats had gemaakt. 

 

teresse. Het huis, in Europese stijl, is nu vervallen; maar de natuur, aan zichzelf overgelaten, 

heeft ervoor gezorgd dat de tuin, oorspronkelijk beplant met de meest succesvolle mix van 

bomen en struiken uit het westen en het oosten, mooier werd. Naast prachtige beuken en 

platanen, zie je nog steeds enorme meters koffiebomen en rozenstruiken die bomen zijn. 

Als u de rivier nadert, ziet u van ver, op de oever, een klein heiligdom in de schaduw van 

platanen en gewijd aan Saint-Georges. Tot aan de Orontes is het slechts een grote tuin die een 

werkelijk schitterende vegetatie laat zien, waar oleanders, mirten, sinaasappelbomen en 

allerlei soorten fruitbomen zich vermengen met olijfbomen, johannesbroodbomen en nog 

meer gigantische platanen. Soms wordt het smalle pad dat men volgt op een zeer golvend 

terrein bijna belemmerd door dit weelderige gebladerte, dat in de diepte talrijke hutten 

verbergt die worden bewoond door de Ansariéhs. Ze vermenigvuldigen zich in de buurt van 

de plaats waar de veerboot is bevestigd, waardoor je op de linkeroever van de rivier komt te 

staan. Ik stopte daar even om daar bescheiden te lunchen in de opkomende schaduw van een 

van deze immense platanen. 

Deze weg, genomen op de terugweg, zou me naar Daphne leiden, die geen enkele reiziger 

kan vermijden.  

Ik vergat te zeggen dat ik op reis was in het gezelschap van een dappere christen die pater 

Ludovico me had gegeven om mij te leiden: zonder zijn hulp zou ik moeite hebben gehad om 

van het pad af te komen dat zo verward was dat ik net was gekomen. Eenmaal aan de andere 

kant van de Orontes vinden we de oude verharde weg, maar die biedt veel gaten waar de 

modder zich verspreidt. Je zou gemakkelijk kunnen zweren dat sinds de 

 

Romeinen we hebben geen enkele plaat meegenomen. De vallei vertoont altijd dezelfde 

vruchtbaarheid en hetzelfde aspect, hier en daar bezaaid met kleine gehuchten van Ansariéhs 

die heel dicht bij elkaar liggen. 

We steken boogbruggen over, twee stromen die in de rivier stromen. Dan komt, op een van 

de gelukkigste locaties, een imam-zadeh die is grootgebracht ter nagedachtenis aan een 

moslimheilige, imam Dâher. Nog een paar treden en men bevindt zich voor een helling 

voorafgegaan door een vlak terrein, omsloten door muren en beplant met moerbeibomen en 

hekjes, afgewisseld met bosjes mirten en lauweren: het is het Bois d 'Apollo, aan wie de 

Ouden had de naam Daphne gegeven, en die de Arabieren aanduiden onder die van Doueir. 

In het midden van dit heilige bos verrees een tempel, vandaag vervangen door een paar hutten 

gegroepeerd bij een molen die wordt bediend door de belangrijkste bron die de natuur heeft 

vermenigvuldigd in deze plaats van geneugten, en die niets hebben verloren van hun 

overvloed en hun frisheid. Een soort watertoren, van een ruwe constructie, ontvangt deze 

wateren die vervolgens, in twee grote watervallen, richting de Orontes vallen. De 

belangrijkste bewoners van Antiochië hadden hun plezierhuisjes in de buurt van Daphne, ook 

rijk aan prachtige bronnen. Daphné ligt aan de weg die naar de haven van Latakiéh leidt; het 

is beter verzorgd, en binnen twee uur was ik terug in het kapucijnenklooster, nadat ik 

onderweg, toen ik de stad naderde, enkele ruïnes had opgemerkt die zouden komen van een 

oude tempel van de zon en een oude serai die Ibrahim -Pasha had een kazerne gebouwd 

tijdens de bezetting van Syrië door de Egyptenaren, van 1832 tot 1840. 

Na een afscheid vol dankbaarheid aan goede pater Ludo-  



 

vico, op woensdag 29 april vertrok ik naar Alexandrette, tien competities van Antakiéh.  

Eenmaal aan de andere kant van de stenen brug verlaten we de Orontes voorgoed, naar het 

noorden, en voor het einde van het eerste uur ontdekken we het meer van Antiochië, dat we 

op afstand omzeilen. Dit deel van de route wordt gedaan op dezelfde bodem van de Romeinse 

weg die leidde naar de haven waaraan Alexander zijn naam gaf. Op veel plaatsen laat het nog 

zijn oude straatsteen zien. Verschillende kleine rivieren stromen onder hun even oude 

bruggen door, en natuurlijk driekwart verwoest, in een land waar moderne werken al snel in 

een staat van verval raken. Het meer van Antiochië, in het Arabisch Bahr-el-Abbiad (Witte 

Zee) genoemd, verdient deze ambitieuze titel verre van. Het is maar een laken van een paar 

mijlen in de omtrek, waarvan de buitenwijken immense moerassen vormen waar men de 

groene echte kuddes paarden en muilezels in legt. Dit meer, zo wordt gezegd, heeft een 

vulkanische oorsprong en wordt gevoed door ondergrondse kanalen die water uit de Orontes 

naar het meer brengen. 

We verlaten het na drie uur gevolgd te hebben en gaan richting een berg die voorafgaat aan 

een onvergelijkbaar hogere keten die ook moet worden overgestoken.  

Vanaf deze eerste hoogten daalt de weg af naar een vallei, waar, in de buurt van een 

geïsoleerde rots, een oude khan staat naast een gehucht met een ellendig uiterlijk: khan en 

gehucht dragen dezelfde naam als Karamoat.  

Ik ging deze karavanserai binnen, die in bijna complete staat van verval is (slechts een deel 

van de muren staat overeind) en ik heb daar geluncht op de binnenplaats, met een groep 

Turkse soldaten die ik daar zag zitten rond een vuur waarop ze kookten melk. Ze 

 

bood me, om mijn maaltijd af te maken, zeer goede koffie aan die ik zonder ceremonie 

aannam. Toen ik klaar was, begon ik weer te lopen om de berg Beilan te naderen, die het 

grote obstakel vormt tussen Antakiéh en Alexandrette. Dit is de berg die de Ouden Amanus 

noemden en die we vaak in spijkerschriftteksten hebben gezien als de leverancier van de 

materialen die werden gebruikt bij de constructie van de Nineviaanse gebouwen. Gedurende 

het grootste deel van het jaar bedekt sneeuw de top, wat prachtig uitkomt in het uitgestrekte 

panorama dat we ontdekken vanaf de hoogten van Antiochië. 

De klim begint over een beek die op korte afstand van de khan stroomt. De Grieks-Romeinse 

weg, die Aman ons doorkruist, is nog steeds zichtbaar, maar wordt aangenomen, 

gedegradeerd en bijna altijd onbegaanbaar. We volgen de paden die de verbeelding van 

reizigers heeft getrokken langs de oude weg, op een bepaalde plaats bevolen door het kasteel 

van Maglas, gebouwd voor dit doel door de kruisvaarders. De Turken hebben het volledig 

verwoest en er zijn nog maar een paar ruïnes over die hun positie op een steile top het meest 

imposante uiterlijk geven. We hebben drie uur lang deze helling van Amanus beklommen 

waar de grote beklimmingen worden afgewisseld met korte afdalingen die leiden naar hogere 

valleien die worden bewaterd door beekjes, zoals in een vlakte, begrensd door oleanders en 

mirten. Zo passeerden we de top van de ketting en kwamen we aan in het dorp Beilan, het 

einde van deze etappe. Een lange processie, ooit doorkruist door Cyrus de Jonge, gaat vooraf 

aan de diepe en smalle vallei aan weerszijden waarvan de vier- of vijfhonderd rijtjeshuizen 

die dit sterke dorp vormen. Ze zijn ingebouwd 

 

steen vermengd met veel hout, en allemaal in de schaduw van prachtige bomen, wat deze 

twee steile hellingen tot een zeer schilderachtig plaatje maakt. Een beek stroomt op de bodem 



van het ravijn en men ziet boven en onder het dorp de overblijfselen van twee muren die 

bedoeld zijn om het water van de stroom vast te houden, of beter gezegd om de ingang en de 

uitgang van deze doorgang te verdedigen, die vandaag de dag nog steeds beroemd is 

geworden door de overwinning van Ibrahim-Pasha op de Turken. Beilan speelt ook een rol in 

de geschiedenis van de kruistochten en er zijn in die tijd de ruïnes van een kasteel gebouwd. 

Deze site wordt een heerlijk verblijf tijdens de zomer.  mensen komen er zelfs uit Aleppo als 

er wat lawaai van de pest in de stad is (1).  Ik vond een plek om te overnachten in het huis 

van een Armeense die onlangs door de Engelse missionarissen tot het protestantisme was 

bekeerd, genaamd Gadja-Yacoup. Het was een echte hut, bestaande uit een grote kamer 

beneden en twee slaapkamers boven, waarvan de wankele en onstabiele vloer me vreselijke 

zorgen baarde. 

Donderdag 30 april. - Ik hoefde die dag maar een kleine diepgang van vier uur te voorzien 

om de haven van Alexandretta te bereiken; dus ik vertrok pas vrij laat. Vanaf Beilan beginnen 

we de zee te onderscheiden die op deze afstand overgaat in het zandstrand. 

(1) Reizen, t. Ik p. 178. 

 

neuse en de moerassen waarmee het wordt begrensd. Het pad langs de Amanus is erg steil, en 

loopt soms langs grote afgronden; maar al deze achterkant is bedekt met de rijkste vegetatie, 

en het is door het volgen van prachtige en diepe valleien, gevormd door de laatste 

vlekvorming van de ketting, dat we uiteindelijk aankomen in de vlakte die zich uitstrekt van 

de voet van de berg tot aan de Middellandse Zee. Een laatste uur wandelen bracht me bij 

Alexandrette, voorafgegaan door een smalle strook nauwelijks gecultiveerd land, waaruit hier 

en daar enkele geïsoleerde palmbomen opkwamen. Ik werd daar met grote vriendelijkheid 

ontvangen door de heer Catoni, schoonzoon van de heer Belfante, vice-consul van Holland, 

die zo vriendelijk was om alle problemen en alle zorg van mijn inscheping voor de kusten 

van Nederland op zich te nemen. Syrië. 

 

HOOFDSTUK VII  

Kusten van Syrië en Fenicië. - Alexandrette. 

- Latakiéli. - Tripoli. - Beyrout; h. - Saida.  

Zuur (Tyr). - Saint - J "eau d'Acre. - Kaïplia. 

Alexandrette (in het Latijn Alexandria ninor), door de Arabieren Skanderoun genoemd, 

draagt in beide talen de naam van de Macedonische held die voor Syrië een nieuwe 

aankomsthaven aan de noordelijkste golf maakte en tegelijkertijd de meest gezonken rib. Het 

heette toen de "Golf van Issus", naar de naam van de rivier aan de rand waarvan Alexander 

Darius versloeg, en die uitmondt in de zee op het punt waar de Syrische kust eindigt, die van 

zuid naar noord loopt, en waar begint dat van Klein-Azië, waarvan de bogen zich rechtstreeks 

van oost naar west ontwikkelen. 

Alexandretta was zowel een haven als een versterkte stad die de toegang tot Amanus beval, 

waar deze parade van Beilan die ik heb beschreven zich bevond en die een van de verplichte 

poorten was om vanuit Cilicië Syrië binnen te gaan. Er is overgebleven, of tenminste één 

heeft nog niet ontdekt, enig overblijfsel van deze oude tijd. Wat niet kan passeren, is de 

schoonheid van de haven, de enige in heel Syrië waarvan de bodem 

 



houdt veilig het anker van schepen vast. Maar hoewel we er vaak van hebben gedroomd om 

van Alexandretta een belangrijke haven te maken, wat de prachtige maritieme situatie zou 

rechtvaardigen, waren we genoodzaakt om het op te geven vanwege de bijzonder ongezonde 

lucht, vanwege de grote moerassen die de stad omringen, een ongezonde toestand die Volney 

zei bijna een eeuw geleden in deze termen: “ We kunnen er zeker van zijn dat het elk jaar een 

derde van de bemanningen oogst die hier aestiveren; we hebben schepen volledig ontmanteld 

zien worden in een verblijf van twee maanden. Het epidemische seizoen loopt meestal van 

piai tot eind september; zijn aard is een intermitterende koorts van de meest irritante aard; het 

gaat gepaard met obstructies in de lever die eindigen op waterzucht (1).  dus we blijven daar 

niet. Tegenwoordig is het slechts een groot dorp waar amper zeven of acht huizen van 

kooplieden zijn en honderd huisjes met rieten daken bewoond door christenen of Ansariéhs 

en een heel klein aantal moslims: dichter bij de zee verrijzen een paar grote kazernes die 

dienen als pakhuizen voor koopwaar, allemaal gemaakt van planken en hout, en met de meest 

ellendige uitstraling. 

Ik had mijn aankomst gecombineerd om in de haven het prachtige schip van de Franse 

keizerlijke messageries, de Wolga, te vinden, die me terloops in Beiroet zou afzetten. Ik ging 

's middags aan boord, met een heel kleine bemanning, want ik had maar één bediende voor de 

voortzetting. 

(i) Reis naar Syrië en Egypte, door C.-F. Volney, lid van het Instituut, 3e editie. Parijs 1799. 

bij Dufour en Durand, t. II, p. 56. 

 

nuance van mijn reis, die ten einde liep: de dag ervoor waren de drie anderen, die mij vanuit 

Perzië volgden, vertrokken om terug te keren naar hun land, me overweldigend met 

demonstraties van een erkenning die oprecht kon zijn, omdat mij, zij hadden verre van reden 

om over mij te klagen. Alles was klaar aan boord, de Wolga, bij zonsondergang en bij het 

beste weer, vertrok en, na een zeer goede nacht, de volgende dag in de ochtend, werd ik 

wakker voor Latakieh. 

Er waren maar weinig passagiers. Van Europeaan was er alleen ik en een karmelietenvader 

uit Tripoli, die ook uit Antiochië kwam en terugkeerde naar zijn klooster. 

Hij was een Fransman die zeer goed opgeleid was in wat betreft de oude en moderne 

geschiedenis van deze hele Syrische kust. Zijn ontmoeting was een groot geluk voor mij, en 

het grootste deel van de dag werd besteed aan gesprekken die voor mij even prettig als 

informatief waren. Wat de rest betreft, behalve drie of vier Armeense handelaren die hadden 

betaald voor de luxe van de eerste, was het slechts een verzameling arme Levantijnen, Turken 

en ellendige Arabieren, die op de laatste plaatsen waren ingescheept, op weg naar de 

verschillende tussenstops. Van de weg. . Onder hen was een bijzondere koopman. 

Hij was een Turk van het meest walgelijke aspect die vier Circassiaanse vrouwen en twee 

kleine kinderen van dezelfde natie naar Beiroet bracht, allemaal met als enig doel ze aan 

sommigen te verkopen.  

rijke amateur. Deze vier ongelukkige vrouwen, heel mooi, hadden droefheid op hun gezicht 

geschilderd en waren pijnlijk om te zien, terwijl ze zonder een woord te wisselen het magere 

stuk brood en de weinige noten aten die hun onedele mahout hun gaf voor al het voedsel. 

Onze oversteek, van Alexandrette naar Beiroet, wordt begeleid  

 

plooit zonder af te stappen, maar altijd in het zicht van de kusten. Ik zal weinig zeggen over 

de verschillende plaatsen, allemaal bij uitstek historisch, die voor mijn ogen paradeerden 



tijdens deze twee dagen doorgebracht aan boord van de Wolga, verwijzend voor details naar 

de vele en prachtige werken die op verschillende data over de verwoeste steden zijn 

gepubliceerd. ontbreekt of staat gedeeltelijk, wat deze kust van Syrië en Fenicië illustreerde. 

De belangrijkste zijn die van M. Renan. 

Het was nacht toen we de monding van de Orontes passeerden; Ik kan daarom niet spreken 

van het aspect van de vlakte die zich, van de Orontes tot Latakieh, uitstrekt tussen de zee en 

de berg Cassius, die er op grote afstand langs loopt. 

In Latakiéh, het oude Laodicea, kunnen we, rekening houdend met de opeenvolgende 

variaties die door politiek en oorlog worden veroorzaakt, zeggen dat de meest noordelijke 

grens die aan Fenicië is toegekend, wordt gevonden. 'Laodicea,' zei M. Renan zeer recent, 

'ligt in het noorden de uiterste grens van Fenicië.' en al bijna een Fenicische kolonie. 

Daarbuiten moet het Griekse, Romeinse en christelijke Syrië worden gezocht (1). Deze stad, 

gelegen tegenover en twintig mijlen van de oostpunt van het eiland Cyprus, in een projectie 

van de kust, was gesticht op de plaats van de oudste Ramantha door Seleucus-Nicator, die het 

de naam gaf van zijn moeder . Het heette Laodicea ad mare om het te onderscheiden van 

verschillende andere steden met dezelfde naam. Strabo maakt de staat bekend waarin deze 

stad zich in zijn tijd bevond, de stad waar Jezus Christus leefde. 'Het is,' zei hij, 'zeer goed 

gebouwd aan de kust, met een goed 

(1) Missie van Phoenicia, ie-4 °, 884 p. met atlas. Parijs, Imprimerie nationale, 1864-1874, p. 

112. 

 

haven ; het vruchtbare gebied produceert vooral veel wijn, waarvan het grootste deel naar 

Alexandrië wordt verscheept. Laodicea leed enorm toen Dolabella (Cicero's schoonzoon) 

daar zijn toevlucht zocht: belegerd door Cassius, verdedigde hij zich tot de dood, en zijn 

ondergang bracht dat van een groot deel van de stad teweeg.  na de verovering van de stad 

door de christenen van de Eerste Kruistocht, ontving deze haven vaak vloten van Vlamingen, 

Genuezen en Pisanen, die de soldaten van het Kruis naar het Oosten brachten. 

Tegenwoordig is het gedeeltelijk gevuld en lijkt het meer op een uitgestrekte tuin bedekt met 

sinaasappelbomen, citroenbomen, moerbeibomen en jujubebomen. We zien nu niets meer 

dan een eenvoudig bassin dat nauwelijks in staat is om een dozijn koopmansgebouwen te 

huisvesten, en waarvan de ingang nog steeds wordt belemmerd door het puin van het kasteel 

dat door de kruisvaarders is gebouwd om het plein te verdedigen vanaf de zeezijde. de stad, 

dit kasteel, werd, net als vele andere overblijfselen van het oude Laodicea, volledig verwoest 

door de aardbeving van 1822, inclusief het hele noorden van Syrië voelde de verschrikkelijke 

gevolgen. We kunnen echter nog steeds puin onderscheiden van portieken en colonnades, de 

ruïnes van een grote en mooie kerk, enz. 

Aan de rand van de zee strekt zich de Scala, of de marine, uit, bestaande uit twee unieke 

straten gevuld met zeer gedegradeerde winkels en pakhuizen. Er wordt niets genoemd van de 

huidige stad, die op een kwart van de kust ligt en 

(1) Strabo LXVI.  

 

heeft vijf- tot zesduizend inwoners, waaronder duizend Grieks-schismatiek. We kennen de 

beroemdheid van Latakiéh-tabak; dit artikel is nog steeds het voorwerp van een zeer grote 

handel, die de wijn vervangt die zo floreerde in de oudheid en in de middeleeuwen. Na een 

half uur te hebben stilgestaan, startte de Wolga weer. Wat ik het meest betreurde dat ik niet 

kon bezoeken, was de oude necropolis van Laodicea, uitgehouwen in een veld van rotsen van 



een kilometer lang en die volgens de heer Renan 'een van de grootste en zonder twijfel de 

meest gevarieerde van heel Fenicië lijkt.  

De kust tussen Latakiéh en Tripoli, waar we 's avonds aankwamen, is slechts een vlakte van 

continue vruchtbaarheid.  

De bergen staan eerst op zeer grote afstand en tonen, tegen het midden van de dag, de eerste 

toppen van de grote keten van Libanon die op de achtergrond loopt, bijna van noord naar 

zuid, tot aan de buurt van Tyr.  

Latakiéh en Tripoli liggen slechts op een afstand van vijfentwintig competities. Het is 

moeilijk om in zo'n kleine ruimte meer historische namen, meer ruïnes van groot belang te 

vinden. Ik zal slechts drie punten noemen, niet ver van elkaar, waarvan het diepgaande 

onderzoek van de heer Renan het grote belang heeft aangetoond. Wat het eerst genoemd moet 

worden, is het eiland Ruad of Rouady, gelegen nabij de kust, zestien of achttien mijlen ten 

zuiden van Latakieh, en dat we heel dicht graasden toen we passeerden. 

Ik beperk me tot het kopiëren van M. Renan over dit onderwerp, om hem de 

verantwoordelijkheid te geven voor zijn opmerkingen en meningen (1).  

"Het kleine eiland Arvad (Ruad), dat de Grieken noemden  

(i) Voor alles wat volgt, zie Renan, pp. 19, 22, 39, 44, 49 en 97. 

 

Aradus, ver verwijderd van het land van iets minder dan drie kilometer, was het fort en net 

als het heiligdom van een rijke en ijverige bevolking, die tot de Romeinse tijd zijn eigen 

fysionomie behield. Vermeld in het oudste geografische document dat ons nog over is, het 

tiende hoofdstuk van Genesis, in een tijd dat Tyrus nog niet bestond, of in ieder geval niet 

werd onderscheiden van Sidon, bevolkten de Arvadieten de hele aangrenzende kust en 

stichtten daar een reeks steden , dochters van Arvad, Paltus, Balanea, Carne, Enhydra, 

Marathus. Al deze continentale steden werden in de Romeinse tijd overschaduwd door 

Antaradus, die waarschijnlijk op de ruïnes van een van hen verrees (door de moslims Tarions 

genoemd, het werd de Tortosa van de kruisvaarders). Deze grote beschavingsgroep wordt 

tegenwoordig vertegenwoordigd door een enorme massa ruïnes die de kust beslaat in een 

ononderbroken lijn van drie of vier mijlen. Alleen Marathus, onder deze bevolkingscentra, 

had een individualiteit die verschilt van de stad op het eiland, en onderhield een rivaliteit met 

zijn metropool die de stad op het vasteland volledig verwoestte.   

Laten we in een paar regels de beschrijving van het eiland Ruad samenvatten, nog steeds 

volgens de heer Renan. Dit eiland heeft de vorm van een ovaal van ongeveer achthonderd 

meter lang en vijfhonderd breed. Het zuidelijke deel is bedekt met huizen, gescheiden door 

smalle doorgangen, binnenplaatsen of zeer kleine tuinen. Er leeft een zeer fanatieke 

moslimbevolking, best trots, een soort kleine republiek die zichzelf regeert als een wereld 

apart, maar volledig toegewijd aan Turkije. De herinneringen aan de hoge oudheid die men in 

Ruad tegenkomt, bestaan, afgezien van de omringende muur en de haven, uit fragmenten van 

graven. 

 

prachtige exemplaren van Arvaditische kunst, waar de heer Renan het treffende bewijs zag 

van de morele verovering die Egypte, in een nogal afgelegen periode, van deze landen had 

gemaakt, en in cippi, minder oud, met Griekse inscripties en Romeinse inscripties. De 

legende van Sint Peter doet hem stoppen in Aradus om buitengewone zuilen en schilderijen 

van Phidias te bewonderen, die getuigen van de pracht van deze stad. 'S Middags en bij 

zonsondergang kunnen we nog steeds prachtige overblijfselen zien van de werkelijk 



Cyclopische muur die ooit het eiland omsingelde en het beschermde tegen zowel de vijand 

als de woede van de zee, en die de waarnemer' de meest grandioze en de meest authentieke 

'leek. bouw van het oude Fenicië. Deze muur, gebouwd in blokken van drie meter hoog en 

vier of vijf meter lang, onderbroken naar het midden van de oostkant van het eiland, die naar 

het vasteland kijkt, om de opening van de haven te vormen, voorheen. Gescheiden j) door een 

brede steiger in twee bassins, nu erg zanderig. Deze primitieve constructies worden 

aangevuld met prachtige oude waterreservoirs die nog steeds worden gebruikt. 

Bijna tegenover het eiland Ruad, en iets verder naar het noorden aan de kust, werd later een 

stad gesticht die door de Grieken Anti-Aradou (Antaradus) werd genoemd. Het wordt alleen 

door Plinius genoemd; Strabo praat er niet over. 

Keizer Constance vergrootte het en gaf het zijn naam; maar de oude naam, waaruit, zoals 

gezegd, de naam Tortosa kwam, bleef bestaan. We zien deze stad niet verschijnen in de 

gebeurtenissen voorafgaand aan de Eerste Kruistocht. Toen het door de christenen werd 

ingenomen, bleef het een hele eeuw in hun macht, gebruikt om het te verfraaien en te 

versterken, tot de verovering van Saladin. In 1366, de 

 

Koning van Cyprus, Pierre de Lusignan, nam het opnieuw in beslag, maar liet het 

onmiddellijk achter nadat het was geplunderd en verbrand; Tortose herstelde niet. Deze stad 

had geen haven. Er zijn geen overblijfselen, geen Griekse of Romeinse herinneringen. Maar 

de christelijke middeleeuwen worden daar onthuld door twee eersteklas constructies die de 

bewondering zijn van reizigers, de citadel en de kerk gewijd aan de Maagd Maria. De 

drievoudige ommuring die het fort omringde, biedt een Fenicisch aspect waardoor dit 

Cyclopische werk vaak aan de oudste oorsprong wordt toegeschreven; De heer Renan leidt 

alle redenen af die pleiten voor de kruisvaarders. De hoofdpoort van de citadel, spitsvallig 

van vorm, bestaat nog steeds in een grote ronde toren met een imposant karakter. Binnen is 

een prachtige kamer met ribbels in de meest pure gotische stijl. De kerk rijst een eind 

verderop, in een staat van bewaring die na zoveel wisselvalligheden tot verbazing is gemaakt. 

Het gebouw heeft drie beuken en is volgens Mundrell drieënveertig meter lang en 

eenendertig breed. “Het is, voegt meneer Renan toe, het mooiste gotische monument in Syrië. 

Voor deze constructies werden de overblijfselen van oude monumenten gebruikt. 

Zelfs vandaag de dag is de hele vlakte van Tortose, die slechts een uitgestrekte begraafplaats 

is, bezaaid met gaten en putten waaruit honderden arbeiders goede materialen halen, 

waardoor een onheuglijke handel aan alle kusten van Fenicië wordt voortgezet.  

Ongeveer vijf mijl ten zuiden van Tortosa stond de Fenicische Marathus, dochter van Arvad. 

De naam is te vinden in die van Mrith of Anlrit, die is gegeven aan de kleine rivier aan de 

twee randen waarvan een ruïne van bijna een vierkante liga ontwikkelt. 

 

De heer Renan herkende daar de overblijfselen van elf verwoeste monumenten, tempels, 

waarvan er één in de rotsen was uitgehouwen, piramides, grafgebouwen, enz. Het is in zijn 

prachtige boek dat we de beschrijving moeten lezen. Marathus had ook geen haven: van 

Laodicea tot Tripoli biedt de kust eigenlijk niet de minste beschutting. Alexander vond 

Marathus nog steeds lang, rijk en bloeiend. Drie eeuwen later noemt Strabo het als een 

verwoeste stad. De volledige vernietiging door de Aradiërs moet hebben plaatsgevonden in 

de eerste eeuw na Christus. De onschatbare prijs van de ruïnes van Marathus voor geleerden 

is dat, aangezien ze niets Grieks of Romeins hebben, de opgravingen het vandaag onthullen 

zoals het omkwam, met zijn Fenicische vorm, in alle overeenstemming met de monumenten 

van het moedereiland, Arvad of Ruad. 



De maritieme vlakte gaat verder naar Tripoli, bevrucht en bevrucht door de rivieren die er in 

overvloed zijn, vooral in de tweede helft van het gebied. Deze wateren worden afgevoerd 

door de hellingen van Libanon, waarvan ik in de middag eindelijk de eerste toppen vijf of zes 

mijl ten noorden van Tripoli zag. De grote ketting die tot aan Saïda loopt, evenwijdig aan de 

kust en op zeer korte afstand, steekt af tegen een donkerblauwe lucht, wit ingesprongen door 

de talrijke bergtoppen die nog met sneeuw bedekt zijn. Het aspect van Libanon, gezien vanaf 

de zee, met de lijnen van zijn rechte, massieve, majestueuze hellingen, is werkelijk grandioos. 

Een half uur voordat we in Tripoli aankomen, zien we de kust geaccentueerd door het 

donkergroen van het dennenbos dat eraan grenst tot aan een heuvel waarop de moderne stad 

ligt, twee kilometer van de kust. 

De kapitein had slechts een uur downtime aangekondigd. Deze tijd was onvoldoende om de 

stad te bezoeken; 

 

bovendien was de zee erg ruw, en ik moest, tot mijn grote spijt, me tevreden stellen er van 

een afstand naar te kijken. Tripoli van Fenicië, zoals de naam suggereert (Tripolis), bestond 

ooit uit drie steden, elk gesticht door verschillende nederzettingen van Aradus, Tyrus en 

Sidon. 

De eerste van deze steden rees op een voorgebergte dat naar het oosten uitsteekt, en waar nog 

enkele bouwresten te zien zijn; de tweede, aan de voet van dit voorgebergte (het is de huidige 

stad); en de derde, aan de zee, herkenbaar aan delen van de omheining waarvan zelfs nog een 

deur bestaat (het is de marine, een groep woningen en opslagplaatsen gebouwd met oud 

puin). Zelfs vóór de kruistochten was de stad die het dichtst bij de zee lag de belangrijkste 

geworden; het is degene die werd ingenomen en versterkt door de christenen, die gedurende 

twee eeuwen alle inspanningen van de moslims trotseerden. 

Uiteindelijk, in 1289, bezweek Tripoli, na een verschrikkelijke belegering van vijfendertig 

dagen, onder de inspanningen van de sultan van Egypte, Kelaoun, die meer dan zevenduizend 

christenen afslachtte en de stad omver wierp.  de stad bloeide toen zeer en bevatte 

vierduizend zijden weefgetouwen: alles was vernietigd; de stad werd met de grond gelijk 

gemaakt. Later werd er op enige afstand van de oude een nieuwe gebouwd, die dezelfde 

naam droeg en die we vandaag kennen (i).  

Deze relatief moderne stad, door de Oriëntals Tarabolos genoemd, bevat vijftien- tot 

zeventienduizend  

(1) Bibliotheek van de kruistochten, deel 4, p. 562 

 

inwoners waarvan een derde christen is en in grote meerderheid tot de Griekse gemeenschap 

behoort. De paters van het Heilige Land, de Vincentianen, de Kapucijnen en de Karmelieten 

hebben er echter elk hun eigen huis, maar worden meestal bewoond door een of twee 

religieuzen. Het karmelietenhuis in Tripoli wordt beheerd door de vader die me sinds 

Alexandretta zo goed gezelschap had gehouden. We gingen met spijt uiteen; dat zeg ik 

tenminste van mijn kant. Tripoli, volledig gebouwd in hardsteen, heeft redelijk schone en 

over het algemeen geplaveide straten. De huizen zijn allemaal bekroond door een zorgvuldig 

witgekalkt terras, waardoor de stad van een afstand afsteekt tegen de donkere achtergrond 

van de hellingen van Libanon, die een gordel vormen naar het oosten, zuiden en 

noordwesten. Er zijn veertien moskeeën in Tarabolos, waarvan de belangrijkste ooit een kerk 

was gewijd aan Sint-Jan. In de vorige eeuw was Tripoli de tweede handelsstad van Syrië: de 

khans en de bazaars, groot en goed gebouwd, getuigen van deze oude welvaart en de 



achteruitgang die erop volgde. De stad, verstoken van muren, wordt alleen verdedigd door 

een oud kasteel dat bovenop een nabijgelegen heuvel is gebouwd door een van de 

kruisvaardersprinsen van het huis van Toulouse, ten gunste waarvan het graafschap Tripoli 

was gebouwd. Het toont nog steeds de sporen van het bombardement waarvan het in 1840 het 

voorwerp was van de kant van de commandant van het Engelse eskader, Sir Charles Napier, 

die namens de sultan verantwoordelijk was voor het verwijderen van Syrië bij de zoon van 

Mehemet-Ali. Ten slotte is Tripoli de hoofdstad van een pachalik met zijn naam, wiens 

bevolking meer dan driehonderdduizend inwoners telt. De omgeving van de stad is bedekt 

met rijke culturen, gedrenkt door de mooie rivier van Kadissât. 

 

We vertrokken diezelfde avond vanaf de rede van Tripoli en kwamen de volgende dag, 

zaterdag 2 mei, rond acht uur 's ochtends, aan in Beiroet. Ik zal niets zeggen over deze 

nachtelijke overtocht, die mij lang leek, want de toenemende opwinding van de zee, terwijl 

we ons tempo vertraagden, maakte het moeilijk voor mij om te slapen. Dit deel van de 

Fenicische kust, met een omvang van vijftien mijlen, biedt de reiziger overdag enkele punten 

die zijn aandacht waard zijn: Batroun, de oude Botryx, met zijn middeleeuws kasteel, 

allemaal gebouwd van oude overblijfselen; Bovenal Byblos, die de Bijbel Gebal noemt, en 

die de Arabieren nog steeds Gebeil noemen, wiens grond bedekt is met ontelbare secties van 

marmer en granieten zuilen; de kruisvaarders hebben slechts een klein deel van deze 

materialen gebruikt om daar de kleine feodale stad die de metropool van de aanbidding van 

Adonis vervangt; iets verder naar het zuiden, de monding van de Ibrahim-rivier, die ooit de 

naam droeg van deze herder van Libanon, geliefd bij Venus; dichter bij Beiroet, ten slotte, de 

monding van de Lycus die, net als Adonis, zijn oorsprong vindt in de hoogste toppen van 

Libanon. 

Van veraf gezien, heeft de stad Beiroet, die aan de noordkant van een voorgebergte stapte dat 

meer dan vijf kilometer in zee uitsteekt, iets van de fysionomie van Algiers; maar de 

achtergrond van het beeld, gevormd door de grote Libanon - die heel dicht bij elkaar ligt, 

geeft het geheel een aspect van een heel andere majesteit. De baai van Beyrouth (de Beryte 

des Anciens) is vanwege zijn rotsachtige bodem nogal onzeker bij zwaar weer, maar toch 

minder slecht dan de andere havens aan de kust. De slecht onderhouden haven wordt 

onvoldoende beschermd door een steiger die moet worden verlengd en versterkt. Ondanks de 

 

zware zeeën, dankzij de kracht van de Wolga en de vaardigheid van zijn commandant, 

konden we dicht genoeg naderen om te landen om de ontscheping, hoewel nog steeds erg 

moeilijk, mogelijk te maken. Vóór mijn vertrek uit Aleppo was de overste van de kerkvaders 

van het Heilige Land van deze stad zo vriendelijk geweest om de algemene overste van 

Jeruzalem te schrijven om hem te vragen mij een van zijn religieuzen tot mijn beschikking te 

stellen om door Palestina te reizen. , Broeder Liévin, van Belgische origine, die ik zou 

ontmoeten in Beiroet, waar hij de jaarlijkse karavaan van Franse pelgrims begeleidde. De 

dominee (dit is de titel die we hem geven) haastte zich om te antwoorden dat ik niet alleen 

kon rekenen op de hulp van de emeritus cicerone die voor hem was aangesteld, maar dat er 

ook een uitnodiging was gedaan voor de verschillende kloosters van de orde. In de Heilige 

Land om mij te ontvangen alsof ik tot de katholieke gemeenschap behoorde. Zodra de boot 

was gestopt, zag ik broeder Liévin aankomen, en in zijn gezelschap ging ik aan land. Het is 

onmogelijk om er aantrekkelijker uit te zien met meer gemak in gedachten en vriendelijke 

vertrouwdheid in manieren. Vanaf het begin was ik gecharmeerd en broer Liévin won meteen 

al mijn vertrouwen. 



Hij had haast om Jeruzalem te verlaten, maar voordat ik me zijn hand gaf, wilde ik een of 

twee dagen rust nemen, en broer Lievin nam me mee naar een hotel dat me het beste van 

Beiroet gaf, VHôtel Bellevue, gerund door een een man genaamd André Boucopoulos, op een 

volledig Europese basis. Diezelfde dag ging ik op bezoek bij de paters franciscanen, die een 

klein klooster en een kerk hebben in Beiroet. Ik heb ook het klooster en de nieuwe 

Kapucijnenkerk bezocht en bezocht 

 

daarna bij de heer Sayour, vice-consul van Holland.  

Hij was afwezig en werd voorlopig vervangen door zijn oom van moederskant. Ik werd zeer 

aangenaam ontvangen door zijn moeder en zus, vrouwen van volledige vriendelijkheid. Ik 

hoefde minder op mijn oom te vertrouwen. Ik dacht dat ik het juiste deed, en het leek me heel 

natuurlijk om me tot hem te wenden om mij te wijzen op de verhuur van de paarden, 

muilezels en moukres (muilezels) die ik nodig had, en ik dacht dat ik me alleen maar had 

geprezen om zijn tussenkomst. Inderdaad, hij liet onmiddellijk een meester-muilezel halen 

die hij kende en haastte zich om de deal onmiddellijk te sluiten. 

De gesprekken, die niet lang duurden, hadden plaats in het Arabisch, dat wil zeggen dat ik 

niets of weinig begreep.  

Maar broeder Liévin, die me bij mijn bezoeken vergezelde en Arabisch spreekt als een kind 

uit de woestijn, had alles gehoord en leunde in mijn oor: 'Je bent beroofd ' , zei hij tegen me. 

De toevallige vertegenwoordiger van mijn land had van deze zeldzame gelegenheid gebruik 

willen maken om een Nederlander te zien die een te woekerende makelaardij van hem zou 

aannemen. 

Op mijn uitnodiging nam broeder Liévin, die gewend was aan dit soort transacties, de zaak 

over en kreeg ik van de meester-moukre een korting van bijna veertig procent. Het is moeilijk 

om de grimas van de oom van mijn consul voor te stellen. We namen geen afscheid van echt 

goede vrienden; maar terwijl we wegliepen, hoorde de broeder hem deze woorden zeggen, 

die een heel gemakkelijke troost van zijn ergernis leken: ' Dat heb ik er altijd uitgehaald!' 'en 

hij toonde in zijn hand een munt die net was ingestoken door de herkenning van de opperste 

muilezel. 

De volgende dag was een regenachtige dag: er woedde tegelijkertijd een heuse storm op de  

 

Woensdag. Omdat ik na mijn rondreis door Palestina naar Beiroet moest terugkeren, stelde ik 

mijn inspectie van de stad en haar omgeving uit, die ik zal rapporteren op de datum die in 

mijn dagboek staat, en op maandagochtend 4 mei, de tijd. hersteld in de mooie, onze kleine 

caravan, naar behoren bevoorraad, nam de weg naar Saïda, het oude Sidon. Toen we de stad 

verlieten, kwam een stoet van een tiental Fransen luidruchtig binnen; het scheen geleid te 

worden door drie van de meest onstuimige Amazones, onder wie mijn gids en metgezel me 

op Madame la Vicomtesse de Rougé wezen, die hij gelegenheid had gehad om naar 

Jeruzalem te vergezellen. 

Van Beiroet naar Saïda zijn er ongeveer tien mijlen waarvoor niet minder dan acht uur lopen 

nodig is, omdat de weg vrijwel continu over zandgrond loopt, in de buurt van de zee die we 

naar rechts volgen, met op de weg links de vruchtbare hellingen van Libanon. Een half uur 

van Beiroet rijden we door het prachtige dennenbos, dat lange tijd is aangeplant om de 

invasie van het zand te bestrijden dat de stad bedreigde. Na het eerste uur komt een 

drinkwaterbron genaamd BirHouseïni, en door anderen Bir-mar-Youseph, vanwege een 

kleine kapel die niet ver daar vandaan ligt en gewijd is aan Sint-Jozef. In deze smalle grens, 



begrensd door Libanon, ontbreken stroompjes niet; een van de belangrijkste, de Nahr-el-

Khaclir, verloopt soepel. Een uur melken, erg pijnlijk in het zand, plaatst je aan de rand van 

een grote stroom, de Nahr-es-Shouueifat, die zijn naam ontleent aan een mooi dorp dat je in 

het groen kunt zien zitten. Aan de kant van de berg , ook hier en daar bedekt met een 

 

oneindigheid van kleine huizen met het meest sierlijke effect. Een halve competitie verder, 

een nieuwe stroom, de Nahr-el-Yabese, die we passeren, nog steeds zonder brug, in de buurt 

van een khan. 

We lopen nog steeds bijna een uur in het zand naar de Khans-el-Khaldah, waar, op de helling 

van de berg, veel sarcofagen staan, duidelijk oud, met hun ronde deksels. Ten noorden van 

deze Khans zijn er ruïnes waar geleerden het oude Heldua willen zien. Een laatste half uur, 

via een pad dat nog moeilijker werd gemaakt door de kiezelstenen vermengd in het zand, 

bracht ons naar de Khan-er-Rapha, waar de lunch op ons wachtte, voorbereid door de kok, 

die vooruit werd gestuurd. Deze khan, in minder slechte staat dan de andere, staat aan de rand 

van een stroom, de Nahr-enNâalnèh, die zijn naam ontleent aan een dorp dat van ver op de 

berg te zien is. 

Van Khan-er-Rapha tot Saïda gaat de weg onder dezelfde omstandigheden verder. Ik zal mij 

beperken tot het wijzen op de drie of vier aandachtspunten. Ten eerste, drie kwartier van de 

Khan, nog steeds op de linker helling, het grote en mooie dorp Mouallakah bewoond door 

maronitische christenen. In de omgeving steken we de Nahr-ed-Damour over, de eerste rivier 

die de naam waardig is die we op deze route tegenkomen en die zich presenteert met een 

historische herinnering. De Grieken hadden het de naam Tamyras gegeven, maar dat is alleen 

de oude Griekse naam (Demarous). De oevers van de rivier de Damour, van de berg tot aan 

de zee, zijn slechts een bos van moerbeibomen die worden geëxploiteerd door de naburige 

dorpen, die veel zijde produceren. De emir Beschir had zo'n vijftig jaar geleden gebouwd op 

de Nahr-ed-Damour a 

 

brug van verschillende bogen, die de rivier, soms verschrikkelijk, meesleepte; er was sprake 

van het bouwen van een ander, maar tussen projecten en feiten, op Turkse bodem, is er 

ruimte voor de komende jaren. Drie kwartier later ontmoeten we, tussen de bomen, het kleine 

en charmante dorpje NebiYounès waarvan de sierlijke moskee bijna de zee raakt. 

Younès is Jonas, en volgens de overlevering heeft het zeemonster de profeet op deze plek 

afgezet. De antiekhandelaren, onder anderen M. de Saulcy, hebben rond deze Nebi-Younès 

de overblijfselen van constructies waargenomen die volgens hen afkomstig lijken te zijn uit 

de oude stad Porphyréon. We gaan een paar uur verder en steken gemakkelijk drie of vier 

stromen over, die slechts een obstakel vormen in het regenseizoen, en, een kleine groep van 

Saïda verwijderd, bevinden we ons in de aanwezigheid van de Nahr-el-Auueli, de oude 

Bostrenus , deze bijna een rivier tijdens de winter: men steekt hem dan over op een brug die 

een kwartier aan de linkerkant van de weg is gebouwd. Het is het water van de Bostrenus dat 

Sidon voedde, dat we al snel ontdekken op de helling van zijn heuvel, aan zee, en van verre 

iets van zijn oude majesteit behouden. 

Er blijft niets over op de bodem van deze eerste voorouder van Fenicië; Saïda verving het 

pas, waarschijnlijk na een onderbreking van vele eeuwen, door bij de bouw de overblijfselen 

van de oude stad te gebruiken. De prachtige tuinen, de boomgaarden die de stad omringen, 

verbergen er een groter aantal: de laatste jaren zijn er succesvolle opgravingen uitgevoerd, en 

ikzelf, tijdens een tweede en meer volledige verkenning in 1869, heb de geluk om wat 

munten te verzamelen die zijn 



 

de trots van mijn verzameling (1). Saïda is omgeven door een muur met acht poorten, 

gebouwd door de kruisvaarders die, onder het bevel van Baldwin, de koning van Jeruzalem, 

de stad in 1111 innamen. Toen we door de noordelijke poort binnenkwamen, gingen we naar 

het oude Rhan des Francs, een prachtig plein constructie, met fontein in het midden van een 

binnenplaats waar zich het Franse consulaat, het franciscanenklooster en een klooster van de 

zusters van Sint-Jozef bevindt, die daar ook een weeshuis en een school hebben. Het 

overschot wordt verhuurd aan enkele handelaren, die er vandaag te weinig zijn. Twee eeuwen 

geleden was deze khan het centrum van een grote handel tussen Frankrijk en Syrië; maar 

Beiroet heeft al deze havens aan de kust gestript, die inderdaad buiten gebruik zijn geraakt 

door het feit dat ze hier zijn. Aan het begin van de 17e eeuw regeerde (het woord zegt niet 

veel) over het grootste deel van Fenicië de emir Fahhr-Eddin, prins van de Druzen en meester 

van de bergen van Libanon. Bedreigd door de komst van een Hood die door Sultan Amurath 

IV was gestuurd om hem te verkleinen, gaf hij het bevel de toegang tot alle havens te 

blokkeren en ze dicht te slibben; en het was in dat van Saida dat zijn bevelen het best werden 

uitgevoerd. 

De grote haven van Sidon lag in de hoogste oudheid in het zuiden en werd gevormd door een 

kleine bijna cirkelvormige golf. Vroeg op de dag werd het verlaten voor de noordelijke 

haven. Deze was natuurlijk omsloten door een gordel van zichtbare riffen of op het waterpeil 

die tussen hen twee rotsachtige eilandjes met elkaar verbindt, de grootste, 

(i) Onder andere twee loden sarcofagen, die het onderwerp waren van een vleiende 

mededeling van de ridder Rossi, de geleerde Romeinse archeoloog, die ze "bijna unieke 

stukken" wil noemen.  

 

op het westelijke puntje van de stad, en het andere tegenover het noordelijke uiteinde. Een 

enkele kleine pas geeft toegang langs dit laatste eilandje, waarvan het bijna volledige 

oppervlak wordt ingenomen door een groot kasteel of beter gezegd een cluster van Arabische 

woningen met daarboven een enorme toren die de rest is van het fort dat Henri, hertog van 

Limburg, heeft gebouwd rond 1227. Maar het meest gewaagde deel van het werk van de 

kruisvaarders bestaat nog steeds; Ik bedoel de brug van negen bogen die het eilandje van het 

kasteel met de stad verbindt; het wordt begrensd door tien kleine granieten zuilen, 

overblijfselen uit de oudheid, waarvan we ook overblijfselen vinden in alle christelijke 

constructies van Saïda. 

Van dit aantal zijn de belangrijkste moskeeën, voorheen de kerk van Saint-Jean, een deel van 

de omringende muur, en de toren gebouwd, naar men zegt, door Saint Louis aan de zuidkant 

van Saïda, van waaruit hij domineert. De hele stad die , van daaruit, helt af naar de zee.Saïda 

bewaart zorgvuldig de traditie van de heilige koning, die door zijn voorbeeld de begrafenis 

van de christenen uitlokt die door de Turkomanen zijn afgeslacht en die in de velden en op 

straat wegrotten.  

In 1187 voor het eerst ingenomen door Saladin, daarna teruggekeerd naar de christenen, in 

1260 geplunderd door de Mongoolse Tataren, opnieuw bezet door de Tempeliers, viel Saïda 

definitief, in 1289, in de macht van de moslims. Er is weinig sprake van Saïda totdat Fakhr-

Eddin, die de christenen en vooral de Fransen beschermde, deze stad een echt commercieel 

belang gaf. We lazen in een reiziger uit deze tijd: “Aangezien er een zeer grote handel is in 

alle handelswaar uit de Levant in Saïda, is het extreem bevolkt. Er zijn zelfs veel christenen 

en er is minder vervolging door de 

 



Turken (1).  De laatste verdreef in 1791 de christenen en Saïda's bedrijf kreeg een klap 

waarvan het niet herstelde. Laten we er tot slot aan herinneren dat in 1831, toen Ibrahim-

Pasha, zoon van de onderkoning van Egypte viel, deze stad, in 1840 door een Anglo-Turks 

lichaam stormenderhand veroverd, na zes uur bombardementen, vandaag gehoorzaamde aan 

de pasja van Saint-Jean-d'Acre, na lange tijd de hoofdstad te zijn geweest van een pachalik 

met zijn naam. Saïda heeft nog steeds acht- tot tienduizend inwoners. Er is niets heftigs aan 

de bevolking; zijn welkom leek me bijna sympathiek. Ik zag een paar vrouwen in de haven 

huilen; ze wachtten op hun echtgenoten die over zee zouden terugkeren vanuit Beiroet, en ze 

vreesden dat de storm hen had opgeslokt, wat gelukkig niet gebeurde. 

Ik heb de vice-consul van Frankrijk, de heer Durighello, nog niet genoemd, die mij onder 

allen hartelijk welkom heette.  

Geachte, zeer geliefde, deze volmaakte agent was in staat om de aandacht van geleerden te 

trekken door zijn diepgaande kennis van plaatselijke oudheden. ” In de beschrijving die volgt, 

zei M. Renan in 1871 waarin hij verslag gaf van zijn missie aan Saïda. ), is het mijn plicht te 

verklaren dat ik veel te danken heb aan de heer Durighello, die tijdens mijn verblijf en na 

mijn vertrek nooit ophield met ijver te zoeken en alles te vinden wat de zending zou kunnen 

dienen (2). »Ik schrijf hier, 

(1) Vierkant, t. Ik p. 340. (Carré was op reis in 1670) 

(2) Missie van Phoenicia, p. 363 

 

in mijn dankbare herinnering was dit getuigenis beslist gezaghebbend en vleiender voor de 

Franse consul dan alles wat ik zelf kon zeggen.  

De oude geschiedenis van Sidon versmelt met die van Tyr; het is voldoende om het in een 

paar woorden te zeggen als je eenmaal in deze laatste stad bent aangekomen. De 

overblijfselen van het verleden die in Saida zelf te zien zijn, zijn van weinig belang en 

kunnen niet worden toegeschreven aan Fenicische kunst. De meest interessante 

overblijfselen, grote muren, fragmenten van architectuur en beeldhouwkunst in steen of 

marmer, grafkelders, enz., Worden, zoals ik al zei, onthuld door de tuinen in de omgeving op 

te graven. We hebben het recht om verrast te worden door wat er nog over is van oudheden, 

na de verwoestingen van de christelijke middeleeuwen en de seculiere opgravingen van 

schatzoekers. Maar de rijkste mijn, onlangs ontdekt, is de necropolis die ten oosten van Saïda 

ligt en uitgehouwen is uit een bed van rotsen dat weinig boven het maaiveld uitsteekt. Men 

vindt dagelijks in deze gewelven sarcofagen van zeer hoge belangstelling, Feniciërs, 

Egyptenaren, Grieken, Romeinen en christenen van de eerste tijden. Het is ook dezelfde 

mengeling van tijdperken die de kleine voorwerpen van alle soorten en de talrijke 

epigrafische monumenten die op dit Sidonnische land zijn verzameld getuigen, waarvan we 

de rijkdom een idee kunnen krijgen in de recente werken van MM. van Ormsby, Dietrich, de 

Vogiié, de Saulcy, Waddington, de Bertou, Renan, etc. 

Op 5 mei, 's ochtends, verlieten we de Franse Khan om naar Sour (de oude Tyrus) te gaan. De 

weg is verdeeld in twee etappes, de eerste, van twee en een half uur, tussen Saïda en Aïn-

Kantara; de tweede, langer, duurt vier uur. We doen niet mee 

 

de zee pas na het oversteken van de gordel van moerbeibomen, sinaasappelbomen en allerlei 

soorten fruitbomen die aan drie zijden het oude Sidon omgeeft en zich uitstrekt tot Khan-es-

Sanik, geplaatst op de sterke stroom met die naam.  



Deze hele weg van Saïda naar Sour, soms aan de rand van de zee, soms op korte afstand, valt 

mee. Halverwege zien we het uiterste punt van de keten van Groot-Libanon naar het zuiden 

zakken, dat ik volgde vanuit Tripoli. Nu vervangen prachtige heuvels, die soms echte bergen 

zijn, deze aan de linkerkant. Talloze beken en stromen ontsnappen eraan, richten hun wateren 

naar de zee en voorzien deze hellingen, bevolkt met dorpen en de hele kust van een prachtige 

vegetatie die u platanen, tamarixen, Japanse vernissen met elkaar vermengd. Met pijnbomen 

en gedomineerd door een paar zeldzame palmbomen. De meeste van deze stromen worden 

begrensd door oleanders die herinneren aan de weg van Antiochië naar Alexandrette. Ik 

volgde ongetwijfeld de oude weg gemarkeerd door mijlpalen, waarvan er drie of vier in het 

zand te zien zijn, in het bijzonder bij de Khan-esSanik, de stroom genaamd Ouadi-Tech, en 

de Nahr-Zalierâni, de sterkste stroom die stroomt. in het midden van de lauweren: driekwart 

van een mijl van deze laatste stroom, ontmoeten we een oude Romeinse toren die half 

verwoest aan de kust staat. Twintig minuten later, rond het middaguur, waren we aan het 

herstellen. naar de khan van Aïn- Kantara voor een bescheiden lunch. De hitte was geweldig, 

maar aangezien we nog vier en een half uur te lopen hadden voordat we Sour bereikten, 

vertrokken we vrijwel onmiddellijk. 

Op twintig minuten en bij m-Kantaro passeren we de ruïnes  

 

zelfs uit een zeer oude stad, Sarephath, wiens eerste boek Koningen (hoofdstuk XVII, § 9) de 

Sidonische oorsprong noemt. Deze ruïnes vormen een dijk die vele fragmenten van marmer, 

aardewerk en glas bedekt. 

De haven van Sarepta vertoont nog enkele bouwsporen, en op de hoogten zien we enkele 

overblijfselen van het fort gebouwd tijdens de kruistochten door de ridders van de Duitse 

Orde. Dit deel van de kust is een belangrijk antiekcentrum. In een straal van minder dan twee 

competities vinden we in feite voorwaarts gaan, Ornithopolis (de Stad van de Vogels) en 

Adloun (Ad Nonum). De eerste liet niets merkbaars achter; de tweede toont, naast zijn 

merkwaardige necropolis, uitgehouwen in de rots, de overblijfselen van een prachtige 

mozaïekbestrating. Twintig minuten later getuigen tien kolommen van een enkel stuk, nog 

steeds overeind, van het bestaan op deze plaats van een vergelijkbaar oud monument. Twee 

kilometer verder steken we, op een zogenaamde Romeinse brug, de sterke stroom over die 

Nahr-el-Abou-Assouâd heet. Aan de andere kant, op korte afstand van de weg, bezocht ik een 

kleine holbewonertempel, uitgehouwen uit een massief van witte kalksteen: het draagt 

traditioneel de naam van de tempel van Astarte, de Fenicische godheid die het firmament 

verpersoonlijkt. , waarvan de Grieken hun Venus maakten. We zien, uitgehouwen op de 

muren, enkele tekeningen van losbandige onderwerpen met fragmenten van inscripties. In 

een tweede grot zag ik twee prachtige sarcofagen van zeer hoge ouderdom. Een halve mijl 

verderop bevinden we ons aan de rand van de Nahr-el-Kasrnièh, een echte rivier, deze, de 

belangrijkste zijrivier van de Syrische Zee na de Orontes. Geboren een paar mijl verderop in 

de 

 

in dezelfde buurt van Balbek, ontwikkelen ze hun koers in  

tegengestelde richting, de ene, direct zuidwest, richting Tyrus, en de andere, recht noordoost, 

richting Antiochië. De eerste van deze rivieren, door de Ouden de Léontès genoemd, baadde 

in de nabijheid van de kust de muren van Léontopolis (de Stad van de Leeuwen), waarvan de 

plaats nog steeds wordt gezocht. Tegenwoordig draagt de Léontès de naam Litani langs de 

immense vallei van de Bekâa, tussen Libanon en Anti-Libanon, dat wil zeggen in vier vijfde 

van zijn koers. Aan het einde van het defile dat deze vlakte beëindigt, maakt de rivier een 



bijna rechte hoek om de zee te bereiken, en scheidt het land van Sour en dat van Schomar in 

tweeën, vandaar, voor dit laatste deel van zijn loop, de naam Kasmièh, wat betekent 

"scheiding ". We passeren de Kasmièh of de Kasmièh over een stenen brug gevormd door 

een grote boog en een kleinere tweede. Niets groen,  

van bloemrijk, zoals de oevers, waar de oleanders in overvloed aanwezig zijn, en waarvan de 

frisheid wordt gehandhaafd door een constant overvloedig en zuiver water.  

In een half uur kwamen we aan bij de poorten van - Sour Van een afstand heeft de stad de 

uitstraling van een imposante stad. Het lijkt, net als in het verleden, op zijn eiland te zijn 

gekroond, dat met de aarde is verbonden door een zanderige landengte die volledig verstoken 

is van die tuinen die de omgeving van Saïda zo lachen. We verbleven in het klooster van de 

Paters van het Heilige Land, waar ik tot twee dagen later de meest genadige gastvrijheid 

vond. 

De hele dag van woensdag 6 was gewijd aan het onderzoeken van de site, in plaats van de 

ruïnes van de grote metropool Fenicië, aangezien er maar heel weinig ons herinnert aan zijn 

oude pracht. Zijn laatste 

 

ontdekkingsreiziger zag dit tekort tot nu toe in verrassende termen.  De constant briljante rol 

van Tyrus, van de oudheid tot de uiteindelijke vernietiging in 1291, is ongetwijfeld de 

oorzaak van deze totale verdwijning. De beschrijvingen van de historici van de kruistochten 

(zie Willem van Tyrus) bewijzen dat Tyrus in de twaalfde eeuw puur en eenvoudig een grote 

stad was in de stijl van de middeleeuwen. De verschrikkelijke vernietiging die volgde op de 

laatste aanval van de Saracenen, maakte er een hoop stenen van, vanwaar de meer 

bevoorrechte plaatsen, Saïda, Saint-Jean d'Acre, materialen voor hun gebouwen trokken. De 

nietige wedergeboorte-beweging die daar al honderd jaar voelbaar is, heeft alleen de 

herinnering aan de oude stad onder kleine constructies uitgewist. Om de stad Willem van 

Tyrus te vinden, is het nu nodig om een of twee meter puin over te steken, afkomstig van 

broze gebouwen die minder dan een eeuw geleden zijn opgetrokken door de Beys méiualis 

en, tijdens de Egyptische bezetting, door Ibrahim, zodat men kan Tyrus de ruïne van een met 

ruïnes gebouwde stad noemen. Het heroveren van de Fenicische Tyrus via dit netwerk van 

opeenvolgende vernietigingen zou de taak zijn van iedereen die in Marseille de primitieve 

stad van de Feniciërs zou willen vinden (1).   

De profeet Ezechiel, die de trotse Tyr kastijdde, had tegen hem gezegd: "Ze zullen je zoeken 

waar je niet meer zult zijn!" Nooit is de profetie beter vervuld. 

(1) Renan, Mission of Phoenicia, p. 529 

 

Van alle oude steden die door hun genialiteit, wat ik een persoonlijkheid in de geschiedenis 

van de wereld zal noemen, veroverden, is Tyrus (Sidon, zijn moeder of zijn zus, deelt zijn 

aureool) degene die een van de belangrijkste en belangrijkste rollen speelde. tegelijkertijd het 

meest bruikbaar voor de mensheid. De nieuwe wetenschap denkt graag buiten de gebaande 

paden, en met betrekking tot Tyre wordt, net als bij Sidon, elke dag een nieuw systeem 

geboren. In de aanwezigheid van deze diversiteit lijkt het mij interessant om de getuigenissen 

van de oude geschiedenis voor ogen te houden, die volgens mij met voldoende precisie 

doordrenkt zijn. Om ze goed te begrijpen, moeten we twee banden onderscheiden, de ene aan 

de kust, Palœtyr genaamd, de andere, op een eiland aan de overkant, Nieuwe Tyrus genaamd, 

en we moeten ons de grote dijk herinneren waarmee Alexander zich bij het land op het eiland 

voegde om meester te worden. tweede stad. 



De Bijbel citeert Tyrus, de sterke stad ”en noemt het Tsour (van tsour rock); dat is bijna zijn 

moderne naam. De eerste seculiere historicus die erover spreekt, is Iierodotus, die het rond 

het jaar 450 voor Christus bezocht, met de belangrijkste bedoeling om de beroemde tempel te 

zien die door de Tyriërs werd ingewijd aan de Fenicische Hercules, hun belangrijkste 

godheid. 'Ik zag,' zei hij, 'deze tempel rijkelijk versierd met talrijke monumenten, waaronder 

twee zuilen, een van ruw goud en de andere van smaragdgroene steen, die' s nachts een grote 

glans wierpen. Nadat het gesprek met de priesters van de god was begonnen, vroeg ik hen 

hoe lang deze tempel was gebouwd. Hun antwoord komt hierin niet overeen met de mening 

van de Grieken. Ze vertelden me dat de tempel van de god tegelijkertijd met Tyrus werd 

gebouwd, en dat het tweeduizend driehonderd jaar geleden was sinds de stichting 

 

van deze stad (1).  Maar we lezen in Justin, de afkorting van Trogue-Pompée, historicus die 

uit de eerste christelijke eeuw verdween, dat de stad Tyrus een jaar voor de Trojaanse oorlog 

werd gesticht, en Josephus, de nationale historicus van de joden, tijdgenoot van Trogue-

Pompeius geeft op zijn beurt als datum van deze stichting het tweehonderdveertigste jaar dat 

voorafging aan de bouw van de tempel van Salomo (jaar 969 v.Chr.). 

Plinius de Oudere, nog in de eerste eeuw van onze jaartelling, schreef dit in zijn Natural 

History in zevenendertig boeken: “Tyrus was eens een eiland dat van het vasteland was 

gescheiden door een zeestraat van zevenhonderd passen; het behoort nu tot het continent, 

dankzij de werken van Alexander. 

Beroemde metropool (oprichter) van Leptis, Utica, en deze onverzadigbare emulator van 

Rome, van Carthago, stichtte ze ook Gades (Cadiz) buiten de grenzen van de wereld. 

Tegenwoordig onttrekt het al zijn pracht aan de paarse schelp. Het huidige circuit, inclusief 

het oude Tyrus, is negentienduizend passen. De stad zelf heeft een oppervlakte van 

tweeëntwintig stadions (2).   

De grote Griekse geograaf Strabo, een paar jaar eerder, geeft meer details en noemt Sidon 

tegelijk met Tyrus.  want enerzijds hebben de dichters de naam van de laatste breder 

verspreid (Homerus spreekt in feite niet over Tyrus), anderzijds. 

(1) Herodotus, ch. II, S 44. 

(2) Natuurlijke historie, LV § 19.  

 

de stichting van zijn koloniën, zowel in Lydia (Afrika) als in Iberia, voorbij de Kolommen 

van Hercules, verhoogt de glorie van Tyrus veel hoger. Beiden waren daarom vroeger, en zijn 

nu nog steeds, zeer beroemd en zeer bloeiend; en wat betreft de titel Metropolis van de 

Feniciërs, 

elk van hen gelooft dat ze het recht hebben om het te claimen. Sidon, gelegen op het 

vasteland, heeft een prachtige haven, uitgehouwen door de natuur; maar Tyrus, geheel 

ingesloten in een eiland, is min of meer als Aradus gebouwd; het is verbonden met het 

vasteland door een verhoogde weg die Alexander heeft aangelegd toen hij deze stad 

belegerde. Het heeft twee poorten, een gesloten, de andere open; de laatste wordt de 

Egyptische haven genoemd. 

Er wordt gezegd dat de huizen daar een nog groter aantal verdiepingen hebben dan in Rome; 

het is dus niet volledig verwoest tijdens de aardbevingen die het heeft meegemaakt; het leed 

ook grote schade toen het werd belegerd en ingenomen door Alexander. Maar het overwon al 

zijn tegenslagen en wist hoe het zijn verliezen moest herstellen, zowel door navigatie, waarin 



de Feniciërs in het algemeen altijd andere volken hebben overtroffen, als door het 

vervaardigen van purper; omdat het paars van Tyrus wordt erkend als het mooiste (1).   

Laten we aan deze oorspronkelijke getuigenissen een paar woorden toevoegen die de 

geschiedenis van de twee Fenicische metropolen compleet maken.  

Sidon was al beroemd om zijn weelde toen Joshua het Beloofde Land veroverde. De 

Hebreeën zouden het nooit kunnen bemachtigen, noch Tyrus. Deze tweede stad bleef lange 

tijd in het duister. Ze schrok niet 

(1) Strabo, liv. XVI. 

 

om het belang en de reputatie te verwerven dat wanneer een deel van de Sidonniërs, 

onderworpen door een koning van Ascalon, daar een asiel kwam zoeken, waarbij ze de 

kunsten meebrachten die ze hun gastheren leerden, en de smaak die 'ze hun communiceerden 

voor maritieme handel . In korte tijd werd Tyrus de rivaal en vervolgens de meesteres van 

Sidon, de zetel van de koningen van Fenicië, wier tweede, Hiram, Salomo van ceders voorzag 

en hem arbeiders zond voor de bouw van de tempel in Jeruzalem. 

Deze eerste Tyrus lijkt op het droge te zijn gebouwd; het zou de Palsetyr zijn die in 572 

v.Chr. door Nebukadnezar II werd ingenomen en omvergeworpen. Volgens sommige 

geleerden zochten de Tyriërs vervolgens hun toevlucht op een eiland, op korte afstand van de 

kust, en bouwden daar een nieuwe stad die op zijn beurt werd ingenomen en vernietigd door 

Alexander. Twintig jaar eerder was Sidon, nadat hij zijn onafhankelijkheid had herwonnen, 

op dezelfde manier bezweken voor de inspanningen van een van de laatste koningen van 

Perzië, Artaxerces-Ochus. Tyrus en Sidon behoorden, net als Fenicië, achtereenvolgens tot de 

Seleuciden, de Romeinen, de Arabieren, de kruisvaarders, de moslims van Egypte en 

tenslotte tot de Turken. De details met betrekking tot de meer recente tijden, die al in het 

artikel van Sidon worden gegeven, hebben ook betrekking op Tyrus. 

De huidige stad (het was ook die van de kruistochten), ligt op een schiereiland, gevormd door 

het oude eiland en een landengte die, door de opeenhoping van zand, de rijbaan van 

Alexander heeft vervangen of bedekt. In 1837 beschadigde een aardbeving de omringende 

muur van Sour, tot dan toe met slechts één deur, die tegenwoordig van alle kanten wordt 

betreden. De straten zijn smal, maar meer 

 

schoon dan elders. De stad is teruggebracht tot een bevolking van ongeveer 5.000 inwoners, 

van wie meer dan de helft christenen zijn; van dit aantal zijn er 2500 Grieks-katholieken met 

een aartsbisschop. Naast hun klooster hebben de franciscanen daar een jongensschool; de 

zusters van Sint-Jozef van de Verschijning hebben ook een klooster in Sour met een school 

voor jonge meisjes, want overal in het Oosten staat het christendom aan het hoofd van de 

vooruitgang. Er is hier echter geen kerk die deze naam waardig is. De kruisvaarders hadden 

op de plaats van een eerdere kerk een van de mooiste kathedralen van die tijd gebouwd; we 

zien de schitterende overblijfselen in de zuidoostelijke hoek van de huidige stad. Het had drie 

beuken en drie aangrenzende apsissen, gescheiden van het transept door een overspanning, en 

was 70 meter lang en 22 breed. Het oostelijke uiteinde van de basiliek is het enige deel dat 

bewaard is gebleven of op zijn minst zichtbaar is, omdat de drie apsissen waren ingesloten in 

de moderne wallen van Sour. 

In deze kerk, die al het graf van Origenes had, werd keizer Frederik Barbarossa begraven en 

werd Johannes, graaf van Brienne, in 1209 tot koning van Jeruzalem gekroond.  



Er is veel geschreven over het oude Tyrus. Om maar een paar namen te noemen: Movers, 

Ritter, Mislin, Robinson, Poulain de Bossay, de Bertou en ten slotte M. Renan, hebben in dit 

verband talrijke en geleerde werken gepubliceerd die zouden moeten worden gebruikt: The 

complete diverggence of hun systemen brengen de gewone toeristen enigszins in de war die, 

net als ik, alleen vragen om verlicht en begeleid te worden. 

Omdat ik geen bevoegdheid heb om te beslissen, zal ik mezelf beperken tot het rapporteren 

van wat ik met eigen ogen heb gezien.  

 

De waarheid is dat er bijna niets overblijft uit de oudheid. Men merkt echter op in het vlakke 

gedeelte dat zich uitstrekt naar het zuiden van het eiland, de tekening van een prachtige rij 

kolommen van kostbaar marmer. In de oude basiliek zien we er twee in rood graniet, waarvan 

er één met twee gekoppelde vaten zeven meter in omtrek meet. Een groot aantal kleine zuilen 

van zwart Egyptisch graniet, die waarschijnlijk tot de galerijen van een forum hebben 

behoord, worden aan alle kanten verspreid of half verzonken in het zand aangetroffen, of 

gebruikt in latere constructies. Allerlei oude fragmenten, afkomstig van zuilen, kroonlijsten 

of gebroken kapitelen, verschijnen bovendien systematisch als materiaal in de ruïnes van 

gebouwen en versterkte werken die zijn opgericht door de moslims of de kruisvaarders; Op 

de bodem van het water is ook een grote hoeveelheid ander vuil te zien. Ten slotte 

verschijnen aan de randen van het eiland enkele onderbouwen waarvan wordt aangenomen 

dat ze deel uitmaakten van de Fenicische muur. 

Dat is de sterk gereduceerde balans van wat getuigt van de pracht van de oude koningin van 

de zeeën. De situatie en de vorm van de twee havens van Tyrus, de Sidonnische haven in het 

noorden en de Egyptische haven in het zuiden, vormen een hele wetenschappelijke kwestie 

en veel besproken, waar ik op zal letten niet binnen te gaan (1) . Een niet minder omstreden 

vraag is die van de werkelijke positie, aan de kust, van deze Palœtyr, waarvan tot dusverre 

werd aangenomen dat deze vóór de eilandstad lag en waarvan M. Renan beweert dat deze er 

achter was. Of we Palaetyr nu min of meer tegenover het moderne Sour plaatsen, wat zeker 

is, is dat er geen spoor van overblijft. 

(1) Zie. Renan. Missie naar Fenicië, p. 559 en volgende. 

 

Terwijl ik de vlakte doorkruiste, waar het noodzakelijkerwijs moet hebben bestaan, werd ik 

na een halfuur lopen naar het zuiden naar twee zeer merkwaardige oude putten gebracht, 

gelegen nabij een gehucht en in de buurt van een verwoest aquaduct: deze set draagt de naam 

van Ras-el-Aïn. Door de kap van deze putten, aanzienlijk verhoogd, kan het water dat kookt 

en dat door een ondergrondse kracht wordt voortgeduwd, enkele meters boven de grond 

uitstijgen. Deze prachtige bronnen werden naar Tyrus geleid door het aquaduct, waarvan een 

deel te zien is; vandaag bemesten ze dit punt van de kust, en nadat ze enkele molens hebben 

laten draaien, zullen ze vrijwel onmiddellijk verloren gaan in de zee. 

Sommigen noemen deze putten ten onrechte de putten of bassins van Salomo. Hoe zou deze 

prins gekomen zijn om zo'n werk te bouwen aan de poorten van de tweede hoofdstad van 

koning Hiram? 

Toen ik Ras-el-Aïn verliet, ging ik, een grote groep verderop, het graf van deze koning van 

Fenicië bekijken, of in ieder geval het monument dat wordt aangeduid met de naam Graf 

cVHiram.  

Onderweg zie je aan verschillende kanten grafgewelven, gegraven, zoals in Saïda, in de 

zijkant van de rotsen.  



Ze verschijnen in grotere aantallen op de plaats genaamd El-Aiowatin: hier zou de 

belangrijkste necropolis van Tyrus zijn. Het graf van Hiram presenteert zichzelf onder een 

van de meest imposante aspecten. Het is een vierkante constructie, gevormd uit enorme 

blokken met uitgehouwen frames en bekroond door een verbrijzelde piramide, bestaande uit 

slechts twee cyclopische stenen waartussen een holte is gemaakt, ongetwijfeld bedoeld om de 

kist op te nemen. Als dit monument niet werd gebruikt voor de begrafenis van Salomo's 

bondgenoot en vriend , biedt het toch 

 

landen van hoge oudheid die niet over het hoofd mogen worden gezien.  

De volgende dag, donderdag 7, vertrokken we 's morgens vroeg uit Sour om naar Saint-Jean-

d'Acre te gaan, en vandaar naar de berg Karmel.  

De weg van Sour naar Saint-Jean-d'Acre is opgedeeld in drie etappes, die op dezelfde dag 

worden afgelegd, en omvat negen uur rijden. De eerste, even lang als de andere twee, heeft 

zijn gemarkeerde rustplaats in Khan-en-Nakoura, waar we lunchen in de buurt van het dorp 

met die naam. Na de bronnen van Ras-el-Raïn te zijn gepasseerd, volgt men constant de zee, 

waarbij men van tijd tot tijd een kleine stroom oversteekt die ontsnapt uit de hoogten aan de 

linkerkant en waar soms zorgvuldig witgekalkte dorpen zijn. Een geweldig uur van Khan-en-

Nakoura ligt de Cap-Blanc (Ras-el-Abiad), gevormd door een kalkstenen massa volledig kaal 

en constant gewassen door regen, die vanaf grote hoogte uitkijkt over de zee. 

We stijgen af en volgen gedurende twintig minuten het moeilijke pad dat kriskras door de 

rots loopt en, via een echte trap, een half uur verder terug op het strand brengt. Aan de 

linkerkant vinden we een groep ruïnes met de overblijfselen van een oude toren in de buurt 

waar zich een bron bevindt met een overvloedige bron van uitstekende waterbronnen, 

genaamd Aïn-en-Skandrouna, ter nagedachtenis aan Alexander die, naar men zegt, tijdens 

tijdens de belegering van Tyrus, werd daar een versterkt kasteel gebouwd. De christelijke 

koning van Jeruzalem, Baldwin I, bouwde in 1116 op dezelfde plaats een fort, waaraan hij de 

naam bewaarde van de Macedonische held, die de Arabieren, zoals we weten, Skandar 

noemen. Een halfuur van Skandrouna, zag ik een mijlpaal langs de kant van de weg liggen, 

 

in de buurt van een doorboorde heuvel, aan de rechterkant, met talrijke gaten, die niets meer 

zijn dan graven die in de rots zijn uitgehouwen. Dichter bij Khan-enNakoura steken we een 

stroom over, die afdaalt van een hogere heuvel, op de helling waarvan de ruïnes van een 

onbekende stad verschijnen. Tegenwoordig wordt ze Oum-el-Aamith "de moeder van de 

kolommen" genoemd; men ziet daar in feite nog een paar kolommen staan. Twintig minuten 

later hadden we de khan bereikt. 

We hervatten onze mars na een rustperiode van twee uur en eindigden in één keer de afstand 

die Khan-en-Nakoura scheidt van Ez-Zib, een dorp gelegen op een kleine heuvel, aan zee, en 

allemaal omgeven door palmbomen die beginnen om hier hun schoonheid van de zuidelijke 

delen van Perzië te vinden. Ez-Zib is de voormalige Achzib van de stam Asher. Het was in 

deze stad dat rond het jaar 40 voor Christus, volgens het getuigenis van Flavius-Josephus, 

Hyrcanus, koning van de Joden, zijn oren had afgesneden op bevel van Antigone, zijn neef, 

die net zijn troon had toegeëigend, en dat Phasael, de broer van Herodes, om te ontsnappen 

aan de beproeving die dezelfde Antigone voor hem aan het voorbereiden was, zijn hoofd brak 

tegen de muren van zijn gevangenis. Er valt niets meer op te merken op dit deel van de route. 

Na een korte rustpauze in Ez-Zib, begonnen we, in betere omstandigheden, aan de drie 

competities die nog moeten worden afgelegd om in Saint-Jcan-d'Acre (Akka) aan te komen. 



De weg wordt gevoeld door de benaderingen van deze stad en we passeren, op gemetselde 

bruggen, de hoofdstromen of stromen die de stad oversteken en waarvan de sterkste de Nahr-

Mafshour en de Nar-es-Smérièh zijn die dichtbij het dorp van deze stad stroomt. naam en 

levert Saint-Jean-d'Acre een deel van zijn wateren door middel van een aquaduct van honderd  

 

een paar bogen die aan de linkerkant te zien zijn. Daar begint de buitenwijk van de stad. Een 

half uur later ontmoeten we in feite de prachtige tuinen, het werk van een voormalige 

gouverneur van Akka, Abdalla-Pasha, prachtige bossen met palmbomen, sinaasappelbomen 

en andere fruitbomen bezaaid met woningen, verlaten paviljoens en kiosken. De lokale 

bevolking noemt deze plaats van geneugten Bahjèh, wat kan worden vertaald als paradijs. Op 

de heuvels die zich van Sour constant links van de weg uitstrekken, kunnen we in de buurt 

van Saint-Jean-d'Acre de koele dorpjes Jedeidèh, El-JY! Ekkr, Abou-Smaine en Kofr-Yassif 

zien. . Het grote aquaduct waarover ik sprak, verschijnt weer aan de rechterkant en het is door 

het te volgen dat men onder de muren van de stad komt, dat het nodig is om rond te gaan, om 

de enige deur direct in het zuiden te vinden. We logeerden bij de paters franciscanen, van wie 

de overste mij perfect ontving. Ik had nog veel tijd voor het avondeten, ik gebruikte het voor 

een eerste inspectie van de stad die ik voorstelde de volgende dag in de ochtend te voltooien, 

drie uur genoeg om naar Mont-Carmel te gaan waar ik de dag volgende nacht. 

Saint-Jean-d'Acre, door de oosterlingen Akka genoemd, is de oude Acco van de stam Aser, 

veroverd door de Israëlieten die zich onder de inwoners mengden. Het werd genomen in het 

jaar 286 voor Jezus Christus door de eerste van de Ptolemaeën, stichter in Egypte van de 

Lagid-dynastie, en kreeg de naam Ptolémaïs, die historici van de Kruistochten Ptolémaïde 

schrijven. Het was in deze stad dat Vespasianus de voorbereidingen voor zijn expeditie tegen 

Judea concentreerde. 

Ze volgde het lot van Fenicië en Palestina. Land 

 

van de Romeinse keizer Alexander Severus, die daar rond het jaar 209 werd geboren, had 

Ptolemais, die vanaf het begin christen was geworden, al bisschoppen, van wie een, Aeneas, 

op het grote concilie van Nicea in 325 verscheen. las zijn naam niet meer tot 1104, toen 

Boudewijn I, de christelijke koning van Jeruzalem, het van de moslims verwijderde, samen 

met Jaffa, Sidon, Beiroet en Tripoli. De haven van Ptolémaïs diende toen als boarding voor 

vloten van Venetianen, Pisa en Genuezen die de kruisvaarders naar Palestina transporteerden. 

Dit eerste christelijke bezit duurde tot de val van het koninkrijk Jeruzalem, dat in 1187 

omvergeworpen werd door de beroemde Saladin na zijn grote overwinning bij Tiberias. 

In de nasleep van de strijd, volgens de Arabische historicus IbnAlatir, keerde Saladin zijn 

schreden naar de stad Akko en ging deze binnen zonder op bijna enige weerstand te stuiten. 

De inwoners mochten blijven, maar ze verlieten het liefst de stad en namen alles mee wat 

gemakkelijk te vervoeren was. Bij binnenkomst baden de moslims in de hoofdkerk, die na 

lange tijd als moskee te hebben gediend, was omgebouwd tot een christelijke tempel. Huizen 

en landerijen werden uitgedeeld aan emirs en legerpersoneel. De Arabische schrijver merkt 

op dat de stad Akko toen de belangrijkste opslagplaats was van Europa's handel met het 

Oosten.  Het was de ontmoetingsplaats voor kooplieden uit Griekenland en alle Frankische 

landen. 

De winkels waren vol koopwaar. Saladin verdeelde al deze rijkdommen onder zijn emirs en 

zijn troepen. (î) "  

(i) Bibliotheek van de kruistochten, deel 4, p. 201. 



 

Met Jeruzalem bezweken ook alle plaatsen van de kust, behalve Tyrus, Tripoli en de grote 

stad Antiochië, deze eerste verovering van de kruisvaarders.  

Het nieuws van de val van Jeruzalem had in Europa dat enthousiasme nieuw leven ingeblazen 

dat een eeuw eerder de eerste kruistocht veroorzaakte. De christenen van het Westen, voegt 

Ibn-Alatir toe, vertrokken daarom vanuit de verste streken en gingen over zee en over land 

naar Tyrus; ze kwamen langs zowel gemakkelijke als moeilijke wegen. De Duitsers namen 

zelf deel aan deze oorlog, en als God, door een uitwerking van zijn goedheid jegens ons, de 

keizer van de Duitsers niet had vernietigd, op het moment dat hij op het punt stond Syrië 

binnen te gaan, zou men later kunnen zeggen van Syrië en Egypte: hier heersten ooit 

moslims. (1) “ Het leger van Frédéric Barberousse, reeds zwaar getroffen door ziekte en 

ontmoedigd door de dood van zijn leider, hielp weinig. Maar de aangekondigde grote 

expeditie verscheen niet lang onder de muren van Ptolémaïs, de benoeming die was 

toegewezen aan alle soldaten van het Kruis. Dit is wat de derde kruistocht wordt genoemd, 

vanwege de inspanningen van William, aartsbisschop van Tyrus, die de christenen van het 

Oosten, na het verlies van Jeruzalem, hadden gedelegeerd aan de vorsten van het Westen. 

Engeland, Frankrijk en Duitsland namen deel en stuurden daarheen de bloem van hun 

krijgers, aangevoerd door hun eigen vorsten. Aangekomen in de vlakte van Ptolémaïs 

belegerden Philippe-Auguste, Richard Coeur-de-Lion en Frédéric de Souabe, zoon van de 

keizer die stierf in Bithynië, deze plek gedurende drie jaar. Ze werd verdedigd 

(1) Bibliotheek van de kruistochten, deel 4, p. 243. 

 

door Saladin, die zowel de stad als een deel van het platteland bezette; dit verklaart de duur 

van deze belegering, de werkelijk epische herinneringen waaraan christelijke en 

moslimhistorici ons hebben overgebracht. Ik zal het niet beschrijven; het verhaal van dat van 

Antiochië was voldoende om de bezieling en grootsheid van deze gedenkwaardige strijd van 

het kruis en de halve maan, van het westen en het oosten in herinnering te roepen. Het is niet 

zonder een sterke emotie dat men deze vlakte doorkruist waar men meer dan drie jaar vocht 

en waar meer dan honderd gevechten en negen grote veldslagen werden gestreden, waarvan 

de verovering van Ptolémaïs door de kruisvaarders de vrucht was. Het wordt in het noorden 

begrensd door de berg Saron en strekt zich uit over vier mijlen in het zuiden tot aan de voet 

van de Karmel; van de zee tot de bergen varieert de breedte van een klasse tot anderhalve 

klasse. Een rivier, van oudsher bekendheid, snijdt hem in tweeën en mondt een kwartier van 

de stad uit in de zee. Het is de oude Belus in het bed en aan de randen waarvan de Tyriërs 

zand kwamen zoeken voor de vervaardiging van het glas dat ze hadden uitgevonden en waar 

ze uitblonken. De Arabieren gaven het de naam Nahr-enNaarnan (rivier van zoet water). 

De dag na de verovering van Ptolemais vertrok de koning van Frankrijk opnieuw naar Europa 

en liet de koning van Engeland het exclusieve bevel over de expeditie achter.  

We kennen de wrede en onbeleefde slachting van drieduizend moslimgevangenen die op 

bevel van Richard onder de muren van Ptolémaïs zijn gepleegd, ongetwijfeld als wraak voor 

de enorme verliezen die de kruisvaarders hebben geleden, die tot het aantal van meer dan 

500.000 kwamen, en van die een kwartier nauwelijks zijn vaderland kon terugzien. Onder de 

christelijke helden die deze beroemde vlakte zag vallen, citeert de geschiedenis Frédéric, 

 

Hertog van Schwaben, de graven van Vlaanderen, Champagne en Blois, Alberic Clément, 

maarschalk van de koning van Frankrijk, André de Brienne, Guy de Chatillon, Bernard de 



Saint-Valéry, Geoffroi d'Aumale, de Vicomte de Chatellerault, Josselin de Montmorency , 

Raoul de Marie, Vautier de Magny en de aartsbisschoppen van Besançon en Canterbury. 

Deze opsomming moet worden aangevuld met de vermelding van illustere sterfgevallen door 

de Engelse en Duitse adel en die bij historici ontbreekt. Het was toen dat de Hospitaalridders 

van St. John van Jeruzalem, verdreven uit deze stad, zich vestigden in Ptolemais, dat door 

hun naam, verbonden met de oudere naam van de stad, St. John of Acre werd genoemd. Na 

verschillende veldslagen sloten Saladin en Richard het jaar daarop vrede. De christenen 

deelden Jaffa, Cesarée, Arsouf, Kaïpha, Saint-Jean-d'Acre en Tyrus; de rest van Palestina 

bleef bij de moslims, van wie Jeruzalem niet was ontworsteld, wier herstel het belangrijkste 

doel van de expeditie was. 

Met de ondertekende vrede hervatte Richard de weg van zijn staten, en Saladin trok zich 

terug in Damascus, waar hij het jaar daarop stierf.  

De latere kruistochten vonden plaats buiten de Syrische en Fenicische regio's. De vierde 

(12021204) ging niet verder dan Constantinopel, waar christenen gemakkelijk hun Latijnse 

rijk vestigden in de persoon van Boudewijn, graaf van Vlaanderen. De vijfde (1217-1221), 

gericht op Egypte, behaalde daar matig succes. De zesde was nog eens tien jaar waard voor 

de christenen die Jeruzalem in bezit hadden, vrijwillig afgestaan door de neef van Saladin, 

Melik-el-Kamel, aan keizer Frederik II, leider van de expeditie (1229-1239). De laatste twee 

hadden, op initiatief van de koning van Frankrijk Lodewijk IX, Afrika 

 

voor theater. Gevangen genomen in de eerste, de heilige koning, in 1250, na zijn vrijheid te 

hebben herwonnen, - kwam naar Palestina en bracht daar vier jaar door bezig met het 

versterken van de weinige plaatsen die de christenen daar hadden: van dit aantal was Saint-

Jean-d 'Acre, waarvan hij de muren had hersteld, en waar vanaf 1234 de franciscanen 

(minderbroeders) zich naast de ridders van Sint-Jan hadden gevestigd. 

Deze stad bleef de sterkste vestiging van christenen aan de kust; het werd tweemaal onnodig 

belegerd door de sultan van Egypte Bibars, die al Caesarea, Arsouf, Safed, Jaffa en het 

vorstendom Antiochië van hen had afgenomen. 

Zijn opvolger, Kélaoun, nam op zijn beurt Laodicea (Tortosa) en Tripoli over. Enhn, in 1290, 

stierf Saint-Jeand'Acre, het enige overblijfsel van zoveel veroveringen, uiteindelijk na een 

belegering van veertig dagen. Deze val van het oude Ptolemais sluit het grote epos af dat, 

gedurende twee hele eeuwen, het christelijke Europa in de greep heeft gebracht van moslim 

Azië en Afrika. 'De belegering van Acre', zei de Arabische schrijver Makrizi in de veertiende 

eeuw, 'duurde veertig dagen; enkele emirs en verschillende soldaten leden daar het 

martelaarschap. De stad werd volledig afgebroken; de wallen werden afgebroken en de 

kerken en huizen werden met de grond gelijk gemaakt.    zo werd de vlek weggewassen die 

was bedrukt door de aanwezigheid van de Franken, van die Franken die ooit zo formidabel 

waren. Het is aan God wat we zijn 

 

verschuldigd voor dit voordeel; laten we hiervoor dankbaar zijn en de Heer plechtig danken 

(1).   

Deze grote aangelegenheid van de kruistochten is zeer slecht beoordeeld.  

De filosofie zag hierin slechts een nutteloos fanatisme, en we waren strenger tegen 

christenen, die broeders wilden bevrijden, dan tegen moslims die de onderdrukkers en 

vervolgers van christenen waren. Wat is er natuurlijker voor de volgelingen van Christus dan 

in het bezit te willen zijn van de plaatsen die geïllustreerd en geheiligd zijn door de prediking, 



de passie en de dood van hun God, wanneer men gedwongen wordt toe te geven dat de 

kinderen van Mohammed waren geweest. gedood? tot de laatste in plaats van Medina of 

Mekka te verlaten aan degenen die voor hen ook de ongelovigen waren! 

Saint-Jean-d'Acre bleef, net als Palestina en de rest van Syrië, na de verdrijving van de 

christenen in de macht van de sultans van Egypte tot de veroveringen van de Ottomaanse 

keizer Selim I die zowel uit Egypte als Syrië onderworpen was. . Maar de heerschappij van 

Constantinopel was vaak meer nominaal dan reëel over deze afgelegen provincies. Aan het 

begin van de zeventiende eeuw had Fakhr-Eddin, emir of prins van de Druzen, reeds de 

heerschappij van de bergen van Libanon, een deel van de kusten van Fenicië ingenomen en in 

het bijzonder van Acre, waar hij het bevel voerde als soeverein. Hij was het die de haven van 

de stad grotendeels vulde zoals die van Saïda en Tyrus, om dekking te zoeken voor de 

aanvallen van de Ottomaanse vloot, die het, zoals ik al zei, niet belette om te worden 

verslagen en ingenomen door Amurat IV die had hem gewurgd in 1635. Een eeuw later 

verschijnt een andere plaatselijke beroemdheid die deze tradities van onafhankelijkheid 

voortzet 

(1) Bibliotheek van de kruistochten, deel IV, blz. 570, 572 en 575. 

 

hangend. Het was de beroemde Dâher, sjeik van een van die Arabische bedoeïenenstammen 

die de oevers van de Jordaan en de omgeving van het meer van Tiberias bezochten. Hij leidde 

zesentwintig jaar als meester in Saint-Jean-d'Acre, van 1750 tot 1776. Volney heeft zijn 

verhaal in detail verteld in het vijfentwintigste hoofdstuk van zijn werk over Syrië en Egypte, 

en daar zien we Dâher, tot een zeer hoge leeftijd, waarbij hij het bewijs van een echt politiek 

genie toonde op een klein theater dat achtereenvolgens werd vergroot door zijn veroveringen. 

Hij stierf op zijn beurt door een gewelddadige dood, vermoord op bevel van een van zijn 

officieren, wiens verraad zijn kapitaal had geleverd aan de Capitan-Pasha Hassan die werd 

beschuldigd om het terug te laten keren onder de heerschappij van de Porte. Dâher werd in 

het bevel van Saint-Jean-d'Acre vervangen door Ahmed, al gouverneur van Beiroet, en die 

had bijgedragen aan de val van de machtige sjeik. Dit was de verschrikkelijke Djezzar, alleen 

bekend onder deze bijnaam die Boucher betekent, en beroemd gemaakt door zijn gelukkige 

verzet tegen de tot nu toe zegevierende armen van generaal Bonaparte. Geboren in Bosnië 

rond 1720, verkocht als slaaf in Egypte, en van een eenvoudige Mameluke die 

achtereenvolgens gouverneur werd van Caïro, Beiroet en Acre, profiteerde Djezzar-Pasha van 

de verovering van Egypte door de Fransen om zichzelf nog onafhankelijker te maken dan 

Dâher. en Fakhr-Eddin was niet geweest. 

De stad Saint-Jean-d'Acre was hem veel verschuldigd, net zoals het zichzelf had moeten 

prijzen voor de regering van zijn voorganger. Volney merkt in deze bewoordingen dit herstel 

op dat hij had bijgewoond: “ Sinds de verdrijving van de kruisvaarders was de stad bijna 

verlaten gebleven; maar tegenwoordig hebben de werken van Dâher het nieuw leven 

ingeblazen; degenen die Djezzar zijn 

 

tien jaar lang geëxecuteerd, waardoor het vandaag een van de eerste steden aan de kust is. De 

moskee van deze Pasha wordt geprezen als een meesterwerk van smaak. Zijn bazaar, of 

overdekte markt, wijkt niet voor die van Aleppo zelf, en zijn openbare fontein overtreft in 

elegantie die van Damascus. Dit laatste werk is ook het meest bruikbaar, omdat Acre tot dan 

toe alleen een vrij slechte bron had; maar het water bleef zoals voorheen van slechte 

kwaliteit. We zouden des te meer moeten weten met dankbaarheid jegens de Pasja voor zijn 



werk, aangezien hij zelf de ingenieur en de architect was: hij maakte zijn plannen, hij maakte 

zijn tekeningen en voerde de werken uit. 

De haven van Acre is een van de best gelegen aan de kust, in die zin dat hij door de stad zelf 

wordt bedekt door de noordelijke en noordwestelijke winden; maar het is gevuld sinds Fakhr-

Eddin. 

Djezzar was tevreden om een nadering voor de boten te oefenen. De vestingwerken, hoewel 

zorgvuldiger dan alle andere, hebben echter geen waarde; er zijn maar een paar slechte lage 

torens bij de haven met kanonnen; toch zijn deze stukken roestig ijzer zo erg dat sommigen 

altijd barsten als er aan wordt getrokken. De omheining aan de landzijde is slechts een 

tuinmuur zonder greppels (1).  Djezzar stierf in 1804 in zijn volle macht, nadat hij zijn lange 

regering had laten zien door een groot aantal wreedheden die een naam rechtvaardigden die 

hij liefhad. 

li) Reis naar Syrië en Egypte, 1783-1785, door Volney, t. u, p. 114. 

 

zichzelf om zichzelf te versieren. De Porte werd opnieuw minnares van Saint-Jean-d'Acre tot 

1832, toen Ibrahim Pacha het, na een belegering van zes maanden, namens zijn vader in 

beslag nam. Acht jaar later werd het overgenomen door het Anglo-Oostenrijkse squadron, dat 

het opnieuw overdroeg aan Turkije. Bij het bombardement van 1840 leed de moskee van 

Djezzar-Pasha enorm; zijn eigen koepel werd volledig omvergeworpen: hij is sindsdien 

gerepareerd. Deze tempel, die inderdaad heel mooi is, rijst op in het midden van een groot 

plein, gedeeltelijk geplaveid en gedeeltelijk beplant met palmbomen; rondom heerst een 

galerij ondersteund door marmeren zuilen van verschillende kleuren, afgewisseld met andere 

rode en grijze granieten zuilen, waarvan de meeste afkomstig zijn uit de ruïnes van het oude 

Tyrus. 

Op vrijdag 8 mei gingen broeder Liévin en ik 's middags weer op pad om naar Mont-Carmel 

te gaan. Het is een race van slechts drie en een halve mijl, die wordt gedaan door langs de 

kust de halfronde baai te passeren waarvan Saint-Jean-d'Acre en de punt van Carmel de twee 

uiteinden vormen. Op een kwartier van Acre komt, zoals ik al zei, de Nahr-en-Na-aman (de 

oude Belus), deze kleine rivier die ooit de naam droeg van een god, zoals de Adonis die 

uitmondt in de Middellandse Zee tussen Beiroet en Byblos. Het was aan de rand van de Belus 

dat Flavius Josephus zei dat het graf van Memnon, generaal van Perzië, was opgericht, dat 

honderd el (vijftig meter) in alle richtingen meet. Twee mijlen verder kruist de weg een 

grotere waterloop, het is de Cison die de Arabieren Nahr-el-Moukala noemen en die zijn 

oorsprong vindt in de bergen van Judea. Het is op dit deel van het strand, tussen Bélus en 

Cison, dat we ophalen 

 

opnieuw de Murex trunculus waarvan wordt aangenomen dat het de schaal is waarmee de 

Feniciërs deze beroemde paarse tinctuur produceerden (1). Voorbij de Cison strekken zich de 

tuinen uit die de nadering van het stadje Kaïpha aankondigen en waar ik een aantal enorme 

palmbomen zag die me deden denken aan die rond de Perzische Golf. We rustten een half uur 

in Kaïpha voordat we de berg Karmel beklommen die de stad domineert. Omdat ik daar terug 

moet komen om de weg naar Jeruzalem te nemen, zal ik er later een beetje over zeggen dat ik 

deze plaats verdient. 

(1) Ik heb er meerdere opgehaald om in mijn verzameling op te nemen.  

 



HOOFDSTUK VIII  

Reis naar het Heilige Land. - Mount Carmel.  

Nazareth. - Mut Tluihor.  

- Tiberias. - Capharnaiim. - Betsaïda.  

Magdala. - Samaria. - Nablus. - Botliel. 

- Aankomst in Jeruzalem.  

Als je Kaïpha verlaat, kom je in twintig of vijfentwintig minuten aan de voet van de Karmel, 

die bedekt is met een klein bos van honderd jaar oude olijfbomen. Een vrij steile klim brengt 

je in nog eens twintig minuten naar de top van het voorgebergte waarop een klooster staat, op 

een hoogte van ongeveer 600 meter boven zeeniveau. 

Het is van dit klooster dat de naam aangeeft, de karmelietenorde, zo bekend en zo 

gewaardeerd in de christelijke wereld, en die op deze heilige berg de tradities van gastvrijheid 

bestendigt waaraan reizigers van alle gemeenschap recht hebben gedaan.  

Het huidige klooster, een moderne reconstructie die zo'n 40 jaar oud is, biedt alle wenselijke 

voorzieningen. Het is een groot vierkant gebouw met twee verdiepingen. Op de eerste 

verdieping is een aaneenschakeling van goed ingerichte kamers ingericht, bedoeld voor 

reizigers die voor hen een goede hotelprijs zouden moeten betalen; maar we 11e 

 

vraag nooit iets - en ieder geeft in overeenstemming met zijn vrijgevigheid. Op de tweede 

verdieping bevinden zich de paterscellen (rond de dertig), een refter waar ze samen eten en 

een voldoende gevulde bibliotheek. 

Een deel van de begane grond wordt ingenomen door de keuken, de kantoren en de 

ziekenboeg, waaraan een apotheek is verbonden; de rest is ingericht om de arme pelgrims te 

huisvesten, die gratis en met evenveel zorg worden ondergebracht als de rijke reizigers. Een 

vrij mooie kerk, bekroond door een koepel, is bij het klooster gevoegd; onder het hoofdaltaar, 

gewijd aan de Maagd, is er een crypte waar men naar toe afdaalt via een trap van vijf treden; 

het is daar, zo wordt gezegd, de grot die werd gebruikt als woning voor de profeet Elia, en 

waar ook Elisa, zijn discipel en zijn opvolger woonden. 

Voor de kerk, in een kleine tuin, rijst een kleine piramide op. Het markeert de plaats waar de 

overblijfselen van zieke Franse soldaten werden afgezet, die, toen het beleg van Acre in 1799 

werd opgeheven, achtergelaten waren in het oude klooster, omgebouwd tot ambulance, en die 

allemaal werden afgeslacht door de moslims en achtergelaten begrafenis. Bij hun terugkeer 

naar hun klooster verzamelden de paters Karmelieten deze glorieuze overblijfselen en 

begroeven ze in dit graf, voor de deur van het klooster die uitkijkt op de zee. 

In 1821 wantrouwde Abdallah, Pasha van Saint-Jean-d'Acre, de aanvallen van de 

Egyptenaren en beweerde dat het Karmelietenklooster bezet en tegen hem versterkt kon 

worden, liet het slopen en met dezelfde materialen bouwde hij alles in de buurt van een soort 

van paleis waar hij tijdens het warme weer kwam wonen. De religieuzen protesteerden tegen 

deze woeste buit. Frankrijk sloot zich bij hun klachten aan 

 

en de regering van de herstelling had de invloed van het verkrijgen van een firman van de 

Porte die de Karmelieten herstelde tot hun onheuglijke recht op de punt van de Karmel. Bij 

dit eerste succes vertrok de overste van het voormalige klooster, frater Jean-Baptiste, naar 

Europa, waar hij overvloedige aalmoezen verzamelde, waardoor hij bij zijn terugkeer kon 



beginnen met de bouw van een nieuw klooster. Deze zoektochten werden voortgezet met nog 

meer vruchten door broeder Charles, die de hele christelijke wereld kende, en dankzij dit 

universele abonnement kon het klooster van Mont-Carmel in minder dan vijftien jaar worden 

herbouwd in nieuwe en grotere proporties. 

In de oudheid ontving deze berg een heidense eredienst, en reizigers eerden de God-Carrnel, 

in een tempel die Pythagoras verschillende keren bezocht, als je Jamblique, schrijver uit de 

vierde eeuw, gelooft. Suetonius vertelt dat keizer Vespasianus het orakel van de Karmel 

kwam raadplegen, die hem het succes van zijn ondernemingen aankondigde, zelfs de 

moeilijkste: van dit aantal was ongetwijfeld de verovering van Jeruzalem door zijn zoon 

Titus. Het was rond deze tijd dat christelijke ankerieten zich op deze plaats vestigden, 

geheiligd door het verblijf van de profeten. In de 4e eeuw bouwde de moeder van 

Constantijn, Sint-Helena, daar een kerk. 

Vanaf het jaar 412 ontvingen de eenlingen van de berg Karmel, die al verschillende heiligen 

aan de Kerk hadden geschonken, een regel die Johannes, de patriarch van Jeruzalem, voor 

hen schreef. Pas in de 13e eeuw vormden ze een gemeenschap onder de naam Religieuzen 

van de Karmel of Karmelieten en met een nieuwe heerschappij die hen werd gegeven door 

een andere patriarch van Jeruzalem, Sint Albert: het is degene waaronder ze nog steeds leven. 

Bij gebruik van sint-janskruid 

 

Jean-d'Acre over de christenen, in 1291 werden honderd van deze religieuzen afgeslacht in 

hun kerk terwijl ze de Salve Regina zongen. Maar niets kon hun moed en toewijding 

vermoeien; ze keerden terug naar de berg van Elia, waarvan ze de vrome wachter van het 

Heilige Land hadden gemaakt, en vijf eeuwen lang bleven ze daar, vaak vervolgd, soms 

gemarteld, getuige van het nieuwe bloedbad van 1635. Hun deugden en hun naastenliefde 

eindigde echter door hen het respect van de moslims zelf te winnen. Christenen van alle 

gemeenschap, zoals ik al zei, ook door hen verwelkomd, voegen hieraan de uitdrukking van 

de meest dankbare achting toe. 

Na een zeer comfortabele maaltijd en een gezellige avond doorgebracht in het gezelschap van 

deze goede vaders, trok ik me terug in de voor mij bestemde kamer. Deze kamers zien er 

allemaal hetzelfde uit; het mooiste wat ze hebben is een compleet bed met klamboe, wat ook 

op deze hoogte geen onnodige voorzorgsmaatregel is. 

De volgende dag werd besteed aan een compleet bezoek aan de berg Karmel; Broeder Liévin 

was, zoals altijd, mijn gedienstige cicerone. Ik wierp terloops een blik op wat er overblijft van 

het plezierhuis gebouwd door Abdallah-Pasha met de sloop van het oude klooster, en dat is 

geplaatst aan de noordkant van de omheining van het huidige klooster. Op het terras van het 

gebouw staat sinds enkele jaren een vuurtoren die de zeevaarders deze benadering van 

Palestina aangeeft; het interieur wordt gebruikt als onderkomen voor inheemse pelgrims. 

Toen gingen we naar een kleine crypte die beneden in de rots was uitgehouwen; deze 

ondergrondse kapel is gewijd aan Saint Simon Stok, afkomstig uit het graafschap Kent, 

 

die generaal was van de karmelietenorde, en sindsdien in Rome de broederschap van het 

scapulier heeft ingesteld, waaraan Edward I, koning van Engeland, evenals Saint Louis, 

deelnamen aan zijn bezoek aan de Karmel in 1252 Een kwartier van daar bereikten we de 

helling van de berg waar de School of the Prophets zich bevindt. Deze naam wordt een 

natuurlijke grot genoemd, vergroot door de hand van de mens, die een kamer vormt van 

veertien meter lang, acht breed en zes meter hoog. Het is daar, zo wordt gezegd, dat Elia en 

Elisa hun discipelen onderwezen. Deze plaats is in het bezit van moslims die toegang vragen. 



Bij het verlaten van de School van de Profeten gaan degenen die de berg Karmel bezoeken 

richting zee, de zuidwestelijke helling af, en stoppen even op een eminentie bedekt met 

ruïnes. Aan de voet van deze hoogte wierp een storm het schip dat Saint Louis terug naar 

Frankrijk bracht, na het nieuws van de dood van Blanche de Castille, zijn moeder. We volgen 

het verlengde van het zuidelijke deel van de kust, dat zich in een rechte lijn uitstrekt van 

Carmel tot Jaffa. Op korte afstand kunt u ruïnes zien die een klein schiereiland bedekken. Er 

wordt gezegd dat er in de oudheid een stad was die Strabo Sycaminon (de stad van de 

Sycamoren) noemt. De Tempeliers bouwden in 1218 op deze plaats, maar vrij aan zee, een 

kasteel, Castellum peregrinorum genaamd, om de landing en de inscheping van de pelgrims 

te beschermen. Verlaten en verwoest in 1291, na de verovering van Saint-Jean-d'Acre, getuigt 

het kasteel van Pèlerins, dat vandaag de dag de naam Athlith draagt, nog steeds door zijn 

prachtige overblijfselen van de degelijkheid en schoonheid van zijn constructie. Nog een half 

uurtje wandelen we 

 

naar de vallei van de martelaren gebracht, waar een bron wordt getoond die de fontein van 

Elia wordt genoemd; het is een eenvoudig straaltje water, uitstekend om te drinken, dat uit de 

rots komt en wordt opgevangen in een vierkant bassin aan de rand waarvan in 1238 een groot 

aantal religieuzen werd afgeslacht door de moslims, vandaar de naam die hieraan is gegeven 

vallei volledig beplant met olijfbomen, vijgenbomen, granaatappelbomen en citroenbomen. 

Het oorspronkelijke klooster, geïllustreerd door een van de meest vereerde karmelieten, Saint 

Brocard, stond in de buurt; het werd toen volledig vernietigd en vervangen door wat Abdallah 

Pacha op zijn beurt aan het einde van het voorgebergte vernietigde. 

Onze excursie eindigde, de terugkeer werd gemaakt via een ander pad waardoor ik directer de 

hele breedte van de berg overstak, wat bijna een uur duurt: we tellen, in lengte, vijf mijlen 

vanaf de geboorte van de berg, in het zuidoosten, tot het punt met uitzicht op de zee, in het 

noordwesten. Dit oppervlak is over het algemeen bebost en volledig bedekt met aromatische 

planten en wilde bloemen die zowel zicht als geur nabootsen. We brachten de avond van die 

dag door, een heerlijke avond, op het terras van het klooster, terwijl we de zee aanschouwden 

die paars was van de stralen van de ondergaande zon, en op zondag 10, vroeg, nadat we de 

mis voor mij hadden horen zeggen. via de Vader-Overste verliet ik dit vrome toevluchtsoord 

in de best mogelijke omstandigheden om aan de reis of liever de pelgrimstocht naar het 

Heilige Land te beginnen, aan het einde waarvan mij een slag van deze genade wachtte die de 

heilige Paulus op de weg naar Damascus vond. 

Toen ik weer door Kaïpha ging, gaf ik dit kleine stadje een half uur, omgeven door mooie 

tuinen beplant met palmbomen die alleen bij de zee stoppen.  

 

haven, maar een redelijk veilige haven. De stad, omgeven door een vervallen oude muur en 

zeer slecht onderhouden, heeft drie- tot vierduizend inwoners, van wie er slechts duizend 

moslim zijn; de rest bestaat, in ongeveer gelijke verhoudingen, uit joden en christenen, onder 

wie de niet-verenigde Grieken overheersen. Er is veel Europese handel, Kaïpha, en de meeste 

mogendheden hebben daar een consulaire agent. De Eerste Kruistocht bezorgde deze stad 

enige beroemdheid. Bij de organisatie van het koninkrijk Jeruzalem ontving Tancred de 

soevereiniteit van Godefroy de Bouillon Kaïpha op hetzelfde moment als het vorstendom 

Galilea; de held van Tasso bouwde daar een citadel, waarvan een van de torens nog steeds de 

stad aan de zuidoostkant domineert. Kaïphapéda had ook twee kerken, een gebouwd door 

Tancred, de andere door Saint Louis, en tot de laatste val van de kruisvaarders had het een 

bisschop die verslag deed aan de metropoliet van Caesarea. 



Volgens het programma dat broeder Liévin mij had voorgesteld en dat ik had gehaast om te 

adopteren, omdat ik geen betere gids kon kiezen, moesten we eerst naar Nazareth (Nazzara) 

gaan om van daaruit Tabor, Tiberias, te bezoeken. Kapernaüm en de oevers van het Meer van 

Galilea; dan, op onze schreden terugkeren, en direct doorgaan naar het 

naar het zuiden stelden we voor om Jeruzalem te bereiken via Samaria, wat me de kennis van 

Sebastian en Nablus zou geven: eenmaal in Jeruzalem, en na voldoende verkenning van de 

Heilige Stad, zou ik enkele excursies maken naar Bethlehem, bij Salomo's bekkens, Dead 

Zee, Jordanië, Jericho, enz .; Eindelijk, op de terugweg, zou ik Ramleh en Jana bezoeken, 

waar ik opnieuw zou inschepen naar Beiroet. In haast, door mijn zaken en de toestand van 

mijn gezondheid, om na een afwezigheid van terug te keren naar Europa 

 

Drie jaar lang had ik daarom de macht en het verlangen om alleen Galilea, Samaria en Judea 

te leren kennen. Het was noodzakelijk om de reis over de Jordaan, de Perea (lfaouran), die 

vierde divisie van Palestina, zo goed beschreven door de rest van de hertog van Luynes, die 

het vier jaar eerder had bezocht, op te geven. 

Er zijn drie routes om van Kaïpha naar Nazareth te komen: de eerste, de gemakkelijkste, via 

Jeddah, de tweede, directer maar minder gemakkelijk, via Cheph-Amr, de derde via 

Safoûrièh (Séphoris), een stad die wordt bewoond door een bevolking. van fanatieke moslims 

die reizigers soms zorgen baren. Nadat we de voorkeur hadden gegeven aan de eerste, liepen 

we een tijdje langs de berg Karmel, een moerassige vlakte volgend naar het belangrijke dorp 

Yasour, bewoond door de druzen die grote fruittuinen cultiveren waar we enkele palmbomen 

kunnen zien. Een uur rijden komt aan Yelamèh, een ander dorp van de kleinere druzen, 

gelegen aan de voet van de berg Karmel. Een kwartier later komen we aan de rand van Nahr-

el-Moukata (de Cison), die we passeren in de buurt van de groene heuvel van Tel-Amr. De 

route die ik volgde is niet de route die ik moest kiezen tijdens het regenseizoen; maar in de 

maand mei is de Cison daar niet erg groot, het is slechts een stroom die ons geen 

belemmering vormde. Twintig minuten van Cison ligt het kleine dorpje Hartièh, verscholen 

in een blok heuvels, goed bebost met steeneiken, olijfbomen, enz., Gemengd met struiken en 

groot bloeiend kreupelhout. We gingen lunchen onder een van deze bossen hout en na een 

uurtje rust begonnen we aan onze tweede etappe: deze eerste stap. 

 

had ons vier uur gekost; de tweede, iets korter, maar interessanter, bracht ons in het zicht van 

Nazareth. 

Het eerste uur brengt je naar Jeddah, de oude Jedala van de stam Zabulon, een eenvoudig 

gehucht vandaag de dag, dat op de hoogte ongeveer dertig huizen heeft die worden 

beschermd door een haag van cactussen. Een halve competitie verderop ontmoeten we een 

groep ruïnes zonder karakter, waaraan de inwoners de naam Zebda geven; ernaast moet een 

necropolis hebben bestaan, voorgesteld door kamers die in de rots zijn uitgehouwen en door 

een paar sarcofagen met ronde deksels, die op elke hoek in hoorn zijn opgeheven. Twintig 

minuten later bevonden we ons bij de ingang van de vlakte van Esdrelon. Deze vlakte geniet 

een grote reputatie, een beetje overschat, omdat moslims het "het paradijs van Syrië" noemen. 

Het is echter groot en mooi, en vertoont een over het algemeen rijke en gecultiveerde grond. 

Het voorgaande jaar, een kolonie Pruisisch, van een dozijn arbeiders , was komen wonen in 

hetzelfde deel van de vlakte van Esdrelon, waar de Turkse regering hem genadig land had 

verleend; maar een paar maanden later was het grootste aantal gestorven en de rest, min of 

meer ziek, was verplicht de plaats te verlaten. Terwijl we liepen, verlieten we het dorp 

Maloul, dat op een heuvel was geplaatst, aan de rechterkant, en dat mijn metgezel, diep thuis 



in de geschiedenis van het land , meent de oude Mérala van de stam Zabulon te zijn. Ik vond 

het niet raadzaam om van mijn weg af te wijken om enkele vormeloze ruïnes te bezoeken die 

broeder Liévin, te oordelen naar de vele talrijke fragmenten van zuilen en kapitelen, 

verondersteld te zijn geweest een paleis of 

 

een tempel. We beklommen al de gordel van hoge heuvels, bebost met olijfbomen, die 

Nazareth omringt. Vanaf een dominant punt wierp ik, me omdraaiend, een laatste blik op de 

berg Karmel en de zee, die in de verte straalde. Toen ik de top bereikte, via een ruwe en 

steenachtige weg, zag ik plotseling aan mijn voeten de stad die de kinderjaren van de Heiland 

zag, en waar Maria van de hemelse gezant het grote nieuws ontving dat ze was uitgekozen. de 

moeder van de Kind-God. 

Het oude Nazareth werd vooral gebouwd op een van de hellingen van de hoogteketen, die, 

afgerond als een hoefijzer, de groene vlakte omlijst waarin de nieuwe stad elke dag afdaalt. 

Niets is vers, niets is gracieus, puur, poëtisch als deze mand met groen en bloemen waarin de 

kinderjaren van de goddelijke Moeder en het goddelijke Kind stroomden. Het was de eerste 

plaats, ingewijd door het Evangelie, dat zich aan mij aandiende; het is ook het eerste 

waarover het Heilige Boek spreekt. Ik was in mijn jeugd voorbereid door op mijn moeders 

knieën de Bijbel te lezen voor deze reis naar het land van de Oude Wet: het was ook het 

evangelie in mijn hand dat ik door deze geweldige scène ging waar het werk van onze De 

verlossing is voltooid. Mijn gids, intelligent en vroom, had voor mij een route uitgestippeld 

die bedoeld was om mij het leven van Christus te laten volgen zoals het voorbij was gegaan 

in deze uithoek van de wereld, dubbel gekozen door God. Ten eerste Nazareth, waar hij was 

verwekt, waar hij als kind uit Egypte was teruggekeerd; die heuvels en deze geurende vlaktes 

van Galilea waar hij van kindsbeen af een man werd; dan dit meer van Tiberias waar hij 

graag liep, aan de oevers waarvan hij zijn eerste preken hield en zijn eerste wonderen 

verrichtte. Het is na 

 

na het zien van deze plaatsen, die herinneren aan de eerste dertig en gelukkige jaren van het 

bestaan van de Mens-God, moest ik, net als hij, naar Jeruzalem om het sublieme spektakel 

van zijn Passie bij te wonen, op dit theater van zijn goddelijke liefde en zijn menselijk leed.  

Duizenden en duizenden christenen hebben deze pelgrimstocht naar het Heilige Land vóór 

mij gemaakt, en onder hen hebben honderden schrijvers hun indrukken verteld en uitvoerig 

de plaatsen beschreven waar de Schrift, het Oude Testament en het nieuwe, het 

gedenkwaardig of heilig hebben gemaakt. . Deze ontelbare werken analyseren, zelfs citeren, 

zou een werk zijn dat niet voldoende zou zijn voor de bladzijden die voor dit laatste deel van 

mijn relatie zijn gereserveerd; dus zal ik me tevreden stellen met een beknopte uiteenzetting 

van wat al zo goed ontwikkeld is, en ik zal mezelf beperken tot het herinneren, in zo min 

mogelijk woorden, tijdens mijn wandeling, aan de heilige geschiedenis die onze kinderjaren 

op zijn kop zette. Ik had tijdens deze reis de welsprekende relaties van de twee grootste 

moderne schrijvers die dit land hebben bezocht, Chateaubriand en Lamartine. Ik kies, uit de 

meest poëtische en de best geïnspireerde pagina's van de tweede, deze regels die aan 

Nazareth en omgeving zijn gewijd: 'Het was niet langer een groot man of een groot dichter 

wiens favoriete verblijf ik hier bezocht: c was de man van mensen, de goddelijke mens, 

natuur en genialiteit en deugd vleesgemaakt; de vleesgeworden godheid, wiens sporen ik ging 

aanbidden op de kusten waar hij het meest indruk maakte, op de golven die hem droegen, op 

de heuvels waar hij zat, op de stenen waar hij op zijn voorhoofd rustte. Hij had met zijn 



sterfelijke ogen deze zee gezien, deze golven, deze heuvels, deze stenen, of liever deze zee, 

deze heuvels, deze stenen. 

 

had het gezien; hij had dit pad honderd keer betreden, waar ik respectvol liep; haar voeten 

hadden dit stof opgetild dat onder het mijne vloog; gedurende de drie jaar van zijn goddelijke 

missie komt en gaat hij onophoudelijk van Nazareth naar Tiberias, van Jeruzalem naar 

Tiberias; hij wandelt in de boten van vissers op het Meer van Galilea; hij kalmeert de 

stormen; hij gaat daar op de golven en geeft zijn hand aan zijn apostel van klein geloof zoals 

ik. De grote en mysterieuze scène van het Evangelie speelt zich bijna geheel af op dit meer en 

aan de oever van dit meer en op de bergen die dit meer omringen en zien. 

Hier is Emma's, waar hij willekeurig zijn discipelen kiest uit de minste van de mannen, om te 

getuigen dat de kracht van zijn leer in zijn eigen leer ligt, en niet in zijn machteloze organen. 

Hier is Tiberias, waar hij verschijnt aan St. Peter en vindt in drie woorden de eeuwige 

hiërarchie van zijn Kerk. Hier is Capharnaum; hier is de berg, waar hij de prachtige preek van 

de berg houdt; hier is degene waar hij de nieuwe zaligsprekingen uitspreekt, volgens God; 

hier is degene waar hij huilt: Super Misereor turbam,!  

en vermenigvuldig de broden en de vissen, zoals zijn woord baart en het leven van de ziel 

vermenigvuldigt; hier is de golf van wonderbaarlijke visserij; hier is tenslotte het hele 

evangelie met zijn ontroerende gelijkenissen en zijn tedere en heerlijke beelden, die aan ons 

verschijnen zoals ze verschenen aan de toehoorders van de goddelijke Meester, toen hij wees 

naar het lam, de kudde, de goede herder, de lelie. de vallei; hier is eindelijk het land waar 

Christus de voorkeur aan gaf op deze aarde, het land dat hij koos om het de frontpodium te 

maken van zijn mysterieuze drama, het land waar hij, tijdens zijn duistere leven van dertig 

jaar, zijn ouders en zijn vrienden had naar het vlees , degene waar 

 

deze aard, waarvan hij de sleutel had, kwam hem met de meeste charme voor; dit zijn de 

bergen waar hij naar keek terwijl wij opkwamen en de zon ondergingen die zo snel zijn 

sterfelijke dagen mat: daar kwam hij om te rusten, te mediteren, te bidden en de mensen en 

God lief te hebben (1).   

Het is onder aanroeping van deze prachtige pagina dat ik mijn bezoek aan Nazareth en de 

omringende landen begin.  

De nieuwe Nazareth rechtvaardigt, net als de oude, de naam Nazzara, wat kroon van bloemen 

betekent.  

“Deze vallei, met zijn olijfbomen, vijgenbomen, granaatappelbomen, doornige nopalen, die 

de witte rijtjeshuizen omlijst waar nog meer dan drieduizend christenen wonen, is een 

waardig theater van de twee heilige kinderjaren die daar woonden. Die van Maria en dat van 

Jezus (2).  

Maar als je de stad binnenkomt, vind je niets meer van deze poëzie; de straten zijn smal, vies, 

slecht geëgaliseerd. Niets houdt de ogen tegen, behalve een moskee, met zijn minaret die daar 

staat als het vaandel van het islamisme, even terneergeslagen en te snel weer triomfantelijk. 

Wat echter troost, en wat Nazareth zijn nog steeds christelijke cachet geeft, is het prachtige 

klooster van de Paters van het Heilige Land of Franciscanen, dat oprijst nabij de stad, op een 

steenworp afstand van waar, naar men zegt, het huis was dat werd bewoond door de Heilige 

Familie. Het kruis handhaaft daar zijn rijk, en deze plaatsen, ingewijd door ons geloof, 

krijgen bijna het respect van de kinderen van Mahomet, die hoogstens twee vijfde vormen. 



(1) Herinneringen, indrukken, gedachten en landschappen tijdens een reis naar het Oosten 

(1832-1833) of Aantekeningen van een reiziger, door M. de Lamartine. Parijs, 1849, in 

Furne, boekhandelaar, t. I, pagina 263. 

(2) Anderen baren de Maagd in Jeruzalem.  

 

Bevolking. Nazareth heeft slechts tweeduizend moslims. De christelijke bevolking is als 

volgt verdeeld: 900 Latijnen, 750 Grieks-katholieken, 2.000 niet-verenigde Grieken, 250 

Maronieten en 35 protestanten. Ik ben deze statistiek verschuldigd aan broeder Liévin, wiens 

informatie gezaghebbend is voor alles wat met Palestina te maken heeft. 

Ik verbleef in het Franciscaner klooster waar reizigers die eenvoudige en minzame 

gastvrijheid vinden die hun orde eeuwenlang in het Heilige Land heeft uitgeoefend. De dag 

na mijn aankomst bracht ik een zorgvuldig bezoek aan de plaatsen waar de eerste feiten die 

door onze evangeliën werden verzameld, werden bereikt. Het hoofdgebouw is ongetwijfeld 

de Kerk van de Aankondiging, gebouwd, zoals we weten uit een onheuglijke traditie, op de 

plaats van het huis van de Heilige Maagd; het grenst aan het Franciscaner klooster en doet 

dienst als parochie voor de katholieke christenen van Nazareth. 

Deze traditie dateert uit de vroege dagen van het christendom, want vanaf de vierde eeuw 

werd onder de zorg van Constantijn een prachtige kerk op deze plek gebouwd om het 

bescheiden en vrome gesticht waar het Woord vleesgemaakt werd, te bedekken en te 

beschermen. Deze basiliek, volgens de heilige Hiëronymus, werd aan het einde van dezelfde 

eeuw bezocht door de heilige Paula. 

Twee eeuwen later bracht de heilige Antoninus van Plaisance hem hulde. Saint Willebald, in 

de 6e eeuw, noemt ook deze kerk gebouwd op de plaats van de Annunciatie, en leert ons dat 

het alleen ten koste van geld was dat christenen, tijdens de invasie van het islamisme, deze 

tempel konden behouden, het voorwerp van hun verering. . Ten tijde van de Eerste Kruistocht 

en tijdens het beleg van Jeruzalem werd de kerk verwoest en geplunderd, maar door een 

onverklaarbaar feit, 

 

ze ontsnapte aan vernietiging. Na de verovering van Jeruzalem,. 

Tancred, die prins van Galilea werd, herstelde de Kerk van de Aankondiging, en Nazareth 

werd de hoofdstedelijke zetel van de provincie. Zes aartsbisschoppen volgden elkaar op, 

totdat Saladin weer in Galilea werd opgenomen. 

In het jaar 1114, dat wil zeggen slechts vijftien jaar na de inname van christelijk bezit, 

bezocht een reiziger uit het uiterste van Europa, de Russische Y goumene Daniël, Nazareth, 

en gaf vanuit het heiligdom van de Aankondiging een te kostbare en te interessante 

beschrijving • dus ik kom hier niet voor.  deze kerk heeft drie altaren. Na het binnengaan, ziet 

men aan de linkerkant een grot die twee deuren heeft; men gaat daar met treden naar 

beneden. We zien dan aan de rechterkant de cel van de Heilige Maagd, waar ze woonde met 

het Kind Jezus, onze God, en waar ze hem borstvoeding gaf. In dezelfde grot, die door de 

westelijke deur binnenkomt, ziet men aan de linkerkant het graf van Sint-Jozef, de bruidegom 

van Maria; hij werd daar begraven door de handen van Jezus Christus zelf. Ook laten we in 

deze grot, vlakbij de deur, de plaats zien waar Maria bezig was een paarse doek te weven 

toen de engel Gabriël, gezonden door God, zich voor haar presenteerde. 

Op dit plein wordt een altaar opgericht voor het ambt van de heilige mis. De plaats die door 

de grot werd ingenomen, was die van het huis van Jozef, en daar vond deze gebeurtenis 

plaats, en in deze grot werd een kerk opgericht die was gewijd aan de Aankondiging. Deze 



plek was verwoest en het zijn de Franken die de gebouwen nu met de grootste zorg hebben 

gerestaureerd. Een Latijnse bisschop, zeer rijk, woont daar en bekleedt deze plaats onder zijn 

afhankelijkheid.   

 

De Ygoumene Daniël schreef aan het begin van de christelijke overheersing; zo verwoordde 

een andere reiziger, de Griekse Phocas, het aan de vooravond van de verdrijving van de 

kruisvaarders (1185): “Het huis van Jozef is omgevormd tot een prachtige kerk. In het 

linkerdeel (de noordkant), vlakbij het altaar, is een grot, niet uitgegraven in de ingewanden 

van de aarde, maar van niet erg grote diepte en open voor het zicht. De ingang is versierd met 

een witmarmeren fineer. Bovendien heeft een schilder de engel afgebeeld die op haar 

vleugels neerdaalt in de buurt van de Maagd Moeder, en haar begroet met het goede nieuws; 

ze spint wol met zwaartekracht; de engel lijkt met hem te praten. We zien dan de Maagd, 

verstoord door deze onverwachte aanblik, bijna de paarse wol van haar hand laten vallen, 

haar gezicht afwendend, angstig haar kamer uitkomen, dan een vriend van de buurman 

ontmoeten en haar teder kussen. Als men de grot binnengaat en een paar treden afdaalt, 

overweegt men dit oude huis van Jozef waarin de Maagd, bij haar terugkeer van de fontein, 

werd begroet door de aartsengel. De precieze plaats waar de aankondiging plaatsvond, wordt 

gemarkeerd door een zwart kruis dat is ingelegd in een witte marmeren plaat en onder een 

altaar is geplaatst; aan de rechterkant geeft een kleine aedicule de favoriete plek van de 

Maagd aan; aan de rechterkant is weer een kleine kamer, verstoken van licht, waarin, naar 

men zegt, Christus leefde, vanaf de terugkeer uit Egypte tot de dood van de voorloper (i).   

In 1253, voordat hij terugkeerde naar Frankrijk, bezocht Saint Louis  

(1) Ik neem deze vertalingen van het prachtige werk dat in 1860 werd gepubliceerd door 

graaf Melchior de Vogué, onder de titel: Les Églises de la TerreSainte. Parijs, boekhandel 

Victor Didron. 

 

nog steeds deze tempel in zijn oorspronkelijke staat. Tien jaar later stuurde sultan Bibars een 

groep Mamelukken naar Galilea die Nazareth in beslag namen en de Kerk van de 

Aankondiging, gesticht door Constantijn en verfraaid door de kruisvaarders, grondig 

verwoestten. Gedurende de volgende drie eeuwen probeerden de franciscanen, die er de 

voogdij over hadden, bij verschillende gelegenheden zich te vestigen op de ruïnes of in de 

omgeving ervan. Altijd gejaagd, vaak mishandeld, pas in 1620 kregen ze van de emir 

FakhrEddin, eigenaar van Galilea en Neder-Fenicië, de toestemming om een kerk te 

herbouwen op het heiligdom van de Aankondiging en het omliggende klooster te herstellen. 

De opruiming van de grond legde de fundamenten van de oude tempel bloot en in het 

bijzonder de bases van de twee rijen kolommen waarmee hij was versierd. Maar, achttien jaar 

later, nieuwe vervolging. De nomadische stammen van Haouran, die de Jordaan waren 

overgestoken, vielen Nazareth aan; de nieuwe kerk werd platgebrand en de monniken 

ontsnapten ternauwernood aan een algemeen bloedbad. Pas in 1730 bouwden de franciscanen 

de kapel die we vandaag zien. 'De kerk is klein', zei de exacte graaf de Vogué, 'maar 

welgemanierd; het koor en het hoofdaltaar bevinden zich boven de grot: het wordt 

beklommen door twee hellingen die rechts en links van de opening van het lagere heiligdom 

zijn geplaatst. Ik dring niet aan op deze details die veel tekeningen voldoende bekend hebben 

gemaakt. 

Wat betreft de stijl van deze moderne constructie, ik hoef me er geen zorgen over te maken. 

'Ik heb in feite niets opgemerkt dat de kunst in enige mate interesseert. Hetzelfde was niet het 



geval met het oude gebouw dat door de kruisvaarders werd gerestaureerd, te oordelen naar de 

fragmenten van de beeldhouwkunst die eruit voortkomen. En 

 

die werden verzameld op de binnenplaats van het moderne klooster.  

Maar wat het karakter van de oudheid intact houdt, dat tegelijkertijd een bewijs van 

authenticiteit is, is de grot die bekend staat als het Huis van de Heilige Maagd, waarvan ik, 

om af te sluiten, de technische beschrijving zal lenen. Aan de ongeëvenaarde werk van M. de 

Vogué.  Het huis is verdwenen, de grot blijft. Na de rust van de kerk (313) werd ze 

omgevormd tot een kapel, dat wil zeggen dat ze aan de zuidkant werd uitgebreid met de 

bouw van een kleine gewelfde kamer versierd met grijze granieten zuilen. vervolgens hebben 

we de bodem van de opgraving gevormd tot een apsis, en we hebben er een halfwandige kluis 

in Romeins apparaat aan toegevoegd: het antieke karakter van deze constructies kan niet 

worden genegeerd, het draagt onoverwinnelijk over tot de 4e-eeuwse traditie die de 

aankondiging van Mary op deze plek. De muur laat op veel plaatsen het oppervlak van de 

rots zien; het is een witte, kruimelige kalksteen, waarvan pelgrims kleine fragmenten 

meenemen als kostbaar souvenir uit Nazareth. 

Een tweede grot, volledig uitgehouwen in deze rots, staat in verbinding met de eerste door 

middel van een smalle gang; het biedt niets speciaals om op te merken (1). Een laatste detail. 

Vroeger daalde men de grot in via een trap van zes treden; Als gevolg van het ophogen van 

de grond, veroorzaakt door de opeenhoping van het puin van de primitieve tempel, moesten 

elf treden aan de trap worden toegevoegd, in wit marmer, zoals de oude. De 

(1) De kerken van het Heilige Land. Parijs, 1860, p. 349. 

 

Dagelijks wordt er mis opgedragen in dit ondergrondse heiligdom, op een marmeren altaar, 

waarvoor deze woorden zijn gegraveerd: Hic VERBUM CARO FACTUM EST.  

Toen ik de Kerk van de Aankondiging verliet, ging ik op bezoek, een halve kilometer van het 

klooster van de paters van het Heilige Land, en aan het noordoostelijke uiteinde van de stad, 

een fontein, de enige die bezeten is door Nazareth, en die we noemen "de fontein van de 

Heilige Maagd". Een Griekse traditie beweert dat Maria, die daar was gekomen om water te 

putten, daar voor de eerste keer werd benaderd door de aartsengel Gabriël, en dat ze haastig 

en allemaal gestoord naar haar huis terugkeerde; plaats, waar ze leerde dat ze de moeder van 

de Messias zou zijn. 

Zeer recentelijk werd op deze plek een heel klein gebouw opgetrokken, gebouwd op de 

fundamenten van een ouder gebouw. Deze fontein wordt door middel van een klein aquaduct 

gevoed door water uit een bovenste put die een onuitputtelijke bron bevat en die ongeveer 

tien meter verderop ligt, in een oude kapel, waar de schismatische Grieken onlangs een kerk 

hebben gebouwd. Deze Griekse traditie moet erg oud zijn, omdat Arculpbe, in de eeuwige 

opvatting, en Phocas, in de XIIC, melding maken van een kerk die op dezelfde bron is 

gebouwd. 

Wat betreft de moderne tempel, in de vorm van een kruis met een koepel in het midden, 

genaamd Saint-Gabriel, het is niet opmerkelijk. Deze fontein van de Maagd wordt zeer 

vereerd onder de christenen van Nazareth.  

 

ranzig, was om de familiemaaltijd te zegenen; Ik stelde me voor dat Jozefs kuise vrouw ook 

water kwam halen uit het bescheiden huishouden, met dezelfde elegante en strenge 



draperieën, dezelfde fysionomie van zachte trots; want het kostuum van deze landen is 

gedurende achttien eeuwen niet veranderd, en de engelachtige trekken van Maria verschijnen, 

zegt de legende, van generatie op generatie, op de gracieuze gezichten van de maagden van 

Nazareth (1).   

Op enige afstand, altijd terugkerend naar de buurt van het klooster, zien we een kleine kerk 

gebouwd op de plaats van de synagoge van Nazareth, bezocht door Jezus. De traditie die deze 

locatie bepaalt, is erg oud, want al in de zesde eeuw werd opgemerkt door Antonin de 

Plaisance. De kerk is modern en bedient ✓ parochie Griekse staten. Het was in de synagoge 

van Nazareth dat de beroemde prediking van de heilige Lucas werd uitgesproken in het 

vierde hoofdstuk van zijn evangelie. De Nazareners waren de laatsten die in de goddelijke 

missie van Christus geloofden. Om tot een besluit te komen, eisten ze wonderen die 

vergelijkbaar waren met die aan de oevers van het meer van Galilea. Maar Jezus weigerde 

hen, en het was op een dag dat ze er bij hem op aandrongen dat hij hun deze eeuwig ware 

woorden beantwoordde: "Niemand is een profeet in zijn vaderland."  

Geïrriteerd door zijn weigering en de verwijten die hij maakte over hun ongeloof, wierpen 

zijn landgenoten zich op hem, duwden hem de stad uit 'en leidden hem naar de top van de 

berg waarop hun stad was gebouwd, om hem neer te werpen; maar Jezus ging tussen hen 

door en ging weg (2). "Ik 

(i) De kerken van het Heilige Land. Parijs, 1860, p. 349. 

■ (z) Evangelie volgens Lucas, hfst. IV, vers 29. 

 

Ik volgde tijdens mijn excursie de aanwijzingen van Livresaint. Toen ik de synagoge verliet, 

ging ik daarom naar een hoge rots, drie kilometer ten zuiden van Nazareth; we komen daar 

door een ravijn te volgen dat we naar de aangewezen plaats gaan die 'de afgrond' wordt 

genoemd.Het wordt gekenmerkt door een aantal ruïnes vermengd met cactussen en behoord 

tot een kapel waarvan we nog steeds de uitgehouwen apsis in de rots kunnen herkennen. punt 

is alleen interessant vanwege het prachtige uitzicht dat het biedt op de vlakte van Esdrelon, 

waar de Cison doorheen slingert, en op de kleine Hermon die verschillende dorpen op de 

helling laat zien, en aan de voet het dorp Naïm. naar het klooster leidde broeder Liévin die, ik 

zeg het zonder verwijt, me geen enkele herinnering, traditioneel noch bewezen, van dit land 

waarvan hij als geen ander de kleinste hoekjes en gaatjes bezit, naar de 'Tafel van de 

Verlosser die kan worden gezien op een halve mijl van de synagoge. Het is een grote 

afgeplatte rots, die, zegt M. de Vogué, volgens de plaatselijke traditie, zou hebben gediend 

als een tafel voor Jezus Christus en zijn volk. discipelen. Deze steen, genaamd Mensa Christi, 

staat midden in een kapel die onlangs door de franciscanen is gebouwd. s op puin van een 

oudere constructie. 

Voordat ik Nazareth verlaat om mijn reis door het Heilige Land voort te zetten, denk ik dat 

het voor de duidelijkheid van mijn verslag nodig is om heel kort de verschillende historische 

verdeeldheid van dit land te specificeren.  

Het Beloofde Land, waar Mozes zich ertoe verbond de Hebreeën terug te brengen, droeg in 

de hoogste oudheid de naam Land van Kanaän, waartoe ook Fenicië en het land van de 

Filistijnen behoorden. De regio Chanaan werd in het noorden begrensd door Syrië, in het 

oosten door verlaten Arabië, 

 

in het westen, door de Middellandse Zee en in het zuiden door Arabia Pétrée. Na zijn 

overwinningen verdeelde Jozua het veroverde gebied onder de twaalf stammen die het volk 



Israël vormden. Negen stammen en een halve stam werden opgericht ten westen van de 

Jordaan, twee en een halve stam ten oosten van die rivier. De eerste waren, beginnend vanuit 

het noorden, Nephthali, Aser en Zabulon; beneden Issaschar, een halve stam van Manasse, 

Efraïm, Dan en Benjamin; nog beneden, Simeon en Juda. Ten oosten van de Jordaan, en in de 

richting van de loop van de tijd, bevonden zich de tweede halve stam Manasse, de stam Gad 

en die van Ruben. 

De Feniciërs behielden het bezit van de noordkust tot aan het grondgebied van de Filistijnen, 

gelegen tussen de stam Simeon en de zee. 'naar de zee, en de andere naar de Eufraat.  

Maar de grote welvaart van het koninkrijk Israël duurde niet lang. We kennen allemaal dit 

verhaal dat culmineert in de Babylonische ballingschap. Toen Cyrus de Joden terugstuurde 

naar hun vaderland, vervaagde zelfs de herinnering tussen stammen. Het land was verdeeld in 

vier grote divisies, zo genoemd: Galilea, bestaande uit de gebieden Naftali, Aser, Zabulon en 

Issaschar; Samaria, overeenkomend met de westelijke demitribe van Manasse en de stam van 

Ephraïin; Judea, met de landen Juda, Dan, Benjamin en Simeon; en, ten oosten van de 

Jordaan, Perea, bestaande uit het gebied van de andere halve stam Manasse, en dat van de 

stammen Gad en Ruben. 

De Romeinse verovering ging gepaard met een nieuwe start  

 

kation onder nieuwe namen. Het hele land kreeg de naam Palestina, waarschijnlijk van die 

van de Filistijnen of Palestijnen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen het eerste of 

consulaire Palestina, bestaande uit Judea en een deel van Samaria; tweede of presidentieel 

Palestina, gevormd uit de rest van Samaria, heel Galilea en een deel van Perea, en tenslotte, 

derde of Salutair Palestina, bestaande uit het andere deel van Perea en een deel van Arabië. 

Ten tijde van de kruistochten werd de naam Palestina populair; maar het is vooral door dat 

van het Heilige Land dat de vroomheid van christenen graag het oude land Chanaan aanduidt. 

De aanvankelijk zegevierende kruisvaarders vormden daar dit koninkrijk Jeruzalem dat als 

bolwerken de vorstendommen Tiberias (Galilea) en Antiochië had, evenals de graafschappen 

Tripoli, Edessa, enz. Vanaf de verdrijving van de christenen bleef dit gebied in de macht van 

de Mamelukken van Caïro tot het begin van de zestiende eeuw, de tijd van de veroveringen 

van sultan Selim, die Syrië, Palestina en Egypte met zijn staten verenigde. opvolgers, werd 

Palestina vaak bestuurd door onafhankelijke gouverneurs, zoals Fakhr-Eddin en Djezzar-

Pasha. Veroverd op de Turken door Ibrahim-Pasha, in 1832, werd het acht jaar later 

overgedragen door de strijdkrachten van de viervoudige alliantie, evenals Syrië, onder 

Ottomaanse heerschappij. Tegenwoordig vormt Palestina, onder het gezag van een bepaalde 

gouverneur, wonende in Jeruzalem, een soort aparte pachalik, echter afhankelijk van de 

Eyalet of de algemene regering van Damascus. : 1st Fl-I {ods (Jeruzalem en het noordelijk 

deel van 

 

Judea); 2e El-Khalil (Hebron en Zuid-Judea); 36 Gaza of Falestin (het voormalige eigen 

Palestina); 4e Loudd (West-Judea); 5e Nablus (deel van Samaria); 66 kreta (rest van 

Samaria); 7e Saphad (Galilea); 8e Belad-Schékyf en Bélad-Haouran (oude Trachonitide en 

Auranitide ten oosten van de Jordaan); 9e El Gaur Oriental (Clean Perea). De herinneringen 

aan het oude koninkrijk Judea, zowel aan Rehabeam als aan Herodes, blijven voor eeuwig 

bestaan; ook de Europeanen gebruiken, zonder er enige precisie aan te hechten, onverschillig 

deze naam van Judea, de naam van Palestina of die van het Heilige Land, om het gebied aan 

te duiden dat vroeger werd bezet door de Twaalf stammen van Israël. 



Op 12 mei, dinsdagochtend, verliet ik Nazareth voor een vierdaagse excursie naar de top van 

Galilea.  

Broeder Liévin had aan onze bemanning het materiaal toegevoegd voor twee tenten die 

bedoeld waren om ons te beschermen. De paters van het Heilige Land hebben in deze hele 

regio slechts een klein hospice in Tiberias, waar het zelfs moeilijk is om onderdak te vinden. 

Ons eerste station zou MountThabor zijn, waar we na drie uur lopen aankomen. 

Aangekomen op de top van de heuvels die Nazareth omringen, verschijnt op dit moment, in 

het noordoosten, in zijn majestueuze isolement, deze beroemde berg, op de plaat waarvan 

deze grote scène van de Transfiguratie wordt volbracht die het genie van Raphael populair 

maakte . De weg is ruig voor de bergen. Halverwege ontdekken we, aan de noordwestelijke 

voet van de berg, het dorp Daborièh, de voormalige Dabareth van de stam Zabulon, waar ze 

stopten, wachtend op hun meester, de negen andere apostelen dan Petrus, Jakobus en 

Johannes, die Christus had meegenomen naar de wereld 

 

heilige tagne. Van daaruit moet je verschillende ravijnen oversteken die toen gelukkig droog 

waren; zo komen we aan de voet van Thabor. De zijde waarlangs het wordt benaderd, is 

omzoomd met een bos van steeneiken, vermengd met struiken die een vrucht voortbrengen 

waarvan de stenen als kralen worden gebruikt. Een beklimming van een half uur, over een 

redelijk goed vrijgemaakt zigzagpad, bracht ons op het plateau van waaruit we een heel mooi 

uitzicht hebben dankzij de hoogte van 400 meter boven de vlakte. In het noorden, de vallei 

van Hittine, beroemd om de onherstelbare nederlaag van de kruisvaarders, het meer van 

Galilea en, op de achtergrond, de besneeuwde top van Grand-Hermon; in het oosten en 

zuiden, Endor, aan de voet van de heuvel, en Naïm bij Petit-Hermon; van zuid naar west, de 

vlakte doorkruist door de Cison en de Carmel, die de blik naar de zee leidt. 

De berg Tabor heeft een hele geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1245 vóór onze 

jaartelling, omdat het boek Richteren onder deze datum de dood vermeldt van de twee broers 

van Gideon, daar afgeslacht door de Midianieten. Polybius spreekt over een stad die aan de 

Thabor bestond en die twee eeuwen voor Jezus Christus door Antiochusle-Grand werd 

ingenomen en ongetwijfeld verwoest. Het is ten oosten van het plateau dat de traditie de 

plaats plaatst waar Jezus, op het punt om naar Jeruzalem te gaan en zijn geliefde Galilea voor 

altijd te verlaten, kwam om te bidden met zijn drie trouwe discipelen. Het is daar dat Petrus, 

Jakobus en Johannes, gehuld in dezelfde wolk die hun getransfigureerde meester voor hen 

verborg, en sprekend met Mozes en Elia, de mysterieuze stem hoorde die tot hen zei: 'Deze ' 

is mijn geliefde zoon. luister ernaar.   

Door zijn geïsoleerde positie in het midden van de vlakte die het omringt, is Thabor een 

natuurlijke strategische positie-  

 

aangeduid. Op hun beurt werden er joden, Romeinen, kruisvaarders en moslims versterkt. Op 

verschillende data werden er verschillende vrome gebouwen op dezelfde manier gebouwd. 

Vanaf het jaar 326 bouwde Sint-Helena, waarvan de sporen in de meeste beroemde plaatsen 

van Palestina te vinden zijn, op de plaats die was aangewezen voor de scène van de 

Transfiguratie een kapel met een klein klooster. Later werden op het bergplateau nog twee 

kloosters gebouwd, elk versierd met een kerk. Na de terugtrekking van de laatste 

kruisvaarders, in de tweede helft van de 12e eeuw, verwoestten de moslims de top van Tabor 

volledig. Tegenwoordig resteert er in het zuiden slechts een rij greppels die in de rots zijn 

uitgehouwen, aan de voet van een deel van de omsloten muur die was omzoomd met torens 

waarvan enkele gewelven en enkele openingen overblijven, en op de plaats van de 



Transfiguratie, een kleine kapel die toebehoorde aan de franciscaanse paters van Nazareth, 

die daar op bepaalde tijden de mis kwamen opzeggen. In de buurt van deze kapel hadden we 

onze lunch, en zonder verder te stoppen, hervatten we onze reis, waarbij we nog een zeer 

steile etappe moesten afleggen, vijf uur te paard, om Tiberias te bereiken. Ik nam een 

kostbaar souvenir van dit bezoek mee, dat in mijn verzameling voorkomt; het is een klein 

stukje mozaïek, samengesteld uit kubussen van verschillende kleuren, sommige zelfs verguld, 

door mij gevonden in de ruïnes van de primitieve kapel, waarvan het plafond of de muren 

waarschijnlijk op deze manier zijn versierd. 

Ik wil bij het verlaten van Mont-Thabor niet vergeten de vervallen crypte van een oude 

romaanse kerk op te merken, die ook te zien is op het plateau, waar het klooster van Saint-

Sauveur stond, gebouwd door Tancrède, Prins van Galilea.  

 

Om van Nazareth naar de berg Tabor te komen, maken we een sterke afbuiging naar het 

zuidoosten, waardoor de weg naar het Meer van Galilea, bijna ten noorden van deze berg, 

aanzienlijk wordt verlengd. Een afdaling van bijna drie kwartier bracht ons terug naar de 

vlakte, die niets te bieden heeft dat aandacht verdient tot aan Souk-el-Khan, waar we een 

grote competitie ontmoeten vanaf de voet van Tabor. Het is een grote karavanserai, bestaande 

uit twee versterkte en kantelen gebouwen, gebouwd tegen het einde van de zestiende eeuw 

door een van de Turkse gouverneurs, Senan-Pasha, voor de veiligheid van de karavanen die 

tussen Damascus en Egypte reizen. Turkse onzorgvuldigheid wordt opgemerkt in deze khan 

die de naam Khan van de kooplieden kreeg vanwege een markt die daar elke maandag wordt 

gehouden en waar de Arabische bedoeïenen uit de omgeving hun vee komen verkopen; ze 

gaan ook dagelijks naar Souk-el-Khan om hun paarden water te geven in een centraal bassin 

dat wordt gevoed door een schaarse bron, maar die zeer goed water levert. 

Vanaf hier krijgt de grond een vulkanisch aspect, dat het nauwelijks meer verlaat tot aan het 

meer van Galilea, waar sommigen een immense krater willen zien die is ontstaan door de 

meest formidabele explosies. Op elk moment wordt het pad geblokkeerd door blokken basalt; 

het dorp Kefr-Sabl, een uur van Souk-el-Khan, is er zelfs helemaal van gebouwd. Na Kefr-

Sabt kruist de weg een volledig basaltheuvel, en daarachter bevinden we ons voor het eerst 

sinds Tabor in een opmerkelijk vruchtbare vallei, Ouadi-Besoum genaamd (ouadi betekent 

vallei, vooral gecultiveerde vallei). Het wordt gevormd door de heuvel waarover ik zojuist 

heb gesproken en een hogere berg, aan de andere kant waarvan de Gali- 

 

slank. Een overvloedige beek, die er niets mee te maken heeft, stroomt door deze met 

gewassen bedekte vlakte en bemest deze. 

Tegen het einde van de dag begonnen we de keten van grote heuvels te beklimmen die 

Tiberias verbergt en die bijna een uur duurt. Toen we de top bereikten, ging de zon achter ons 

onder en ontbrandde met zijn laatste stralen het immense oppervlak van het meer dat zich aan 

onze voeten uitstrekte, en aan de oever vergulden de witte huizen, de vervallen citadel en de 

verwoeste muren van Tiberias die wordt weerspiegeld in de wateren. Een afdaling van drie 

kwartier, over een zeer snel pad en bezwaard met deze eeuwige basaltdistricten, bracht ons in 

de kleine en groene vlakte die de stad omgeeft. Broeder Liévin koos, honderd meter van zijn 

enige deur, een gunstige plek voor ons kamp, en terwijl we daar onze tenten opsloegen en 

ook om onze mensen tijd te geven om het avondeten te bereiden, gingen we op bezoek bij de 

paters van het Heilige Land, die wonen. , bij de ingang van Tiberias, in een klein huis 

grenzend aan een kapel gewijd aan Sint Petrus, en dat, naar men zegt, gebouwd was door 



Tancred, op de punt van de kust waar Jezus tegen Petrus zei, door hem tot hoofd en pastoor te 

maken: 'Weid mijn schapen.   

Tiberias is niet een van die primitieve steden die voorkomen in de verslagen van het Oude 

Testament; de bekende stichting dateert nog maar van een relatief moderne datum. Het was 

Herodes Antipas, zoon van Herodes de Grote, en gemaakt door Augustus Tetrarch van 

Galilea, die het bouwde en het de naam Tiberias gaf ter ere van Tiberius wiens gunst hij 

genoot. Het is dezelfde Herodes die, op verzoek van Herodias, zijn nicht en zijn vrouw, de 

heilige Johannes de Doper vernietigde, en het was voor hem dat Pilatus 

 

Jezus die een van zijn onderdanen was. De stad werd snel bevolkt, dankzij de bijzondere 

bescherming van Herodes, die hen huizen en landerijen gaf om inwoners daar aan te trekken; 

hij liet er zelfs een paleis bouwen, en Tiberias werd onmiddellijk de hoofdstad van de 

Tetrarchie: het werd bovendien verdedigd door een sterke citadel. Door, wat het meest 

aannemelijk lijkt, voor het begin van de christelijke jaartelling de mening van de 

Benedictijnen van de kunst van het verifiëren van de datums te aanvaarden, die het begin 

plaatsen bij de terugkeer van de Heilige Familie uit Egypte, zou Jezus Christus zijn twintigste 

hebben bereikt. jaar, toen Herodes Antipas de fundamenten van Tiberias legde. Tien jaar 

later, toen de Heiland zijn goddelijke missie ondernam, ingehuldigd aan de oevers van het 

meer van Galilea, was deze stad dan ook in al haar glorie. 

Na de verovering en vernietiging van Jeruzalem door Titus, werd Tiberias de belangrijkste 

toevluchtsstad van de Joodse natie, de zetel van het Sanhedrin of de Grote Raad. Pas in de 

vierde eeuw werd de christelijke religie daar erkend en al snel had Tiberias een bisschop. 

Door de moslimverovering zijn al haar christelijke monumenten verdwenen; maar in 1099 

keerde het christendom daar terug met de zegevierende kruisvaarders. Ik heb al gezegd dat 

Tancred, toen hij Prins van Galilea werd, er zijn hoofdstad van maakte, en tegelijkertijd een 

wijbisdom van dat van Nazareth. In de loop van de volgende twee eeuwen, bij verschillende 

gelegenheden verloren en teruggevonden door christenen, werd deze stad in 1260 definitief 

bezet door sultan Bibars, die bijna al haar inwoners afslachtte. Tiberias deelde sindsdien het 

lot van de andere steden van Palestina, eerst geregeerd door de Mamelukken van Caïro, en 

vanaf de Ottomaanse overname (16e eeuw) door de pasja's min of meer 

 

geëmancipeerd van Saint-Jean-d'Acre. Een van hen, in de 18e eeuw, omringde het met 

nieuwe vestingwerken die in 1799 niet weerstonden tegen een aanval van de Fransen uit 

Egypte en veroveraars van de Turken in de Tabor-vlakte.  

Deze stad, die in 1833 werd ingenomen door Ibrahim-Pasha, de zoon van Mehemet-Ali, 

zorgde ervoor dat deze stad, die de inboorlingen Tabarièh noemen, zeven jaar later 

terugkeerde naar Turkije, en het bleef het hoofd van een district dat zijn naam draagt. 

Christenen vormen slechts het kleinste deel van de bevolking: in feite zijn er van de 3.500 

inwoners slechts 10 Latijnen en 250 Grieks-katholieken, tegen 2.500 joden en bijna 800 

moslims. 

Ik kwam bijna 's nachts aan en, ik vergat het te zeggen, met een nogal hevige westenwind had 

ik het bezoek van de overblijfselen van het oude Tiberias tot de volgende dag uitgesteld. 

Maar broeder Liévin drong er bij mij op aan beter gebruik te maken van onze dag, na een 

gesprek met een schipper die, bij aanwijzingen die hem zeker leken, ons het beste weer 

beloofde voor een excursie die ik over het water wilde maken. Boten zijn zeldzaam in 

Tiberias, waar ze in de tijd van Jezus Christus door honderden werden gezien; ze worden bij 

voorkeur aan de andere kant van het meer gehouden. We besloten gebruik te maken van de 



enige boot die net was aangekomen, en de volgende dag, om vijf uur 's ochtends, waren we 

aan de kust met een grote mand met proviand om ons voor te bereiden op evenementen. Onze 

schipper was een Poolse jood (er zijn er velen in Tiberias), bijgestaan door een krachtige 

Arabier die ons op zijn rug, de broer en mij, in de boot droeg. Dit is de enige manier om aan 

en van boord te gaan, de boten vinden pas op enige afstand van de kust voldoende water. 

Deze boten zijn zeer primitief, een slecht zeil, een paar roeispanen, 

 

en, voor roer, een roeispaan die in een touwknoop speelt. Dit is ongetwijfeld de manier 

waarop de boten van deze zondaars zo werden ingericht dat Jezus vissers van mensen 

maakte. 

De westenwind, de gunstige wind, was een zeer goede bries geworden; we hoefden alleen 

maar te roeien om te landen op de verschillende punten die ik wilde bezoeken. 

Tabarièh ligt in het midden van het meer, gezien in de richting van zijn lengte. We zetten 

koers, rechtstreeks naar het noorden, naar de ingang van de Jordaan, waarvan de wateren, 

weliswaar samengevoegd met die van kleinere zijrivieren, dit immense reservoir vulden, vijf 

mijl lang en twee breed.: De grootste diepte bereikt geen vijftig meter. Het is dit prachtige 

laken van zoet water, bewonderenswaardig omlijst, en waarvan de golven de zoete naam van 

de Heiland en die van zijn meest geliefde discipelen herhalen, dat onverschillig het meer van 

Genezareth, het meer van Galilea, het meer van Genzareth wordt genoemd. Tiberias, in het 

Arabisch, Bahr-Tabarièh. Ik dacht dat ik aan het zeilen was op het Meer van Genève, 

waarmee het grote gelijkenis vertoont, want, zoals de Rhône dat doet in het Meer van 

Genève, steekt de Jordaan het over zijn hele lengte over om aan de andere kant uit te komen, 

merkbaar vergroot. De oostkust deed me ook denken aan het aspect van de randen van het 

Zwitserse meer, aan de kant van Savoye. Maar voor de herinneringen, wat een verschil! Ik 

riep er twee op, terwijl ik zeilde, twee wonderen tot stand gebracht op deze kleine zee, 

vruchtbaar in scheepswrakken, ondanks haar nauwe grenzen. Op een dag, zegt Marcus, toen 

Jezus met zijn discipelen aan boord ging om het land van de Nasenianen over te steken, 

ontstond er een hevige storm, terwijl hij vredig op het achterschip sliep. Zijn discipelen, die 

op het punt staan om te komen, maken hem wakker en smeken hem om hen te redden. Hij 

spreekt dreigend 

 

naar de wind en naar de schokkerige golven. De wind houdt onmiddellijk op en kalmte volgt 

de storm. In dit verband hebben we gemerkt dat dit de enige keer is dat de evangeliën formeel 

zeggen dat de Heiland sliep. Een andere keer roeiden de discipelen, die zich 's nachts bij hun 

meester in Kapernaüm voegden, hard terwijl ze de wind tegen zich hadden. 

Rond het vierde uur verschijnt Jezus aan hen terwijl ze over het water lopen. Peter vraagt 

haar toestemming om naar hem toe te gaan; hij pakt het en springt uit de boot om zich bij 

hem te voegen. Maar een windvlaag die hem bang had gemaakt, zonk hij in het water en 

smeekte de hulp van zijn meester; Jezus trekt hem bij de hand terug en verwijt hem zijn 

gebrek aan geloof. 

Uiteindelijk, na vier uur varen, kwamen we aan bij de monding van de Petit-Jourdain, zo 

genoemd om het te onderscheiden van het andere deel van de rivier dat, bij de uitgang van het 

meer, de naam Grand-Jourdain draagt. Ik ging niet van boord en stelde me tevreden met een 

blik op de heilige rivier, die ik later zou vinden op de plaats die werd geïllustreerd door de 

doop van Onze-Lieve-Heer. Veel reizigers hebben het belang van de Jordaan verminderd. 



Als het hier verre van een rivier is, is het zeker geen stroom zoals we wilden zeggen. Zijn 

zuivere golf drong het meer van Galilea binnen zonder een botsing of geluid, en verstoorde 

op geen enkele manier de helderheid en volmaakte kalmte. Bij het punt waar de Jordaan 

uitmondt in het meer, zien we het kleine dorpje £ 'btièhha. Driekwart van een competitie 

verder was er een tweede Bethsaïda, Juliad genaamd ter ere van Julie, dochter van Augustus, 

door Philippe Hérode, die het had vergroot en verfraaid. Het was in dit Bethsaïda dat Jezus 

het gezichtsvermogen herstelde aan een blinde man. De verlaten vlakte tussen deze stad, de 

Jordaan en het meer, is beroemd 

 

door het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen.  

Vanaf de monding van de Jordaan, het uiterste punt van onze excursie, gingen we naar het 

andere Bethsaïda (degene die aan het meer grenst), maar door Kapernaüm, waar we van 

boord moesten gaan om te lunchen. Vanaf de ingang van de rivier bij Tiberias vormt de oever 

van het meer een grote bocht, die men op de terugweg heel dicht loopt, waardoor u kunt 

genieten van het poëtische panorama dat deze gebalsemde oevers van Galilea bieden. 

De wind was helemaal gaan liggen; maar dankzij de kracht van onze twee roeiers bereikten 

we in minder dan drie kwartier de ligplaats van Tell-IJount, een klein gehucht dat volgens de 

meest gezaghebbende verslagen de plaats van het oude Kapernaüm inneemt. Anderen 

plaatsen de vervloekte en verwoeste stad verder naar het zuiden; maar, ik herhaal, de sterkste 

autoriteiten zijn voor TellHoum, en in dit opzicht kan ik de lezer alleen verwijzen naar het 

bewijsmateriaal verzameld door broeder Liévin in zijn uitstekende reisroute naar het Heilige 

Land, ten gunste van deze mening., die van hem is. We landden in het midden van de 

oleanders die van daaruit bijna volledig aan de westelijke oever van het meer grenzen, 

gedomineerd door een paar palmbomen van kleine soorten: ten noordwesten van Tell-Houm 

wordt het uitzicht bedroefd door de hoge en dorre heuvels, basalt dat Safed, de oude saffet 

van de stam Naftali, verbergt. 

Capharnaum, volgens de heilige Matteüs (hoofdstuk IV), die het "een maritieme stad" noemt, 

waardoor het niet meer of minder ver van het meer kan worden geplaatst, zoals sommigen 

doen, was gelegen op de grens van de stam van Nephthali, die strekt zich uit naar het 

noorden, en dat van Zabulon dat zich ontwikkelt  

 

Zuid en Oost: dit is de exacte positie van Tell-Houm.  

Capharnaùm, de hoofdstad van de Dekapolis van Palestina, een district rond het Meer van 

Galilea, was de meest commerciële, de rijkste en tegelijkertijd de meest wanordelijke stad 

van al die van de twee naburige stammen. Nog belangrijker geworden onder de Romeinen en 

een van de toevluchtsoorden van de Joden, was het de christenen niet toegestaan zich daar te 

vestigen, zoals in Tiberias, tot de vierde eeuw. Naar verluidt werd daar vanaf die tijd een kerk 

gebouwd op de plaats van het huis van de schoonmoeder van Sint-Pieter. Van deze oude 

welvaart is er niets anders over dan een paar vormeloze brokstukken, een verwoeste vierkante 

toren gebouwd met materialen van eerdere constructies, dan, langs het strand, en over een vrij 

aanzienlijke ruimte, overblijfselen van muren, onderbouwen waarnaast verschillende ernstig 

verminkte stukken van sculptuur, onder andere een fragment dat de zon voorstelt, en een 

tweede, waarop we een vierwielige wagen zien. Zo gaat de goddelijke profetie in vervulling, 

die haar straf aankondigt aan de opstandige en corrupte stad die het Woord hoorde en zijn 

bewonderenswaardige werken zag zonder erin te geloven. 



De wonderen die voorkomen in het verslag van Kapernaüm, in de evangelische verslagen, 

zijn inderdaad talrijk. Daar kwam Jezus, nadat hij de doop van Johannes had ontvangen en in 

de buurt zijn actieve missie had ingehuldigd door het wonder van de bruiloft in Kana, zich te 

vestigen om er het centrum van zijn prediking van te maken. Vanaf de eerste dagen van zijn 

aankomst genas hij een bezeten persoon in de stadssynagoge; de volgende dagen herstelde hij 

de gezondheid van de schoonmoeder van Simon Petrus, wier huis het zijne scheen te zijn 

geweest, en van de vele zieke mensen die naar hem toe werden gebracht; het is hetzelfde- 

 

liggend in dit huis dat hij de verlamde, die daar door het dak op zijn bed was geïntroduceerd, 

vertelde om op te staan en zijn bed weg te halen, wat onmiddellijk gebeurde; we kennen ook 

het wonder van de opstanding van de dochter van Jaïrus, het hoofd van de synagoge, en dat 

van de vrouw die twaalf jaar aan bloedverlies leed en plotseling werd genezen door het enige 

aanraken van de mantel van Christus, die bij terugkeer van Jaïrus, spreekt nog steeds aan een 

stomme en ziet nog steeds aan twee blinde mensen. Jezus is soms afwezig in Kapernaüm, 

maar om daar spoedig terug te keren, en elke terugkeer wordt gekenmerkt door nieuwe 

wonderen. Ik herinner me alleen deze bezetene, zowel blind als stom, die, genezen, eer 

betuigt aan zijn hemelse macht, en de genezing van de verlamde dienaar van deze centurio 

die, van mening dat hij niet waardig was om Jezus onder zijn dak te ontvangen, smeekte in 

zijn geloof, één woord, dat hem niet werd geweigerd. 

De schatten van dit goddelijke woord werden uitgereikt aan de ongelovige Kapernaüm, en het 

is ook daar, of in de omgeving, dat de Messias zijn eerste apostelen koos. Ik blader 

willekeurig door de heilige tekst. 

   

 - Nu, terwijl hij langs het Meer van Galilea liep, ' zag Jezus twee broers, Simon, die Petrus 

wordt genoemd, en ' Andreas, zijn broer, die hun netten in de zee wierpen. 

"- En hij zei tegen hen: Volg mij, en ik zal je laten worden  

 

  - En het bevorderen van daar voortgaande, zag twee "andere broers, Jakobus de Meerdere, 

en Johannes, zijn " broer, in hun boot, met Zebedeüs, hun vader, * hun netten vermakende, en 

heeft hen geroepen. - En zij "onmiddellijk, nadat zij hun netten en hun vader hadden 

achtergelaten, zagen hem." - En Jezus ging door geheel Galilea, lerende "in hun synagogen en 

predikende het Evangelie van het * koninkrijk, en het genezen van alle loomheid en al 

zwakheid " onder het volk.  - Toen Jezus aan tafel zat " in het huis van deze man, waren er 

ook veel belastinginners * en zondaars bij hem en zijn " discipelen, want er waren er ook 

velen die hem volgden " .  - Wat Jezus " gehoord had, zei hij tot hen: Het zijn niet degenen 

die in goede gezondheid verkeren die een dokter nodig hebben, maar de jongens, want ik ben 

niet gekomen om de rechtvaardigen te noemen, maar" zondaars. " - de discipelen van 

Johannes en de Farizeeën “vastten; Nu kwamen zij en zeiden tot hem: Waarom vasten de " 

discipelen van Johannes en die van de Farizeeën " , en " uw discipelen niet? - Jezus zei tegen 

hen: "Kunnen de zonen van het bruiloftsfeest vasten terwijl de bruidegom" bij hen is? Zolang 

ze 'de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten'.  

 

De Heiland deed de mensen een eerste openbaring van zijn eucharistisch mysterie, dat voor 

de meeste van zijn discipelen zo onbegrijpelijk leek, dat velen hem verlieten en hem 

achterlieten met zijn twaalf geprivilegieerde apostelen.  - Jezus zei daarom tegen de Twaalf: 

En jij, " willen jullie ook weggaan?" - Maar Simon Petrus "antwoordde hem: Heer, naar wie 



zullen we gaan?" Je hebt * woorden van eeuwig leven. - Voor ons " geloofden we, en we 

wisten dat u de Christus, de zoon" van God bent. - Jezus antwoordde hun: Ik ben het niet die 

" jullie alle twaalf heb uitgekozen! Maar een van jullie " is een demon. - Hij sprak over Judas 

Iskariot, zoon van “ Simon; want hij was het die hem zou verraden, ook al was hij ' een van 

de Twaalf'.  We kwamen daar vrij langzaam aan, lopend alleen per roeispaan, met een beetje 

tegenwind die onze mannen irriteerde. Het meer, dat aan deze kant rondloopt, met zijn rand 

van zand, voorafgegaan door een bed van kiezelstenen, lijkt heel erg op een inham in de zee. 

genoeg om te zien wat er nog over is. Dit is het vaderland van Peter, Philippe en André, en 

ook dat van de zonen van Zebedeüs, Johannes de Evangelist en Jakobus de Meerdere. Deze 

stad, die de meeste apostelen voorzag, had zich ook doof en blind getoond voor het woord en 

de wonderen van de Heiland die hem zijn straf had voorspeld. "Dan, " zei de heilige 

Mattheus, begon Jezus te verwijten "de steden waar de grootste had plaatsgevonden. 

 

 - Wee je, Corozaïn! wee " u, Betsaïda, want als de wonderen die in u werden gedaan " in 

Tyrus en Sidon waren gedaan , zouden zij " zich eens in zak hebben bekeerd en " as.  er zijn 

nog maar een paar delen van de muur over, die deel uitmaakten van de apsis, die ik ging 

bezoeken op korte afstand ten westen van de weg die langs het meer loopt. 

Voordat ik terugkeerde naar Tiberias, moest ik nog de Wagdala zien, het thuisland van de 

heilige Maria Magdalena. De afstand tussen Betsaïda en Magdala is ongeveer even groot als 

tussen Kapernaüm en Betsaïda. Terwijl ik langs het meer liep, bewonderde ik deze prachtige 

vlakte van Genezareth die het een van zijn namen gaf.  Er zijn geen planten die de natuur niet 

kan ondersteunen, noch iets dat de kunst en het werk van degenen die er wonen niet bijdragen 

om ervoor te zorgen dat een dergelijk voordeel niet nutteloos voor hen is. De lucht is daar zo 

gematigd dat hij geschikt is voor alle soorten fruit. Er zijn grote aantallen walnotenbomen, dit 

zijn bomen die gedijen in koudere klimaten; en degenen die meer warmte nodig hebben, 

zoals palmbomen, en een zachte en gematigde lucht, zoals vijgenbomen en olijfbomen, 

vinden daar niet minder wat ze verlangen. Zodat het lijkt alsof de natuur, door een inspanning 

van haar liefde voor dit prachtige land, plezier beleeft 

 

om tegenstrijdige dingen te verenigen, en dat, door een aangenaam contrast, alle seizoenen dit 

gelukkige land als afgunst bevoordelen; omdat het niet alleen zoveel uitstekende vruchten 

voortbrengt, maar ze ook zo lang houdbaar zijn dat men het hele jaar door tien maanden 

druiven, vijgen en ander fruit eet (1).  Het naderen van Magdala, het gordijn van oleanders 

dat aan het meer grenst, verdikt nog meer, poëtische voorbereiding voor onze afdaling op 

deze oever die de mooie zondaar aanstoot aan haar aandoeningen en heiligde met haar 

berouw. 

Er is daar nu alleen een ellendig gehucht, bestaande uit een paar hutten, gebouwd in basalt, 

die je overal tegenkomt; een enkele palmboom schaduw daar een ruïne die lijkt te hebben 

behoord tot een fort, waarvan de constructie zeker niet oud is. Dit gehucht heet Medjdel en 

we zijn het er over het algemeen over eens om daar de Magidan van Sint Mattheus en de 

Dalmanutha van Sint Marcus te zien, in het Grieks genoemd, en door Flavius Josephus, 

Magdala, vandaar voor de grote gezuiverd de naam Marie-Magdalena. Er is niets te zien van 

de kerk die in een verre tijd op deze plaats werd opgericht. In haast om terug te keren naar 

Tiberias, want de dag vorderde, stelde ik mezelf tevreden met het kijken van ver naar de berg 

van Arbelle, waar, naar men zegt, Dinah, de dochter van Jacob, werd begraven en wiens flank 

is doorboord met talloze grotten genaamd de Caverns of Arbelle, verblijf van de 

(i) Flavius Josephus, Geschiedenis van de oorlog van de joden, liv. III, hfst. 35. 



 

gands waartegen Herodes een uitroeiingsoorlog voerde.  

De zon verdween achter de bergen van Galilea toen we Tiberias bereikten. Het oppervlak van 

het meer, zachtjes geroerd door de laatste trekjes van de wind, die elke avond uitdroogt, 

fonkelde als een vuurzee en wolken vogels, die met hun vleugels over het water strijken of 

hun kop erin dompelen. Grijp sommige vissen leken zoveel heldere vonken te veroorzaken. 

We keerden terug naar het kamp, wat mij betreft, in de vervoering van die dag, maar uitgeput 

van vermoeidheid, vooral veroorzaakt door de werkelijk ondraaglijke hitte in deze trechter 

die we het Meer van Galilea noemen, en die we 'lokken'. gevonden meer dan 300 meter onder 

het niveau van de Middellandse Zee. 

De volgende dag was gewijd aan het onderzoek van Tiberias en een bezoek aan de hete baden 

van Hanath.  

(Emmaus). Het huidige Tiberias is niet dat van Herodes, waarvan de overblijfselen verder 

naar het zuiden te zien zijn. De stad van de kruisvaarders en Tancred, de Tabarièh van de 

Arabieren, ten noorden van een kleine vlakte en de Herodiaanse stad, heeft de vorm van een 

parallellogram van twaalf tot vijftienhonderd passen lang, getrokken door een omringende 

muur, gebouwd in basalt met soortgelijke torens, die aan de oostkant in het meer baden. Een 

citadel domineerde en beschermde het plein in de noordwestelijke hoek; het is bijna geheel 

verwoest. De omringende muur, die ondanks verschillende opeenvolgende reparaties al sterk 

geschud was door oorlogen en tijd, werd op twintig plaatsen gescheurd door de aardbeving 

van 1837, zodat we vandaag Tiberias binnengaan zoals we willen, hoewel de stad maar één 

poort heeft. Het is onmogelijk om je iets voor te stellen 

 

vuiler dan het binnenland van Tabarièh, en toch geven zijn weinige minaretten en de 

palmbomen, hoe zeldzaam ook, die hun grote bladeren op de witgekalkte terrassen van zijn 

huizen slingeren, het van een afstand een aspect dat niet gebruikelijk is.  

De Herodiaanse Tiberias is op weg naar de Thermen van Emmaüs, een kleine liga naar het 

zuiden.  

We vertrokken na de lunch voor een kleine excursie in deze richting, die ik toch te paard 

wilde maken, want door de volledige afwezigheid van wind was de hitte nog meer 

toegenomen sinds de dag ervoor.  

De weg volgt de oevers van het meer en komt na een kwartier in het midden van de ruïnes, 

die de plaats van de stad Herodes Antipas markeren. Ze zijn verspreid in de kleine vlakte die 

zich uitstrekt tot het zuiden van Tabarièh en op de helling van de berg die ze markeert. Op het 

strand zelf komen we eerst enkele half in het zand verzonken zuilen tegen, direct naast enkele 

delen van muren die behoorden tot oude vestingwerken: andere overblijfselen van muren 

verschijnen, terwijl ze er langs lopen, aan de rechterkant. Honderd meter verder verliet ik de 

weg even om aan dezelfde kant vier prachtige zuilen te gaan bekijken, waarvan wordt 

aangenomen dat ze deel uitmaakten van het paleis van Herodes Antipas. 

Verder naar het zuiden, en helemaal aan de voet van de heuvel, bevond ik me in de 

aanwezigheid van andere granieten zuilen, waarvan broeder Lié Vin denkt dat ze afkomstig 

waren van de versiering van het Adrianeum, dat in de 4e eeuw tot kerk was omgebouwd. Een 

metselwerklijn, die alleen in uit elkaar geplaatste fragmenten blijft, geeft op de helling van de 

berg de omtrek van de stadsmuur in het zuidwestelijke deel aan. We kunnen eindelijk zien, 

op een bepaalde afstand van deze ruïnes en in de omgeving van Emmaus, 

 



een aantal regelmatig opgestelde holtes; het zijn net zoveel graven die in de rots zijn 

uitgehouwen. Dit is alles wat er overblijft van het oude Tiberias; deze ruïnes, verspreid over 

een straal van bijna twee kilometer, geven meer een idee van zijn omvang dan van zijn 

pracht. 

Terwijl we nog een half uur liepen, kwamen we aan bij de hete baden van Hamath, al bekend 

in de oudheid, en genoemd door Plinius en Flavius Josephus, onder de naam Emmaus, die 

ook behoort tot het dorp Judea waar Jezus, verrezen, verscheen aan zijn discipelen.  

Deze wateren bevatten een grote hoeveelheid soda-zout en hebben, sterk verzadigd met 

zwavelig gas, een temperatuur van 60 graden. Hun doeltreffendheid bij reumatische 

aandoeningen trekt veel patiënten naar Hamath. 

Ze zijn afkomstig uit twee bronnen die zijn verzameld in twee verschillende inrichtingen 

(maar dit Europese woord is te ambitieus), één aan de voet van de heuvel en aan de rand van 

het meer, en de andere op een kleine afstand van de kust.  

Deze is in de slechtste staat. De eerste, herbouwd door Ibrahim-Pasha, zo'n veertig jaar 

geleden, is iets beter bewaard gebleven. In een binnenkamer is er een prachtig bassin van wit 

marmer, bedekt door een koepel die wordt ondersteund door soortgelijke marmeren zuilen. In 

dit bassin baden de patiënten samen, 's ochtends de mannen en' s middags de vrouwen. Ik 

ontmoette in Hamath de Oostenrijkse consul in Jeruzalem, de heer Caboga de Cerva, een 

inwoner van Ragusa, die daar was gekomen om de genezing van een wrede reuma te zoeken. 

Hij nam een bad in zijn tent, in een kuip die hij had meegebracht. Hij prees zichzelf veel voor 

de effectiviteit van de wateren en hoopte voor het einde genezen terug te keren. 

 

van de maand. We praatten een half uur in het Duits, en ik denk dat ik kan zeggen, tot onze 

wederzijdse tevredenheid. 

De volgende dag, vrijdag de 15e, verlieten we Tiberias eindelijk heel vroeg om terug te keren 

naar Nazareth, maar via een andere route dan de heengaande. Deze, korter dan twee uur, gaat 

meer rechtstreeks naar het westen en moest me twee andere plaatsen laten zien die geheiligd 

waren door het leven van de Messias, de berg der zaligsprekingen of de berg van Ilitine, en 

het stadje Kana. We hebben er een lang uur over gedaan om uit de depressie van het meer te 

komen en via het slechtste pad, allemaal vol met basaltblokken, de vlakte te bereiken die de 

Berg der Zaligsprekingen omringt en waarin zich het kleine dorpje Hittine bevindt, zijn 

naam. Nog een half uur bracht ons naar de voet van deze heuvel waarop Jezus Christus zijn 

discipelen en de mensen die het zondagsgebed hadden gevolgd, onderwees, en tot hen de acht 

zaligsprekingen predikte die de grote nieuwheid en de hoogste verhevenheid van zijn leer 

vormen. Tien minuten zijn genoeg om de top van deze verhevenheid te bereiken, die een 

smal plateau vormt, waarvan de twee uiteinden eindigen in een punt, dat de inboorlingen van 

deze kleine berg de naam Kurn-liattine (de hoorns van Hittine) gaf. 

Ik heb al gezegd dat ik deze reis vanuit het Heilige Land maakte met het Evangelie in de 

hand. Na een blik te hebben geworpen op het prachtige panorama dat men domineert vanaf 

dit afgelegen punt, en dat u in het noorden Saphet op zijn hoge berg laat zien, in het oosten 

het Meer van Galilea, in het zuiden het Thabor, en Loûbièh naar het westen, ging ik op puin 

zitten dat waarschijnlijk de plaats van een verdwenen kerk aanduidde, en ik las in Saint 

Matthew de advertentie 

 

een wonderbaarlijke prediking die de mensen hier achttien eeuwen geleden hoorden, en die 

christenen de Bergrede noemen.  



 

 

"Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen " getroost worden! " 

"Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid ", want zij zullen verzadigd 

worden! 

 

'Zalig de reinen van hart, want zij * zullen God zien! 

"Zalig zijn de vredestichters, zij zullen worden genoemd <■ Gods kinderen! 

'Gezegend zijn zij die vervolgd worden wegens * gerechtigheid, want hunner is het 

koninkrijk des hemels!   

Almachtige vertroostingen voor de mens die zijn pijnlijke pelgrimstocht naar deze vallei van 

tranen maakt, gevolgd door deze goddelijke uiteenzetting van christelijke naastenliefde en 

perfectie, gedreven tot het sublieme, waarvan ik betreur dat ik gedwongen ben te 'kort:'. aan 

de ouden: gij zult niet doden; want wie doodt, zal aan het oordeel worden onderworpen. - 

Maar ik zeg je dat degene die zet 

 

'Boosheid op zijn broer zal onderhevig zijn aan oordeel. En "wie tegen zijn broer zegt: Racca, 

zal aan de Raad worden onderworpen." Maar wie tegen hem zegt: Dwaas, zal worden 

onderworpen aan de "hel van vuur".  

 - En ik zeg je dat je je niet moet verzetten tegen " mishandeling; maar als iemand je " op de 

rechterwang slaat, keer hem dan weer de andere toe". - En aan "wie je voor de rechter wil 

roepen om je tuniek uit te doen", geef hem weer je jas. - En "wie je dwingt duizend passen 

met hem te nemen", neem er nog eens tweeduizend. - Geef aan wie vraagt, " en niet 

afwenden van degene die wil lenen * van je." 

Je hebt gehoord, dat er gezegd is: U zult genieten van K je buurman en je zult je vijand haten. 

  Doen belastinginners het ook niet? 

   

Dan komen deze nieuwe voorschriften over het geven van aalmoezen  

 

en gebed, die leiden tot de instelling van het christelijk gebed bij uitstek: de pater.  

Als u aalmoezen geeft, laat u dan niet uit de 'scheet voor u' klinken, zoals de huichelaars doen 

in de 'synagogen en op straat, om geëerd te worden met ' mannen. Echt, ik zeg u, ze hebben 

hun "beloning" ontvangen. - Voor jou, wanneer je aalmoezen geeft, dat ' je linkerhand niet 

weet wat je recht doet, zodat' je aalmoezen in het geheim zullen zijn; en je Vader, die ' in het 

geheim ziet, zal je belonen'. 

"- En als je bidt, wees dan niet zoals de huichelaars die graag bidden terwijl ze in synagogen 

en * op de hoeken van de hoofdstraten staan om door mannen gezien te worden. 

  

 en je Vader, die ' in het geheim ziet, zal je belonen'. - Nu biddend, ' spreek niet veel zoals de 

heidenen; ze denken < zoveel woorden als ze zullen worden gehoord.     

We willen graag alles citeren in de goddelijke leringen die deze plaatsen hoorden. Ik eindig 

met deze regels die de poëtische en versterkende leerstelling van de christelijke 



voorzienigheid voortzetten: " Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, waar * roest en 

wormen wegvreten, waar dieven graven en * stelen. - Maar verzamel schatten in de lucht, 

waar noch roest, noch wormen wegvreten, en waar 

 

  - Kijk naar de "vogels van de lucht; ze zaaien niet en oogsten niet, en 'verzamelen niet in 

schuren, en uw hemelse Vader voedt ze ' ; ben je niet veel meer dan zij? - En "wat betreft 

kleding, waarom maak je je zorgen?" 

 ze "werken of spinnen niet". - Nu zeg ik je dat Salomo " zelfs, in al zijn glorie, nooit gekleed 

was als " een van hen. - Dat als het gras van het veld, dat 'vandaag is en dat morgen in de 

oven wordt gegooid, God' het zo kleedt, hoeveel te meer zal Hij voor jullie zorgen, o ' 

mensen van kleingelovigheid! maak je geen zorgen " voor de volgende dag. De dag van 

morgen zal in feite "zich zorgen maken over zichzelf: elke dag is voldoende voor zijn 

kwaad". (1) ' Allen die de geschiedenis van de kruistochten hebben gelezen, kennen de details 

van deze grote slag bij Hittine, ook wel Tiberias genoemd, die begon in de omringende vlakte 

en eindigde, precies op de hoogte waar we ons nu bevinden, door de verovering van de 

koning van Jeruzalem, Guy de Lusignan, een onherstelbare nederlaag, die de val van zijn 

koninkrijk veroorzaakte en de ondergang voorbereidde van alle christelijke vestigingen van 

Palestina en Syrië. 

Afgedaald van de berg die dubbel werd ingewijd door de leringen van Christus en de 

verbranding van zoveel illustere krijgers, een nieuw uur wandelen, door een  

(1) Evangelie volgens Mattheüs, hfst. V en VI. 

 

een land dat bezwaard was met basaltvertrekken, bracht ons naar Khan Loûbièh, gebouwd op 

enige afstand van het dorp met die naam dat links op de steenachtige heuvel links ligt.  

We hebben daar geluncht en zijn vrijwel onmiddellijk vertrokken.  

De twee competities die Khan Loûbièh van Kana scheiden, en die vaak worden aangelegd via 

een smal en moeilijk pad, bieden geen andere bijzonderheid dan het uitzicht, op een afstand 

van drie of vier kilometer, van Saphourièh, de oude Sephoris. Diocesarea van Herodes 

Antipas, de belangrijkste stad in Galilea, die van al haar monumenten alleen de hoge toren 

laat zien die zich op de top van de heuvel bevindt. Kana, het huidige Kefr-Canna, is een dorp 

met vijf- of zeshonderd inwoners, half niet-verenigde Grieken en half moslims, gelegen in het 

midden van echte tuinen van vijgenbomen, granaatappelbomen en olijfbomen, omlijst door 

heggen van cactussen, en in de buurt van een prachtige bron die zijn territorium bevrucht. Op 

de plaats van het wonder dat water in wijn veranderde, liet Sint-Helena, wiens traditie, zoals 

ik al zei, overal hier is, een heiligdom oprichten; een enkele staande kolom en een paar ruïnes 

herinneren aan het bestaan ervan. Het is nu vervangen door een kerk van de Grieken, waar ik 

twee stenen urnen te zien kreeg, kegelvormig van vorm, die mij bevestigden dat zij precies 

dezelfde waren waar het wonder had plaatsgevonden. Ik onthield me van elk geschil, maar 

betreurde echter, afgezien van mezelf, de te grote precisie die de cicerones van de 

verschillende riten in hun bevestigingen inbrengen, die meer getuigen ten gunste van hun 

geloof dan ten gunste van hun historische kritiek. 

Een laatste uur durende tocht bracht ons naar de hoogte in het zicht van Nazareth, vanwaar, in 

vijftien minuten en  

 

passerend voor de fontein van de Maagd, gingen we naar ons kamp.  



De volgende dag, zaterdag, rond negen uur, vond ons vertrek naar Jeruzalem plaats, waarbij 

we de weg naar Samaria volgden, die ongeveer dertig mijlen beslaat, bijna direct van noord 

naar zuid. We brachten er drie dagen door, dat wil zeggen, nadat we op 16 mei uit Nazareth 

waren vertrokken, gingen we de heilige stad binnen op de 19e voor de middag. 

De eerste dag bracht ons naar Djenîne, waarvan wordt aangenomen dat het het oude 

Engannin is, de stad van de stam Issachar, door Flavius Josephus Ginea genoemd en gelegen 

op de grens van Galilea en Samaria. Op de achterkant van de halfronde berg die Nazareth 

omringt, gaan we de vlakte van Esdrelon binnen, en bijna onmiddellijk overschrijden we de 

fictieve grens die de stam Issachar scheidt van die van Zabulon. 

We passeren dan de Cison die daar vlakbij de bron is, maar niettemin een stortvloed is van 

een soms moeilijke doorgang - Het is op deze plaats dat in 1285 voor Christus de beroemde 

overwinning plaatsvond. Van de Israëlieten op de Kanaänieten, gezongen door Deborah, die 

omvat in haar lofzang de ontelbare lijken van de vijanden van Israël die door de Cison zijn 

meegesleurd. Drie kilometer verder komt, aan de voet van de kleine Hermon (Djebel-Dahy), 

Naïm, een tegenwoordig moslim dorp, dat de opstanding van de zoon van de weduwe zag. 

Nadat we de kleine Hermon zijn overgestoken, bevinden we ons in de vlakte die op enige 

afstand, aan de linkerkant, het dorp ElFoulèh laat zien: hier begon de zogenaamde slag van 

Thabor, waarin het kleine leger van generaal Bonaparte versloeg. De moslim leger vijf of zes 

keer groter. We lunchten een halve competitie verder, in Soulem, de oude Sunam van de stam 

Issachar. Soulem markeert het 

 

lunchstation, dat we naar de rand van een beek stuurden die afdaalde vanaf de hellingen van 

Jebel-Dahy die het hele land domineert vanaf een hoogte van bijna zeshonderd meter.  

De rest van de dag, drie en een half uur wandelen, leest ons Zer'aïne, de Jizraël van dezelfde 

stam Issachar, de berg Gelboë (Jebel-Fokouâ), aan de linkerkant, beroemd om de 

overwinning van de Filistijnen. over Saul die daar omkwam, met zijn drie zonen, en 

vervolgens de moslimdorpen Djélamèh en Arânèh, gelegen in dit zuidelijke deel van de 

vlakte van Esdrelon, die zich uitstrekt van de berg Gelboë tot Djénîne, verdient alleen Zéraïne 

een bijzondere vermelding. De oude namen, want deze stad droeg er verschillende, zijn 

Jezrael, Esdraelon of Esdraela; de laatste is degene geworden die de vlakte aanduidt. Impie 

Izebel, weduwe van Achab, koning van Israël, had haar paleis in Zéraïne, een buurman van 

Naboths wijngaard die ze in beslag had genomen nadat ze haar eigenaar had laten stenigen en 

hem beschuldigde van godslastering. 

We weten wat de straf was voor zijn misdaden. Izebel had gezien dat haar zoon Rehabeam 

werd onttroond door Jehu, een van zijn generaals. Meester van Izrael, deze liet de onwaardige 

koningin neerslaan bij een van de ramen van het paleis; Izebel werd vertrapt onder de voeten 

van de paarden en werd vervolgens door de honden verslonden, zoals de profeet Elia haar had 

voorspeld. 

Jenîne, gebouwd in een gelukkige situatie, is een kleine stad met drieduizend inwoners, 

allemaal moslims. Je merkt daar een vrij mooie moskee; een prachtige stroom doorkruist de 

stad en komt uit op watervelden die zijn beplant met sinaasappel- en citroenbomen en een 

paar korenmolens in beweging zetten. We sloegen onze tent op in een weiland, aan de rand 

van de beek, en de 

 

morgen, bij zonsopgang, gaan we weer op weg naar Nablus.  



Deze nieuwe reis is een kwestie van zeven uur lopen, met een station in Jeba voor het 

ochtendmaal.  

Voordat we daar aankomen en nadat we Kabâthièh zijn gepasseerd, een groot dorp bevolkt 

door fanatieke moslims, en de Ouali van Djerba, steken we de vlakte van Sânour over, Merdj-

esSdnour, ook wel door de Arabieren Merdj-es-Khgourouk " de ondergedompelde prairie " 

genoemd. Tijdens het regenseizoen staat deze vallei namelijk grotendeels onder water: in mei 

was het slechts een tapijt van groen en bloemen. We verlaten dan, aan de rechterkant, het 

stadje Sânour, dat zijn naam geeft aan de vlakte; het is, zeggen ze, het oude Bethulië dat 

Judith redde van de aanvallen van de Assyriërs door hun generaal Holofernes ter dood te 

brengen. 

De positie van Sânour, op de top van een heuvel, is erg sterk. Djezzar-Pasha belegerde het 

tevergeefs; Abdallah, zijn opvolger, nam het over van zijn inwoners, bijna allemaal energieke 

boeren, gepassioneerd door hun onafhankelijkheid. Ibrahim-Pasha verwoestte de muren, die 

ongeveer twintig jaar lang zijn herbouwd. Als men door een olijfgaard loopt die de hellingen 

van de berg van Jéba siert, komt men bij een bron in overvloed, vlakbij het dorp met deze 

naam en genaamd A ïn-J eba; het is de tussenstop voor de lunch. 

Tijdens de tweede etappe van deze dag zagen we Sébasthièh (Sebaste), de oude hoofdstad 

van Samaria, geplaatst in de stam West-Manasse, waarvan het grondgebied één competitie 

begint vanaf Jeba. Je moet deze afstand verdubbelen om in Sébastièh te komen, door een van 

de eerste bergen van het Samaria-gebergte genaamd Monts te beklimmen. 

 

van Ephraim. Het pad is ruig, steil, maar we worden gecompenseerd door de schoonheid van 

het uitzicht en de frisheid van de valleien en ravijnen die we volgen. 

Sebastièh is gebouwd op de top van een heuvel op meer dan driehonderd meter hoogte boven 

de zee, en beslaat een heel klein deel van de ruimte die door de oude stad wordt bestreken. 

Het was een van de koninklijke steden van de Kanaänieten, genaamd Semeron (Someron), 

die Joshua verwoestte. 

Amri, de zesde koning van Israël, herbouwde het, maakte er zijn hoofdstad van en gaf het de 

naam Samaria, die zich uitstrekte tot de hele provincie. We kennen de bestemming van dit 

koninkrijk Israël, dat werd gevormd door de vereniging van de tien noordelijke stammen van 

het Hebreeuwse volk: en de aanbidding van Baäl, opgericht door zijn koningen in Samaria 

zelf, en de verovering van deze stad door Salmanassar, die bracht zijn gevangen inwoners 

naar Babylon, en zijn wederopbouw bij terugkeer uit gevangenschap, zijn verovering en 

nieuwe vernietiging door Aristobulus en Antigone, zoon van Hircan, zijn opstanding onder de 

hoede van Gabinius, de Romeinse proconsul van Syrië, en ten slotte zijn uitbreiding en 

verfraaiing door Herodes de Grote, aan wie Augustus het had geschonken. Door 

dankbaarheid of door vleierij veranderde Herodes de naam van de stad in die van Sebaste 

[Augustus in het Grieks). Het hoofdgebouw dat door hem onafhankelijk van een grote 

omringende muur werd gebouwd, was de tempel gewijd aan deze keizer, waarvoor zich een 

prachtig plein van drieënhalf stadions uitstrekte, rijkelijk versierd. 

De christelijke geschiedenis van Sebaste lijkt op die van andere steden in Palestina en 

Fenicië. Het had aanvankelijk bisschoppen; in de 6e eeuw veroorzaakte de moslimverovering 

het verdwijnen van de monumenten van het christendom en onder andere de kerk die werd 

opgericht, naar men zegt, op de begrafenis van 

 



Johannes de Doper, die hier een zeer oude traditie heeft; Opnieuw opgericht als bisdom 

tijdens de kruistochten, viel Sebaste, tijdens de verdrijving van de christenen, in de macht van 

de volgelingen van Mohammed. Tegenwoordig is het niet meer dan een ellendig dorp, maar 

het biedt interessante ruïnes, beschreven door M. le Duc de Luynes en M. le Comte Melchior 

de Vogué. Ik kan niet hopen zo goed te spreken als zij, dus ik zal me beperken tot het 

transcriberen van deze twee passages, een die betrekking heeft op de oude overblijfselen van 

Sebaste, en de andere op de herinneringen die daar zijn achtergelaten door de middeleeuwen. 

 Als we het via een kronkelend pad beklimmen, vinden we halverwege een kunstmatig 

plateau op het noorden; men ziet daar nog achttien of twintig zuilen staan, maar begraven tot 

de helft van hun schachten, en een ruim lang plein tekenen, dat een klein forum of het atrium 

van een groot paleis moet zijn geweest. Op de even afgeplatte top van de heuvel wordt een 

restant van straatsteen in grote platen gevonden, vele secties van liggende kolommen, een 

groep staande kolommen, die de hoek van een hoofdgebouw lijken te hebben gevormd; dan, 

als je rond de top van de heuvel gaat, verschijnen sporen van muren met verschillende lagen. 

We vouwen ons naar links en volgen een lange portiek waarvan nog steeds honderd 

kolommen staan, sommige links, de meeste rechts; het strekte zich uit over een lengte van 

ongeveer vijfhonderd passen, in opeenvolgende etappes, de helling van de heuvel volgend. Al 

deze architectuur lijkt uit dezelfde periode te komen, en de Romeinse zuilen zijn van 

middelmatige proporties, ook van kalksteen. 

 

grof dan de bestrating, en als we in Sebastian het type van Herodes 'pracht vinden, moeten we 

geloven dat historici, en Josephus in het bijzonder, het merkwaardig overdreven hebben. In 

werkelijkheid zijn de overblijfselen van Sebastièh belangrijk voor het land dat ze bezetten en 

voor hun weloverwogen plan; maar in koning Herodes, ondanks zijn eisen, compenseerde het 

verlangen om Augustus, wiens Griekse naam hij aan Samaria gaf, te behagen niet het gebrek 

aan de nodige middelen om iets te bouwen dat zelfs van verre provinciale monumenten 

naderde. van Gallië, zelfs minder van die van Balbeck of Palmyra (1).  

M. de Vogué, van zijn kant, hield zich alleen bezig met de christelijke monumenten van 

Palestina. 'De kathedraalkerk van Sebaste', zegt hij (die waar we het graf van de voorloper 

van de Messias plaatsen), is, na dat van het Heilig Graf van Jeruzalem, de meest aanzienlijke 

en de meest sierlijke die de kruisvaarders hebben neergezet. Heilig land. De traditie die 

Sebaste beschouwt als de plaats waar de heilige Johannes de Doper werd begraven, is zeer 

oud; De heilige Hiëronymus heeft het geadopteerd, wat de beste garantie voor authenticiteit 

is. Na hem spraken alle reizigers achtereenvolgens over het graf van Sint-Jan en de eer die 

hem werd betaald. In de 6e eeuw bedekte een basiliek de eerbiedwaardige plaats; het werd 

bezocht door Antonin de Plaisance. In de stadse eeuw zag Sint Willibald het graf, maar hij 

spreekt niet over de basiliek, ongetwijfeld verwoest door de 

(1) Verkenningsreis naar de Dode Zee, naar Petra en op de linkeroever van de Jordaan, door 

M. le Duc de Luynes, lid van het Instituut, postuum werk uitgegeven door zijn kleinzonen 

onder leiding van M. de graaf van Vogiié . Paris, bij Arthus Bertrand, boekverkoper-uitgever, 

t. Ik p. 43. 

 

Perzen (uit Chosroës). Toen de kruisvaarders in het Heilige Land aankwamen, was de traditie 

nog springlevend en werd ze vroom door hen ontvangen; de oprichting van Sebaste tot 

bisdom en de bouw van de kerk zijn hiervan het bewijs. De kerk van Saint-Jean werd in de 

eeuw afgebroken na de verdrijving van de kruisvaarders. Toen G. de Maundeville rond 1330 

het Heilige Land bezocht, vond hij het inderdaad verwoest, evenals de andere kerken die door 



Pliocas werden beschreven. Sinds die tijd is het monument, overgelaten aan de tand des tijds, 

alleen maar kleiner geworden; het enige dat vandaag overeind blijft, is de zuidelijke zijbeuk 

met zijn apsis, een deel van de westelijke gevel, en de nivellering van de andere delen van het 

gebouw. De moslims, in hun verering voor de plaats en de nagedachtenis van de heilige, maar 

in hun machteloosheid om het monument op te heffen, bouwden boven de crypte een kleine 

moskee van enkele meters, waaraan het gebied van de oude kerk, met zijn gebroken 

colonnades, dient als een pittoreske binnenplaats, en waarvan de witte koepel verborgen is in 

de dikke bosjes die oprijzen uit de onsamenhangende stenen en vallen uit de verwoeste bogen 

van de gotische kathedraal (1).   

Dit bezoek van Sebastian werd prompt verzonden, we vertrokken zonder vertraging weer 

naar Nablus, omdat we daar vroeg genoeg wilden aankomen om het voor het vallen van de 

avond voldoende te kunnen onderzoeken. Het was een kwestie van twee korte uren, 

voortdurend een dal volgend waarvan de rijkdom en vruchtbaarheid in contrast staan met de 

dorheid van het grootste deel van deze weg van Nazareth naar Jeruzalem. 

(1) De kerken van het Heilige Land, door graaf Melchior de Vogiié.  

Parijs, 1860, p. 358 en 361. 

 

Salem. Ze verbouwen alle soorten fruitbomen die Palestina produceert, vooral 

kweepeerbomen, die erg mooi zijn. Bij het naderen van Nablus, wordt deze vallei, die 

bovendien bewonderenswaardig bewaterd is, nog verder smaller en dieper tussen de berg 

Ebal, gelegen in het noorden, en de berg Gerizim, gelegen in het zuiden, beide met hun 

toppen meer dan achthonderd meter boven zeeniveau. Op het punt waar de twee bergen het 

dichtst bij zijn, ligt Nablus, de oude Sichem van de stam Efraïm. 

We stopten buiten de stad bij Souaîtrèh, de gebruikelijke kampeerplaats, en terwijl onze 

tenten daar werden opgeslagen, ging ik met broeder Liévin om te zien wat er overblijft van 

een van de beroemdste steden in het koninkrijk vanuit Israël.  

Hier is, in een paar woorden, de relatief moderne geschiedenis. Het was onder Vespasianus 

dat de Samaritaan Sichem haar naam veranderde: door er een Romeinse kolonie naartoe te 

sturen, gaf deze keizer haar die van Flavia Neapolis, wiens Arabieren achtereenvolgens 

Nablous en Nablus maakten. Vroegchristen, die het geloof had ontvangen uit de mond van de 

Verlosser, had bisschoppen tot de invasie van Omar. Veroverd door de kruisvaarders van de 

moslims, keerde het naar hen terug in 1187, na de verovering van Jeruzalem. Vijftien jaar 

later werd Nablus bijna volledig omvergeworpen door een aardbeving. Tot op heden valt er 

niets meer over te zeggen. De moslims in deze regio hebben zich altijd onderscheiden door 

hun ijver, ik zou zeggen hun fanatisme; zij lijden niet vrijwillig onder de christenen onder 

hen. In het bezit van vele dorpen verspreid over de bergen, deze fellahs (boeren) van de 

 

Samaria vindt bijzonder gemak in de teelt van tarwe, katoen, olijven en moerbeiboom. Ze 

hebben vaak geprofiteerd van de afgelegen ligging van Damascus, waarvan ze afhankelijk 

zijn, om hun traditionele smaak voor onafhankelijkheid te bevredigen. De inwoners van 

Nablus verzetten zich krachtig tegen Ibrahim Pacha, en zelfs, in 1834, vreesden ze niet om 

hem aan te vallen, in gezelschap van andere boeren van Palestina, tot aan Jeruzalem. Maar 

enige tijd later wierp de zoon van de onderkoning van Egypte, aan het hoofd van 16.000 man, 

zich op het district waarvan Nabloes de hoofdstad is, alles in brand gestoken en geplunderd; 

de stad werd grotendeels verwoest, de sjeik Kassim-Ahmet werd gevangengenomen, evenals 

zijn vier zonen, en alle vijf werden onmenselijk onthoofd in Damascus. 



Tegenwoordig blijft Nablus niettemin een grote stad voor Palestina, aangezien het bijna 

16.000 inwoners telt, onder wie vijf- tot zeshonderd christenen, van wie er slechts zestig 

katholiek zijn: de rest behoort tot de religie. Er zijn ook ongeveer vijfhonderd joden, door de 

helft verdeeld in Samaritanen en orthodoxe joden. Op enige afstand gezien, produceert 

Nablus, dat zich in de lengte ontwikkelt, een vrij groot effect met zijn witte omheining, zijn 

moskee met minaret, de pittoreske groepen van rijtjeshuizen, waaruit sierlijke en talrijke 

kleine koepels tevoorschijn komen, allemaal bezaaid met tuinen met sinaasappel- en 

citroenbomen die ook aan alle kanten de stad omringen. 

Het interieur rechtvaardigt dit vrolijke aspect niet. De straten zijn smal, kronkelig en donker, 

de meeste zijn gewelfd en dienen als bazaars. Degene die de stad in zijn hele lengte 

doorkruist, leek mij het belangrijkste ontmoetingspunt van de 

 

bevolking. Ik had geen beledigende woorden om over te klagen, zoals veel andere reizigers; 

ik moest hoogstens een paar blikken opmerken, eigenlijk niet erg welwillend. Deze straat is 

omzoomd met een smal trottoir, begrensd door kleine winkeltjes, en in het midden loopt een 

kanaal van levend water dat in deze hoofdader een relatieve reinheid handhaaft. 

De enige overblijfselen uit de oudheid die hier te zien zijn, zijn de overblijfselen van een 

Romeins aquaduct gelegen in het zuidwesten en zeer dicht bij de stadsmuren, en de 

overblijfselen, uit een hogere periode, die zich op de berg Garizim bevinden. In dit centrum 

van moslimintolerantie heeft het christendom, zelfs dat van de kruisvaarders, weinig sporen 

nagelaten. Ze zijn teruggebracht tot de ruïnes van twee kerken waarvan M. le Comte de 

Vogué in deze termen spreekt: “ In het binnenland van de stad Nablus zien we de 

overblijfselen van een prachtige kerk uit de tijd van de kruistochten. Het portaal is perfect 

bewaard gebleven en herinnert aan dat van de Heilig Grafkerk. Het bestaat uit drie 

spitsboogvormige archivarissen in opeenvolgende retraites, die aan elke kant steunen op drie 

kleine kolommen die in de inspringende hoeken van de stijlen zijn geplaatst. De uiterste 

archivolt is bedekt met sculpturen die zijn ontleend aan romaanse versieringen. De kerk was 

gebouwd door de kanunniken van het Heilig Graf op land dat hun was verleend door de 

koning van Jeruzalem, Amaury; voltooid in 1167, droeg het de dubbele naam van de Passie 

en de opstanding van de Heiland. Niet ver daarvandaan zag ik een moskee en een minaret die 

een kerk en een kruisvaardersklok leken te zijn. 

Het fanatisme van de bewoners maakte onderzoek moeilijk en tekenen onmogelijk. Er was 

ook in Nablus, in 1156, een ziekenhuis dat werd bediend door de Ridders van St. 

 

John (1).  Ik had niet genoeg tijd om in dit opzicht een stap te zetten die zeer waarschijnlijk 

niet zou zijn gelukt. 

Maandag de 18e vertrokken we bij zonsopgang uit Nabloes; we moesten zorgen voor een 

zware dag om op Bethel naar bed te gaan, negen uur te paard in een verzengende hitte die ons 

sinds Nazareth geen genade had geschonken. We gaan eerst langs, naar links, de voet van de 

berg Ebal, die op zijn kant de openingen van begrafenisgewelven laat zien, wat aangeeft dat 

er de zeer oude necropolis van Sichem was. 

Het is door veel reizigers gezien en beschreven, onder andere door M. de Saulcy, die het een 

van de oudste en meest merkwaardige in Palestina noemt. Daarna rijden we naar het zuiden 

en volgen gedurende twintig minuten de voet van Garizim, door een bos van eeuwenoude 

olijfbomen van waaruit een pad begint dat het in stappen in de rots gehouwen pad vervangt 

dat naar de top van deze heuvel leidde. genoemd in de Bijbel. Het is daar dat Sanabalat, 



gouverneur van Sichem, een tempel bouwde die wedijvert met die van Jeruzalem, wat de 

oorzaak was van het schisma tussen de Joden en de Samaritanen, sinds altijd onverzoenlijke 

vijanden. John Hircan verwoestte deze tempel, die de Byzantijnse keizer Zeno op zijn beurt 

verving door een verwoeste kerk. De berg Garizim is zorgvuldig bestudeerd door M. de 

Saulcy, tijdens zijn twee reizen naar het Heilige Land, die dertien jaar uit elkaar lagen; de tijd 

dat ik er niet in slaagde de plaatsen zelf te verkennen, kan ik alleen 

(1) De kerken van het Heilige Land, p. 357 

 

verwijzen naar de lezing van het laatste verslag van de geleerde historicus van joodse 

oudheden, die meende op de plateaus van deze beroemde berg niet alleen de overblijfselen 

van de tempel van de Samaritanen te vinden, maar ook de ruïnes van een zeer uitgestrekte 

stad, waarvan de oude naam zou volgens hem Louza (1) zijn.  

We sloegen een eindje van de weg af om twee souvenirs uit de Hebreeuwse oudheid te zien 

die geen enkele reiziger heeft nagelaten te bezoeken en te noemen; de ene is het graf van 

Jozef en de andere de bron van Jacob. De authenticiteit van het eerste monument is betwist; 

het is niet hetzelfde met de tweede. Hier is allereerst wat M. le Duc de Luynes zei over Jozefs 

begrafenis: “ Op korte afstand van Nablus, honderd passen naar links draaiend, vinden we het 

graf van Jozef, getrouw weergegeven in het werk van Roberts, behalve dat deze kunstenaar 

toenam zijn verhoudingen. In een smalle omsingeling van muren, vierkant lang en open, is de 

tombe, in de vorm van een boog of een massieve kist, bijna diagonaal geplaatst, met aan de 

voet een soort kolom-doopvont van kalksteen, ongeveer een meter hoog. Het graf neemt de 

vorm aan die moslims geven aan de sarcofagen en cenotaven van hun heilige figuren; het is 

bedekt met een grove pleister. Tegenover zijn bed zijn er twee Hebreeuwse inscripties in de 

muur verzegeld, die niet erg oud lijken te zijn (2).   

(1) Reis naar het Heilige Land. Parijs 1872. te Didier, boekverkoper-uitgever. 

T. 1, blz. 250. 

(2) Reis naar de Dode Zee, enz. P. 49. 

 

Wat betreft de bron van Jacob, ook wel de Samaritaine genoemd, waardeert M. de Vogiié dus 

de traditionele authenticiteit ervan: “ Deze authenticiteit wordt door niemand betwist; er is 

overeenstemming tussen katholieken, mohammedanen, joden en zelfs protestanten, om het te 

beschouwen als de put gegraven in het 'veld dat door Jacob was gekocht van de zonen van 

Hemor ' en aan de rand waarvan Jezus zat, toen hij de Samaritaanse vrouw de snelle en 

bewonderenswaardige uiteenzetting van haar leer. De locatie, de diepte, alles komt overeen 

met de details die in de heilige boeken worden gegeven, en het verslag van het evangelie stelt 

ons in staat om, voorbij Jezus Christus, de traditie te volgen die het met bijbelse tijden 

verbindt. Ondanks het respect waarmee het door alle eeuwen heen is omringd, verkeert dit 

eerbiedwaardige monument in de meest complete staat van verwaarlozing. Een hoop ruïnes, 

waaronder we een paar grijze granieten zuilen zien, duidelijke overblijfselen van een kerk uit 

de vierde of vijfde eeuw, alleen al duiden de plaats aan. Daar ontdekt men, door grote stenen 

te verwijderen, de ingang van een gewelfde crypte, men laat zich daar met moeite uitglijden, 

en in het midden van de kleine ondergrondse kamer ziet men de monding van de put, die in 

de scherpe rots is gegraven bij grote diepte. 

De crypte behoorde ongetwijfeld toe aan de kerk gebouwd door de kruisvaarders, gezien door 

Idrisi in 1154, en verwoest in 1187. In de vierde eeuw, toen de primitieve kerk werd 

gebouwd, was de grond niet zo hoog; de opening van de put was voor het kooromheining. De 



basiliek had de vorm van een kruis waarvan de vier takken naar de vier windstreken waren 

gericht; de put bevond zich in het midden, op de kruising van de twee beuken. Arculphus 

heeft een plan achtergelaten 

 

onbeleefd wat deze bepaling perfect verklaart (1).   

Vanaf de bron van Jacob steken we een vrij grote vlakte over, waarna een opeenvolging van 

even groene heuvels en valleien volgt, met altijd rechts de hoogste toppen van de bergen van 

Efraïm.  

Deze eerste vier uur durende tocht bracht ons naar een verwoest gebouw dat de naam Khan-

es-Sàouièh draagt, in de buurt waarvan we onze lunch hadden, heel dicht bij een goede lente 

en in de schaduw van de enige boom die we hadden . ontmoet er een prachtige groene eik, 

zoals onze streken niet laten zien.  

Van Khan-es-Sâouièh naar Bethel, het bedtijdstation, tellen we vier mijlen over een ruige 

weg, wat bijna vijf uur duurt. Soms volgen we lange en diepe valleien, verscholen tussen de 

hellingen van een verlengstuk van de keten van Samaria en Efraïm die naar Jeruzalem loopt. 

Deze valleien worden, in tegenstelling tot de hoogten, die vaak onvruchtbaar zijn, bijna 

allemaal bebouwd met tarwe-, gerst-, katoen- en fruitbomen, en de hellingen zijn vaak 

beplant met olijf- en vijgenbomen. Van historische plaats ontmoet men, op deze baan, maar 

nogal ver van de weg, die Seiloun, de oude Siloh, beroemd om zijn herinneringen aan de tijd 

van de rechters. We hadden niet genoeg tijd om de omweg van een uur in de bergen te maken 

die nodig zou zijn geweest om de ruïnes te bezoeken die de plaats van deze stad markeren, 

waar Jozua na zijn veroveringen de Ark van het Verbond plaatste, die daar bleef. jaren, tot 

zijn ontvoering door de Filistijnen. We zien een kleine moskee gebouwd met oude materialen 

waar de 

(1) De kerken van het Heilige Land, p. 356. 

 

marmer domineert. M. de Luynes, die Seiloun een bijzondere studie maakte, herkende daar 

de overblijfselen van twee oude monumenten, waarvan de beschrijving en tekening te zien 

zijn in het eerste deel van zijn geleerde verslag. 

Nog steeds verder in de vallei, langs de opgedroogde stroom, kom je op een plaats waar de 

twee zijden zijn aangelegd in echte terrassen, bedekt met prachtige olijfbomen.  

Er is een bron genaamd Ain-Iîaramièh (de dievenfontein) vanwege de eenzaamheid van de 

site en de lay-out, die duidelijk gunstig is voor de zaken van de Arabische bedoeïenen. We 

hoefden geen enkele nare ontmoeting te registreren en onze paarden konden heel rustig 

drinken uit deze zo beruchte bron. Een uur van Bethel wordt de weg stenig; de heuvels rijzen 

nu steenachtig en vaak kaal en onvruchtbaar. Voortdurend klimmen we bij de croupe van 

deze hoogteketen met ronde toppen. Er is Bethel, vervangen door het arme gehucht Beïtine, 

omgeven door enkele magere olijfbomen. De ruïnes van een kleine kerk herinneren aan de 

kruisvaarders. Uit oudere tijden zien we slechts een paar secties van zuilen en grote 

fundamenten die mogelijk toebehoorden aan de tempel van het Gouden Kalf, waar Jerobeam 

offerde, na zijn opstand tegen het huis van David. Wat beter bewaard is gebleven, is een 

groot waterreservoir of zwembad dat in de aarde is gegraven en waarvan de binnenbekleding 

is gevormd uit fijne stenen die, door hun grootte en hun rangschikking, getuigen van een zeer 

oude periode. Bethel, dat onder het Romeinse Rijk door Vespasianus werd ingenomen, uit de 

tijd van de heilige Hiëronymus, die ervan getuigt, was slechts een eenvoudig dorp, zoals het 

tegenwoordig blijkbaar bestaat. 



 

Deze plek zit vol bijbelse herinneringen. Het was op Bethel, dat vroeger Luza heette, dat 

Abraham zich van zijn neef Lot scheidde als gevolg van de verdeeldheid die was ontstaan 

onder de herders van hun kudden. Samuël kwam er elk jaar om recht te doen aan het volk. 

Daar kwam Jacob, op de vlucht voor de woede van zijn broer Esaii, die nacht doorbrengen 

toen een droom hem de mysterieuze ladder liet zien aan de top waarvan hij Jehovah zag. 

Jacob werd wakker en schreeuwde vol ontzag: ' Jehovah was zeker op deze plek en ik wist 

het niet!  

En hij vreesde, vervolgt de heilige tekst en zei: " Wat is deze plaats * vreselijk, want het is 

het huis van God, Beth Elohim " en de poort des hemels. En toen hij bij het aanbreken van de 

dag opstond, ' nam hij de steen die hij onder zijn hoofd had gelegd en zette hem op ' als een 

herdenkingsmunt en besprenkelde hem met olie. En hij - noemde die plaats Bethel; Luza was 

de naam van de stad in andere tijden. En hij deed een gelofte, zeggende: Als Elohim met 'mij 

is en me bewaart op de manier waarop ik loop, * als hij me brood geeft om me te voeden en 

kleren ' om me te kleden, als ik gelukkig terugkeer naar het huis 'van mijn vader, Jehova, zal 

mijn Elohim zijn, en deze steen " die ik heb opgericht als een gedenksteen, zal Beth Elohim 

zijn ", en ik zal je een tiende aanbieden van alles wat je mij geeft.   

Na het rapporteren van deze tekst, voegt M. de Luynes eraan toe: „De verering van de 

Hebreeën voor Bethel was zeer groot tot de scheiding van de stammen. Toen werd de 

afgoderij van de koningen en van het volk Israël in praktijk gebracht in deze heilige plaats, 

waar Jerobeam het had ingesteld, geïnspireerd in de twee stammen die trouw bleven aan de 

aanbidding van Jehova, zulk een gruwel, dat Betel, het huis van God, was genoemd door 

Elles Bethaven, dat wil zeggen het huis van ijdelheid. Het lijkt erop dat de huidige naam van 

Beïtin eerder is afgeleid van Bethaven dan van Bethel, 

 

en toch, in de Middeleeuwen, droeg de kerk en de oorkonden gaven haar haar oorspronkelijke 

naam terug. Het lijkt mij onmogelijk dat Bethel, onder de krotten waaruit het is samengesteld, 

niet enkele ruïnes verbergt die het waard zijn om opgegraven te worden en die behoren tot 

alle leeftijden tot aan de hoogste oudheid. Een archeoloog, een bekwaam onderzoeker, 

woonachtig in Jeruzalem, zou, onder de bescherming van de gouverneur, deze ruïnes kunnen 

onderzoeken en een monument uit de vergetelheid kunnen halen (1).   

We hadden ons maaien onder een olijfboom neergezet, op enige afstand van het dorp, en we 

wachtten op het avondeten, of liever het avondeten, omdat het laat was, terwijl we de 

zonsondergang bewonderden die met de warmste en rijkste tinten de toppen kleurde die 

aflopend naar de links naar de Middellandse Zee en rechts van ons de berg Gilead, vanwaar 

Mozes voor zijn dood het beloofde land mocht aanschouwen. De volgende dag, dinsdag, rond 

zeven uur, vertrokken we weer, met de zekerheid, behoudens een ongeval, vóór de middag in 

Jeruzalem aan te komen. 

Bij Bethel hadden we voet gezet op zowel de grens die de stam Efraïm scheidt van die van 

Benjamin, als op de respectieve grens van Samaria en Judea zelf. Gedurende het eerste uur 

dalen we constant af naar het dorp El-Birèh, de Beeroth van de stam Benjamin, geciteerd in 

hoofdstuk IV van het boek Koningen, momenteel een moslimdorp met zeven tot achthonderd 

inwoners, onder wie geen christenen. dan een paar Grieks-schismatiek. De kruisvaarders 

hadden een 

(1) Reis naar de Dode Zee, t. Ik p. 58. 

 



kerk waarvan het koor nog steeds te zien is met zijn spitsboogvormige openingen en gewelf, 

naast ruïnes die naar verluidt deel uitmaakten van een versterkt kasteel en een ziekenhuis dat 

eveneens dateert uit de kruistochten. Vanaf El-Birèh daalt de weg weer naar Er-Ram (Rama) 

dat een grote competitie verderop ligt. De bijbel spreekt ook over deze stad die werd versterkt 

door Baasa, de koning van Israël, maar al snel werd ingenomen door Asa, de koning van 

Juda, die er de noordelijke boulevard van zijn koninkrijk van maakte. 

Als we Jeruzalem naderen, verandert het land en wordt het steeds droger en verlatener. Dit 

zijn nog steeds de landen van deze woeste stam Benjamin die Genesis "een lieftallige wolf" 

noemt. Maar hoe verder we verder gaan, naar rechts, naar links, passeren de plaatsen die door 

de bijbelse geschiedenis zijn ingewijd: de hoge berg van Neby-Samuel, waar moslims het 

graf van de profeet met die naam laten zien; Gabaa, op de top van zijn heuvel, waar de 

gruwelijke aanval werd gepleegd op de vrouw van de leviet van Efraïm, gewroken door een 

algemeen bloedbad, en dat is het vaderland van Saul; Anatha (Anathoth), waar Jeremia werd 

geboren; en de slagvelden van David en de Macabees, de plaatsen waar Cestius werd 

verslagen, enz. Eindelijk, vanaf een kale en kale hoogte die de kroep vormt van de berg 

Scopus, kunnen we de heilige stad zien, de verpletterde koepels van de kerk van het Heilig 

Graf, de koepel en minaretten van de moskee van Omar, en het enorme gebouw gebouwd 

voor de Grieken door de Russische regering in 1860. We daalden af via een weg vol met 

gebroken rotsen en kiezelstenen en staken toen de vallei van Josafat over; vervolgens 

passerend tussen het grafmonument dat vulgair het Graf van de Koningen wordt genoemd en 

de ondergrondse graven die de 

 

Graven van de rechters, we kwamen Jeruzalem binnen door de poort van Damascus. We 

logeerden in Casa-Nova, de vrome herberg van de Vaders van het Heilige Land. Een uur later 

knielde ik in de Heilig Grafkerk en dankte God voor zijn bescherming tot nu toe. 

 

HOOFDSTUK IX  

Beschrijving van Jeruzalem. - Excursies naar Betliléem, de Dode Zee, de Jordaan en Jericho. 

- Keer terug naar de Heilige Stad. 

- Innerlijke Pélérinoge; herinneringen aan de passie. - Vertrek uit Jeruzalem.   

Jaffa. - Inscheping voor Beiroet. 

Het klooster van de franciscanen, paters van het Heilige Land, grenst aan de Heilig Grafkerk; 

Casa-Nova ligt aan de overkant van de straat, tegenover het klooster. Dit gastvrije huis, 

waarvan de bouw enkele jaren geleden is voltooid, lijkt meer op een klooster dan op een 

hotel. Het kan honderd mensen bevatten die daar gratis worden toegelaten, niet als reizigers, 

maar als pelgrims; alleen het verblijf mag niet langer zijn dan een maand. Het is niet zo dat 

Jeruzalem geen echte hotels heeft, waar men, voor comfort en vooral voor voedsel, oneindig 

veel beter zou zijn, zoals die in het heelal, Damascus en de Middellandse Zee; maar de 

Europeanen die de reis naar het Heilige Land maken, vooral voor een religieus doel, de ware 

pelgrims, geven de voorkeur aan de Casa-Nova, waar ze alle aanwijzingen en alle informatie, 

alle hulp, in één woord vinden, die ze nodig hebben. 

 

Toen ik in Jeruzalem aankwam, dacht ik al aan mijn terugkeer naar het katholicisme. Alles 

wat ik had gezien, alles wat ik had gevoeld sinds mijn intrede in het Heilige Land, leidde me 

tot deze daad, waarvan de vervulling alleen werd bestreden door familieoverwegingen, tot 



dan almachtig op mijn hart. Ik opende dit voor de Eerwaarde Overste van de Vaders van het 

Heilige Land, die, om er vollediger over te praten, me tot acht dagen verdaagde en me 

adviseerde om bij een bezoek aan de omgeving van Jeruzalem dit soort beproevingstijd te 

gebruiken die hij wilde. ' opgelegd om opnieuw na te denken. Daarom werd met broeder 

Liévin afgesproken dat we twee dagen later zouden beginnen met deze excursie rond de 

heilige stad, die ons naar Bethlehem, Bethanië, Jericho, de Dode Zee, enz. Zou brengen. In de 

tussentijd bracht ik mijn momenten door met het krijgen van een algemeen idee van de 

hoofdstad van Judea, waarbij ik me vooral concentreerde op de bijbelse herinneringen aan 

deze stad, die er, zelfs als we het alleen in tijden vóór de Messias beschouwden, er nog zou 

zijn. van de grote namen in de menselijke geschiedenis. Het bestaan ervan, vanaf het begin 

tot aan Jezus Christus, maakt deel uit van deze heilige geschiedenis die we leren, kinderen, en 

dat het lezen van het Oude Testament ons er elke dag aan herinnert. Geen enkele is beter 

bekend. Dus ik zal het niet nog een keer doen; een paar woorden zijn voldoende. 

Jeruzalem komt pas in de annalen van het Joodse volk voor tijdens de regering van David 

(1056 v.Chr.). Hij was het die van de Jebusieten hun citadel van Jebus afnam, op de berg 

Sion bouwde en daar de zetel van zijn macht vestigde. Dat was de oorsprong van Jeruzalem, 

wiens naam "erfenis van vrede " betekent. David vergrootte het, omringde het met een 

versterkte muur, bouwde daar een paleis voor hem, 

 

en gevestigd op een nabijgelegen heuvel (de heuvel van Moria), de Heilige Ark, die tot nu toe 

ronddoolde. Deze stad werd daarom de politieke hoofdstad van het koninkrijk Israël, de 

residentie van de prins en tegelijkertijd het heiligdom van de religie; dus werd ze al vroeg 

Kadischta (de heilige) genoemd, wat de Arabieren vandaag de dag nog steeds vertalen met 

het woord L'l -] {ods, dat dezelfde betekenis heeft. Het was de zoon van David, Salomo, die 

de beroemde tempel van Jeruzalem, waarvan er zeven en een half jaar duurde om te bouwen 

gebouwd en waar deze koning, genaamd de "wijste van de mensen, " rijkelijk alle luxe en alle 

rijkdommen van de wereld. 'Oost. Onder hem bereikte Jeruzalem, nog steeds vergroot en 

aanzienlijk verfraaid, het hoogtepunt van zijn grootsheid; het was de ware hoofdstad van de 

beschaving in West-Azië. Deze welvaart duurde tot 587, de datum van de verovering en 

verwoesting van de stad en haar tempel door Nebukadnezar. Bij de terugkeer uit 

gevangenschap begonnen de Israëlieten hun hoofdstad te herstellen; maar het duurde tot 516 

voordat de stad, hersteld tot haar oorspronkelijke grenzen, de voltooiing zag van de nieuwe 

tempel die aan haar aanbidding werd aangeboden. In 332 door Alexander ingenomen en 

gerespecteerd, viel Jeruzalem, bij zijn dood, onder de tirannieke regering van de Seleuciden, 

tot de komst van de glorieuze Machabées, die hun onafhankelijkheid enige tijd aan de Joden 

herstelden (166-107 voor Christus Jezus) . Tien jaar eerder, tijdens de vervolging van de 

koning van Syrië, Antiochus-Epiphanes, had de heilige stad haar tempel, haar belangrijkste 

gebouwen en haar muren opnieuw zien omvallen. In het jaar 107 begint het laatste koninkrijk 

Judea, dat in handen kwam van de Idumeïsche vorsten, en waarin Jeruzalem voor de vierde 

keer werd ingenomen door Pompeius (64), die zijn gebouwen en inwoners respecteerde. 

 

zo veel. Twintig jaar later werd het gedwongen en geplunderd door de Parthen. Herodes de 

Grote, de Idumeeër, genoemd naar de eer van Antony, koning van Judea, en toen hij zag dat 

hij om de kroon werd betwist door een van de afstammelingen van de Macabees, kon zijn 

hoofdstad pas binnengaan nadat hij deze had weggevoerd van de aanval (jaar 37 v.Chr. ). 

Herodes schonk Jeruzalem nieuwe monumenten, gebouwd in de stijl van de Romeinen; hij 

herstelde de tempel met een pracht waarvan de evangelist Saint John getuigt. Jezus Christus 

werd geboren onder zijn regering, en het was onder die van zijn zoon, Herodes Antipas, dat 



hij opgroeide, predikte en stierf. De Romeinen hadden sinds de verovering van Pompeius de 

overhand in de regering van Judea en handhaafden daar een procureur die afhankelijk was 

van de gouverneur van Syrië, die al was teruggebracht tot een consulaire provincie. We 

kennen de belegering en de verovering van Jeruzalem, de complete verwoesting en de 

definitieve verwoesting van de tempel, die in het jaar 70 van Jezus Christus door Titus werd 

volbracht. Met dit laatste feit zal ik deze korte schets van een verleden vol grootsheid en 

ellende beëindigen, die later zal worden aangevuld met een even snelle blik op de 

geschiedenis van het christelijke Jeruzalem. 

De dag na mijn aankomst wijdde ik daarom het grootste deel van de dag aan een algemeen 

bezoek, duidelijk zeer oppervlakkig, en op een willekeurige manier, van de Heilige Stad. Ik 

had alleen willen zijn en de behoefte gevoeld, vooral aan de vooravond van nieuwe races, om 

de goede broeder Liévin een welverdiende rustdag te geven. Ik ging voor mij uit, zonder me 

aan enige orde of route te binden, lopend te midden van de wirwar van bijbelse, evangelische, 

heidense of 

 

Moslims die op deze grond in botsing komen, zo diep verontrust door de eeuwen heen.  

De indruk die men ervaart tijdens een reis door Jeruzalem, is de indruk die wordt veroorzaakt 

door de klaagzangen van Jeremia die huilt om zijn ondergang. De stad van David en Herodes 

is inderdaad een dode stad. Meerdere puinlagen duiden op evenveel verleden tijdperken. 

Hoogstens twintigduizend inwoners circuleren in dit immense theater dat 

honderdvijftigduizend van hen bevatte: je zou zeggen een levend wezen begraven in een graf. 

Maar dit alles, gezien vanaf de top van Mont-Sion en met de ogen van geschiedenis en 

geloof, wordt getransformeerd, komt tot leven, komt weer tot leven. God is overal hier, de 

Jehova van het uitverkoren volk, de Christus de Verlosser van de mensheid; naast de 

gekruisigde verschijnt de moeder van smarten; hier zijn het de apostelen die de inspiratie van 

de Heilige Geest ontvangen voordat ze, arm en onverschrokken, vertrekken naar de 

verzekerde verovering van de wereld en naar het onvermijdelijke martelaarschap. Christenen 

zijn op dit eerste uur maar een handjevol; het Romeinse Rijk bezit de hele aarde: drie eeuwen 

gaan voorbij, en de zoon van de timmerman, dood als een misdadiger op deze Calvarieberg 

die ik daar voor mijn ogen heb, heeft al dit immense rijk veroverd en zijn kruis geplant, 

vereerd en zegevierend in Rome en in Bysance, op het paleis van de Caesars, op hun beurt 

onderworpen. 

Ik wil de lezer nu focussen op de oude en moderne topografie van de heilige stad, verwijzend 

naar de tijd van mijn zeer naderende terugkeer naar Jeruzalem, een vollediger bezoek aan de 

plaatsen, waardoor ik er een voldoende gedetailleerd verslag van kan geven. .  

Vroeger, ten tijde van zijn grootste pracht, namelijk die van zijn val onder de aanvallen van 

Titus, strekte Jeruzalem zich uit over vijf heuvels: in het centrum, Acra (Stad  

 

laag (waarschijnlijk ter vergelijking); in het zuiden, Sion (hoge plaats); in het oosten, Moriah 

(gekozen locatie); in het noorden, Bézétha (nieuwe stad); ten slotte, in het noordwesten, 

Gareb (Quartier du couchant). Deze vijf heuvels vormden vier valleien, die vandaag min of 

meer zichtbaar zijn. De berg Acra, een centraal punt, werd gescheiden van de berg Sion door 

de Tyropéon-vallei, die zich uitstrekte tot de poel van Siloam, en van de berg Moria door een 

breed ravijn, opgevuld door de Herodes, om de stad te herenigen bij de tempel, die steeg tot 

deze hoogte. De vallei die de berg Moriah scheidde van de Mont Bézétha werd ook 

gedeeltelijk opgevuld door Pompeius. 



Ten slotte scheidde de vallei, bekend als de Cadavers, de Mont Bézétha van de Mont-Gareb, 

waarop de plaats Calvarieberg lag. Om de positie van Jeruzalem correct te bepalen, moeten 

we drie andere valleien noemen, deze dieper, gevormd buiten de stad door deze binnenste 

bergen en door heuvels veel hoger. In het oosten is het de vallei van Cédrou, ook wel 

Josaphat genoemd, die Jeruzalem scheidt van de Olijfberg, in het zuiden en in het westen het 

ravijn van Hinnom, gedomineerd door de berg van de Slechte Raad, ten slotte naar de 

noordwest., de vallei van Gihon, de ondiepste van de drie, daarachter stijgt, verder naar het 

noorden, de berg Scopus. 

Ik laat het aan de antiquairs over om de lay-out te bepalen van de drie omheiningen of liever 

van de drie segmenten van de omheining die op verschillende data zijn gebouwd en die, 

volgens Flavius Josephus, Jeruzalem omsingelden tijdens het beleg van Titus, dat hij maakte. 

historicus. 'Van de drie muren,' zei deze schrijver, 'was de oudste onneembaar, zowel 

vanwege de valleien en de hoogte van de heuvel die ze domineerde, en waarop hij was 

gebouwd, als vanwege de vestingwerken. 

 

ficaties die David, Salomo en de koningen, hun opvolgers, met grote zorg en met behulp van 

enorme uitgaven hadden toegevoegd aan de natuurlijke kracht van de grond (1).  Het omvatte 

Mont-Sion, MontMoriah, dat wil zeggen de tempel, en een deel van Acra. De tweede, 

waarover Josephus met nog minder precisie spreekt, verlengde de stad in noordelijke richting 

en moest een deel van Gareb en de rest van Acra omsingelen; ze had maar veertien beurten. 

Een passage in de Bijbel geeft toestemming om het toe te schrijven aan de koning van Juda 

Hizkia, die het zou hebben laten executeren bij de nadering van Sanherib, die de stad 

nodeloos belegerde (712-707 voor Christus Jezus). Het was Herodes-Agrippa, kleinzoon van 

Herodes de Grote, en laatste koning van Judea, die tijdens zijn korte regeerperiode van zeven 

jaar (37-44 n.Chr.) De derde omheining liet bouwen, vollediger beschreven door Josephus. 

Ik maak de volgende regels los van zijn kostbare tekst: “ Koning Agrippa omringde met deze 

muur waarvan het (noordelijke) deel de oude stad was gegroeid, en die voorheen geheel open 

was gebleven. Het deel van de stad dat aldus aan het oude was gehecht, werd genoemd in de 

taal van het land Bezetha, wat in het Grieks Neure City betekent. Agrippa begon met de bouw 

van deze muur; maar uit angst dat keizer Claudius ontroerd zou raken door de grootsheid van 

deze constructie, en het zag als een teken van verlangen naar verandering of zelfs opruiing, 

stelde hij zich tevreden met het leggen van de fundamenten en het onderbreken van het 

kunstwerk. 

De stad zou in feite onneembaar zijn geweest als hij klaar was  

(1) Flavius Josephus. Oorlog van de joden. Liv. V, hfst. IV, § 2. 

 

deze muur zoals hij ermee begonnen was, want de blokken waaruit het apparaat bestond, 

waren twintig el lang en tien breed. De muur zelf kreeg een breedte van tien el. Later werd 

dezelfde muur zorgvuldig door de Joden voltooid en tot een hoogte van twintig el verhoogd 

(1).  

De huidige omsingeling van Jeruzalem, bijna geheel in overeenstemming met de muren die 

haar verdedigden ten tijde van de kruistochten, reproduceert nog steeds op veel punten, 

behalve in het noorden waar de stad veel smaller is geworden, de omtrek van de oude 

omsloten ruimte. Deze moderne muur, gebouwd in 1534 door Sultan Soliman II, versterkt 

door bastions en torens, is twaalf tot dertien meter hoog en een meter breed; dat wil zeggen, 

hij zou nauwelijks een serieuze aanval kunnen weerstaan. Het was doorboord met zeven 



deuren, waarvan er twee al lang dicht waren. Ik noem ze: twee in het zuiden, de deur van 

Sion en die bekend staat als El-lvfoghàribèh of van de Maugrabins; twee in het oosten, de 

Porte-Dorée, waarmee men naar het plateau van de berg Moriah (lang geblokkeerd) klom, en 

de Porte de Saint-Etienne, zo genoemd naar de buurt van de plaats waar de heilige diaken 

werd gestenigd, en genoemd door de Arabieren Bab-Sitti-Jvfarianl, omdat het leidt naar het 

graf van de Maagd Maria, tegenover gelegen, op het platteland; twee naar het noorden, de 

poort van Damascus (de sterkste van allemaal) vanwaar de weg verlaat die, door Nabloes en 

Nazareth, naar deze stad leidt, en de poort van Herodes, die dertig of veertig jaar gesloten is: 

een enkele poort, de zevende, bestaat in het westelijke deel van de behuizing, 

(1) Oorlog van de Joden. Liv. V, hoofdstuk IV, § 2. 

 

het is de Jaffapoort die eindigt bij deze haven van Judea en evenzo naar Hebron leidt, vandaar 

de tweede naam die eraan is gegeven door de Arabieren van de Hebronpoort. Direct naast 

deze ingang, in het binnenland van de stad, rijst het oude kasteel van Pisans op, nu het 

huidige fort (ElKalâa), een stapel werken in zeer slechte staat, gebouwd, zeggen moderne 

geleerden, op de ruïnes van de drie torens van David, Hippicus en Mariamme, vaak geciteerd 

in historici. 

De moderne stad is verdeeld in vier hoofddistricten: christelijk, Armeens, joods en moslim. 

De christelijke of Frankische wijk beslaat het noordwestelijke deel van de stad en omvat 

Mont-Gareb en een deel van Acra en Bezetha; hier staat de kerk van het Heilig Graf, 

verschillende grote kloosters, onder andere die van de franciscanen, evenals de consulaten 

van Frankrijk, Rusland, Pruisen en Spanje. De Armeense wijk (zuidwesten) omvat Sion en 

toont op een hoog punt het enorme klooster. In het zuidoosten, op de helling van Mont-Sion 

en in de oude vallei genoemd door Josephus Tyropéon of de vallei van de Fromagers, strekt 

zich de Joodse wijk uit. Moriah, die de moskee van Omar in het oosten ondersteunt, en, in het 

noorden, het grootste deel van Bezetha vormt de moslimwijk die ook de Serai of het paleis 

van de Pasha-gouverneur bevat. 

Het binnenste van de stad is over het algemeen zeer ellendig. Het is, vooral in de Joodse wijk, 

een labyrint van smalle straatjes, slecht onderhouden en omzoomd met huizen zonder 

karakter, sommige van baksteen, het grootste aantal klei, met nauwelijks openingen aan de 

buitenkant, maar ze hebben allemaal een 

 

dakterras waar, in het hete seizoen dat in Jeruzalem buitensporig is, de inwoners de frisheid 

van de avond en de nacht gaan zoeken. Drie van de hoofdstraten hebben echter enige 

regelmaat. Het is allereerst dat wat van de Jaffapoort, naar het oosten, naar de westelijke 

ingang van de oude omheining van de Tempel gaat; dan de straat die de stad van noord naar 

zuid doorkruist, om uit te komen via de Porte de Sion; en tenslotte dat wat begint bij de deur 

van Saint Etienne, in het oosten, eindigt op Golgotha, gelegen bij zonsondergang, en waarvan 

een deel overgaat in de Pijnlijke Weg gevolgd door Christus die met zijn kruis wordt belast. 

Dit is heel Jeruzalem: meer details komen later. 

Na deze twee dagen gewijd aan rust en een eerste en snel onderzoek van de Heilige Stad, 

vertrok ik opnieuw, nog steeds onder leiding van broeder Liévin, wiens onvermoeibare 

bereidwilligheid nooit aarzelde, om de twee geplande excursies te maken, een in het zuiden, 

in Bethlehem, en de andere in Jericho en de Dode Zee in het oosten. Het bezoek aan 

Bethlehem en de historische plaatsen eromheen is een tweedaagse aangelegenheid, we zetten 

er drie voor de verkenning van de Dode Zee en zijn omgeving, maar met terugkeer naar 

Jeruzalem tussen de twee excursies. 



De afstand van Jeruzalem naar Bethlehem, via de directe route, zou slechts een korte 

wandeling van twee uur zijn.  

We namen er zes en volgden het circuit dat mijn gids me had laten maken, dat moet ik tot 

mijn grote tevredenheid zeggen. We gingen lunchen in de woestijn die bekend staat als Saint-

Jean, twee mijlen naar het westen in de bergen. Bijna bij het verlaten van Jeruzalem vinden 

we aan zijn rechterkant, midden op de islamitische begraafplaats, een zwembad dat in de 

Bijbel de 

 

Superior Pool en die Josephus noemt op zijn beurt de Serpents Pool of de Heights Pool.  

Vlakbij opent in de rots een grafkelder waarvan wordt aangenomen dat het de tombe is van 

Herodes Agrippa, waarvan geen spoor overblijft. Een halve competitie verder bevinden we 

ons in de aanwezigheid van het klooster van Sainte-Croix, het seminarie van de Griekse 

schismatiek, herbouwd in de middeleeuwen in de vorm van een fort, en waarvan de kerk 

doorgaat voor een fundering van de 6e eeuw, dankzij de Byzantijnse keizer Heraclius. Een 

uur later kwamen we aan in Aïn-Kârim, de oude Aïn van de stam Juda, waar Zacharias en 

Elisabeth woonden, die daar het leven schonken aan Johannes de Doper. Deze plaats wordt in 

de volksmond "Saint-Jean in de bergen" genoemd. Het dorp AïnKârim is in feite hoog 

gelegen op een heuvel omringd door een cirkel van hogere heuvels. Het heeft tussen de vijf- 

en zeshonderd inwoners, van wie er slechts honderd tot de katholieke religie behoren. Op de 

vermeende plaats van het huis van Zacharia stond voor en tijdens de kruistochten een kerk 

met drie beuken, verwoest en ontheiligd na het vertrek van de kruisvaarders, en gerestaureerd 

in 1621 door de vaders van het Heilige Land die een kleine klooster waar ze school houden. 

De Sisters of Sion hebben daar ook een klooster, een school en een weeshuis. 

De hele omgeving wordt gekenmerkt door plaatsen die herinneren aan een bepaalde, 

misschien te precieze, traditie van de voorloper van de Messias. Hier is het het heiligdom van 

de Visitatie, gebouwd, naar men zegt, op de plaats van het huis van de velden van Zacharia 

en waar de Heilige Maagd Maria, haar neef, bezocht. De laatste riep het uit: ' Je bent 

gezegend onder ' alle vrouwen, en de vrucht van je schoot is gezegend ',  

 

Maria antwoordde hem met die explosie van dankzegging die te lezen is in de heilige Lucas 

en het magnificat van onze gebeden is gebleven . Er is zelfs een rots die een spleet aanbiedt 

waarin Elizabeth haar zoon zou hebben verborgen om hem te redden van Herodes 'verbod. 

Twintig minuten later ontmoeten we een andere rots waarop Johannes de Doper de Messias 

aankondigde en boete predikte. Een half uur later, en door een goed gecultiveerde vallei, 

zullen we een natuurlijke uitgraving zien van zeven meter lang en drie breed en drie, 

genaamd Grotte de Saint-Jean-Baptiste, waar we geloven dat de Forerunner zich terugtrok 

om zich voor te bereiden op de prediking. De vaderen van het Heilige Land hielden daar per 

ongeluk de mis op een steen uitgehouwen in de vorm van een altaar. Hierboven zien we de 

overblijfselen van constructies die toebehoorden aan een oratorium of een kluis. De Grot van 

Saint-Jean ligt op grote hoogte op de helling van een van de heuvels die de prachtige vallei 

van Térébinthe vormen. Tenslotte tonen we vlakbij een ruïne waar de vroomheid van broeder 

Liévin het graf van de nicht van de Maagd wil zien, die zo haar leven in de woestijn zou zijn 

komen beëindigen. We keerden via dezelfde route terug naar Aïn-Kârim, namen een zuinig 

tussendoortje bij het Franciscaner klooster en vertrokken onmiddellijk daarna om Bethlehem 

te bereiken. 

We rekenen vanaf daar een goede drie uur reis die eerst wordt gemaakt door een smalle en 

vruchtbare vallei, bebouwd met wijnstokken en fruitbomen, en dan, na verschillende ravijnen 



die we verlaten om een grotere weg te nemen, overblijfselen van de oude weg. dat leidde van 

Jeruzalem naar Gaza: hier ontstaat een nieuwe vallei die zich uitbreidt tot  

 

uit de overvloedige bron genaamd A ïn-el-Hanièh, wiens wateren goed gecultiveerde velden 

bemesten. De christenen hadden het de naam Fontaine de Saint-Philippe gegeven, naar die 

van een van de zeven diakenen die door de apostelen waren geschapen, die met dit water de 

almachtige eunuch van de koningin van Ethiopië, Candace, doopten, van wie de Handelingen 

van de Apostelen (hoofdstuk VIII). We gaan dan op de rand van een stroom die zich een weg 

naar de vallei slingert en die we bijna een uur volgen, totdat we een olijfboomgaard bereiken 

die de basis en de helling van een vrij hoge berg bedekt, halverwege de heuvel. van waaruit 

we de stad BeitDjallah, de oude Gelmon, kunnen zien. Deze stad heeft bijna 3.000 inwoners, 

allemaal christenen; amper vijfhonderd zijn katholiek, de rest is Grieks-schismatisch. Er is 

een seminarie voor de inheemse geestelijkheid, opgericht door bisschop Valerga, patriarch 

van Jeruzalem. We verlaten deze berg aan de rechterkant, en in oostelijke richting komen we 

binnen een half uur aan in Bethlehem. We gingen naar de vaderen van het Heilige Land die 

me het meest gretig verwelkomden. 

Evenzeer is de omgeving van Jeruzalem triest en somber, als de omgeving van Bethlehem 

lacht en vrolijk is. Daar is het graf, hier de wieg. 

Bethlehem van Juda (Ephrata, de vruchtbare) rijst op een kalkachtige berg omgeven door 

gecultiveerde en goed beboste valleien. Deze stad is een van de oudste in Judea; de 

herinneringen aan de bijbel zijn daar verenigd met die aan het evangelie. Daar wijdde 

Samuël, op bevel van God, de jonge herder David, die daar werd geboren, koning van Israël, 

vandaar de naam Stad van David. Deze velden, bedekt met korenaren, hebben de zoete 

namen van Naomi, Ruth en Boaz behouden. In Bethlehem werden Mathan en Jacob geboren, 

één 

 

de grootvader, en de andere de vader van Jozef, echtgenoot van Maria. Op deze gezegende 

berg daalde de ster neer die de herders en magiërs naar de stal leidde waar onze Verlosser 

naar de wereld wilde komen, om ons nederigheid te leren en ons te leren ellende te doorstaan. 

De vroege christenen waren talrijk in Bethlehem, terwijl de Joden in Jeruzalem bleven 

regeren. Voor het einde van de eerste eeuw na Christus werd een oratorium opgericht op de 

plaats van Christus 'geboorte. Adrien wierp hem in 135 omver en ontheiligde de kerststal van 

de Verlosser met een altaar gewijd aan Venus. Twee eeuwen later keerde Sint-Helena deze 

plaatsen terug naar het christelijk geloof en begon daar met de bouw van een kerk die haar 

zoon Constantijn rond 333 voltooide. Op dat moment kwamen de heilige Hiëronymus en de 

heilige Paulus zich in Bethlehem vestigen. In de volgende eeuw verwoest door de Pelagianen, 

werd de basiliek in 630 volledig gerestaureerd door keizer Justinianus. Het was in deze staat 

dat de mohammedanen het vonden, die het respecteerden vanwege de herinnering aan de 

bakermat van Jezus, die zij beschouwden als een van hun profeten. De kalief Omar (637) 

kwam daar bidden, hierin geïmiteerd door zijn geloofsgenoten tot de tijd van de kruistochten. 

In die tijd was Bethlehem opgericht als bisdom. 

Het was in zijn kerk, die een kathedraal was geworden, dat Baldwin I werd gewijd en 

gekroond tot koning van Jeruzalem. Vijftig jaar later, onder de zorg van christelijke, Latijnse 

en Griekse vorsten, werd het hele interieur van de basiliek bedekt met mozaïekmotieven op 

een gouden achtergrond. En 1230, une bulle du pape Grégoire IX confia la garde de ces saints 

lieux aux Frères Mineurs (Franciscains), qui, lors de l'expulsion des chrétiens, furent 



confirmés dans leurs droits par les puissances musulmanes : mais les Grecs et les Arméniens 

ont , sinds, 

 

deelden dezelfde voorrechten, en vandaag de dag hebben de drie sekten gelijke toegang in de 

Geboortekerk of de Heilige Maria en in de heilige grot waar Christus werd geboren.  

Deze basiliek van Bethlehem is de enige die tot ons is gekomen: in elk opzicht verdient ze de 

aandacht van de reiziger en de christen. Om het te beschrijven, zal ik de zo bekwame en 

gezaghebbende pen van de historicus van de kerken van het Heilige Land lenen. Dit is hoe M. 

le comte de Vogué zichzelf uitdrukt: “ De kerk van de heilige Maria of van de geboorte van 

Christus bevindt zich aan het oostelijke uiteinde van de stad Bethlehem, buiten de muren van 

de oude stad, op de helling ten noorden van de heuvel die ondersteunt de stad van David. 

Uiterlijk is het omgeven door talrijke constructies die zijn vorm verbergen en aan het zicht 

onttrekken. De kerk is alleen toegankelijk vanuit het westen, vanaf de zijkant van de 

hoofdingang. Er is een groot geplaveid plein omgeven door oude overblijfselen; dit zijn de 

overblijfselen van Xatrium dat, naar Romeins gebruik, de deuren van de kerk voorafging. 

Het is totaal vernietigd.  

“Vanuit het atrium ging men via drie deuren de vestibule binnen: de twee zijtakken zijn onder 

latere constructies verdwenen; die in het midden is alleen zichtbaar, hoewel gedeeltelijk 

belemmerd door een grote moderne steunbeer, en van binnen ommuurd, uit angst voor de 

Arabieren, met uitzondering van een lage en nauwe doorgang. Deze deur is rechthoekig en 

bekroond met een grote bovendorpel ondersteund door twee beugels. De vestibule regeert 

over de hele breedte van de beuken van de kerk, tot aan de hoogte van de zijbeuken. Aan de 

buitenkant, boven het dak, zien we de puntgevel van het middenschip. Van binnen is hij 

naakt, donker, 

 

zonder ornamenten, verdeeld door muren in drie kamers, en geeft door een enkele deur in het 

interieur van de kerk.  

Toen we door deze deur liepen hebben we voor onze ogen een magnifiek schouwspel.  

 Aan het einde van deze beuken, als we bij het denken de hekken verwijderen die door de 

Grieken zijn opgericht, zien we een breed transept, een koor, apsissen, allemaal overspoeld 

met licht door een reeks ramen in het bovenste gedeelte van het gebouw. We worden 

vervoerd naar een oude basiliek, zoals bedacht door het Romeinse genie, zoals die door 

Constantijn werd toegepast op de aanbidding van christenen, om vervolgens te worden 

ontwikkeld, getransformeerd en als uitgangspunt te dienen voor ieders religieuze architectuur. 

Eeuwen. We bewonderen tegelijkertijd de verheven ouderdom van het monument, de 

prachtige harmonie, de harmonieuze majesteit van zijn combinaties, en aan de indruk van een 

prachtig spektakel wordt de interesse toegevoegd die de aanblik van een conceptie altijd 

inspireert. Origineel. 

 de middelste is op zichzelf breder dan de twee gangpaden gecombineerd. Ze bestaan uit elf 

traveeën. Het transept is even breed als het middenschip en vormt daarmee de figuur van een 

kruis. De twee uiteinden, in het noorden en in het zuiden, worden afgesloten door halfronde 

apsissen, die uitsteken vanaf de buitenmuur van de basiliek. De vier hoeken van de kruising, 

of het midden van het transept, worden ingenomen door vier rechthoekige palen die twee 

halve kolommen in hun flanken dragen, om overeen te komen met de rijen kolommen van het 

schip en het koor. 

 



“Aan de andere kant van het transept verschijnen de vijf beuken weer met ongelijke lengtes 

en vormen ze het koor van de kerk.  

De middelste bestaat uit twee brede overspanningen en een halfronde apsis, gelijk aan die 

welke de armen van het kruis beëindigen. De volgende twee, rechts en links, eveneens 

gevormd door twee traveeën, eindigen in een rechtermuur, aan het begin van de apsis; de 

twee uiterste zijbeuken hebben slechts één travee, en eindigen ook in een rechte muur: deze 

traveeën zijn breder dan die van het grote schip, zodat de onderbroken lijn die dit gedeelte 

van het gebouw beëindigt uit ongeveer gelijke delen bestaat. Deze opstelling van de 

zijbeuken van het koor, regelmatig getrapt tussen de twee apsissen van het transept en de 

centrale apsis, is zeer succesvol en verbindt op een zeer symmetrische manier de bovenkant 

van het kruis met de zijtakken. 

 het communiceert via ondergrondse gangen met de grotten die zich onder de kerk uitstrekken 

en die, zoals we weten, de graven van de heilige onschuldigen, die van Saint Paule en Saint 

Eustochia bevatten, en het eenzame toevluchtsoord waar de heilige Hiëronymus zesendertig 

jaar doorbracht zijn leven en componeerde de meeste van zijn werken "(1). 

Ik zal wat details aan deze beschrijving toevoegen.  

De Grot van de Geboorte, die de traditie "een stal" noemt, was ongetwijfeld de ondergrondse 

stal van een van die oosterse herbergen die ik zo vaak heb genoemd  

i; l) De kerken van het Heilige Land, p. 48. 

 

naam van cararanserai. Het is gewelfd en meet 10 meter 50 lang en 4 breed. De vloer en 

muren zijn volledig bedekt met marmer. Eenendertig lampen branden daar dag en nacht. De 

geboorteplaats van de Heiland was ingesloten in een halfronde apsis waar nog enkele 

fragmenten van mozaïek uit de kruistochten zijn. Er is een altaar van de Grieken. Drie meter 

van deze apsis dalen we via drie treden af naar het oratorium van de crèche, dat slechts 2,50 

meter lang en 2,50 meter breed is; drie oude marmeren zuilen ondersteunen de opening. Het 

altaar van de kribbe is van de Latijnen. 

De bovenste basiliek is niet gewelfd; een eenvoudig framedak bedekt het gebouw. Degene 

die vandaag te zien is, dateert pas uit de 17e eeuw; het is waarschijnlijk dat in de oudheid en 

tijdens de middeleeuwen de zichtbare balken verborgen waren achter een min of meer sierlijk 

houten plafond. De kerk ontvangt daglicht door talrijke halfronde ramen die in de zijwanden 

zijn doorboord. De kolommen die het interieur versieren en de vijf beuken verdelen, zijn 

zesenveertig; het zijn monolieten van zes meter hoog in hard, kalksteen en roodachtig 

gesteente, wit geaderd en lijken marmer te zijn, en met Corinthische kapitelen. Elke 

colonnade ondersteunt een architraaf. Tussen deze zuilen en de bovenste ramen zijn nog 

prachtige resten te zien van de mozaïeken op een gouden achtergrond waarmee de Griekse 

keizers en de koningen van Jeruzalem de muren van de basiliek hadden versierd. 

Open naar het westelijke uiteinde van de kerk twee ijzeren zijdeuren; de ene is in het klooster 

van de Vaders van het Heilige Land en de andere in dat van de niet-verenigde Grieken. Deze 

 

twee kloosters, evenals die van de Armeniërs, grenzen dus aan de kerk. We dalen af van het 

koor naar de Crypte van de Geboortekerk via twee trappen, een van zestien treden en de 

andere van dertien. Laten we tot slot zeggen dat we door nog eens vijf treden naar beneden te 

gaan, deze andere crypte binnengaan waar de graven zijn van de heilige Hiëronymus, van de 

heilige Paula en van de heilige Eustochia, zijn dochter, of liever de plaatsen waar de traditie 

beweert dat ze zijn begraven. . 



De stad Bethlehem heeft ongeveer 5.000 inwoners, van wie de helft katholiek is; de rest 

bestaat uit 1.700 Griekse schismaten, 700 niet-verenigde Armeniërs, twaalf tot vijftien 

protestanten en honderd moslims. De katholieke parochie wordt bediend door de paters van 

het Heilige Land, die ook een jongensschool hebben; Christelijke meisjes krijgen les van de 

Zusters van Sint-Jozef van de Verschijning. 

Na het bijwonen van de mis in de Sint-Catharinakerk van het Franciscaner klooster en 

opnieuw gebeden te hebben in de grot die geheiligd is door de geboorte van de Messias, 

vertrokken we weer naar Jeruzalem. We maakten een omweg waardoor ik de Solomon Basins 

kon bezoeken, gelegen op korte afstand van Bethlehem, in de buurt van een vierkant gebouw 

dat ongetwijfeld in de Middeleeuwen een versterkt kasteel was, moslim of christelijk, ik weet 

het niet. Deze enorme reservoirs, gegraven in de rotsen en bekleed met gecementeerd 

metselwerk, zijn drie in aantal, opgesteld langs een vallei genaamd YOuadi-Artase. Ze waren 

bedoeld om regenwater op te vangen. De eerste die verschijnt heeft een lengte van 116 meter 

bij een breedte van 70 en 7 tot 8 meter diep. Op ongeveer vijftig passen komt de tweede, van 

gelijke breedte, maar 

 

129 meter lang en 12. De derde, de grootste, op dezelfde afstand, is 177 meter lang, 64 breed 

en 15 diep. Deze reservoirs staan met elkaar in verbinding en werden naar verluidt gebruikt 

om de tuinen van de vallei van Artas te bevloeien, waar Salomo volgens Prediker zijn huis in 

de velden had gebouwd; en vandaar de naam die aan dit prachtige werk is gegeven, zeker 

oud. 

Terugkerend naar de directe route, gingen we al snel de vallei van Fl-Bakaa binnen, waar 

David de Filistijnen versloeg, een vallei die aanvankelijk vruchtbaar was en die erg rotsachtig 

werd toen we Jeruzalem naderden. Toen we de berg Mauvais-Conseil aan de rechterkant 

verlieten en langs de vallei van Grihon liepen, was het middag toen we terugkwamen door de 

Jaffapoort. 

De volgende dag vertrok ik met mijn tenten naar de Dode Zee en de Jordaan. Het is een 

kleine reis die, zei ik, drie dagen in beslag neemt en je op dezelfde manier een groot aantal 

plaatsen laat zien die geïllustreerd worden door bijbelse herinneringen of evangelieverslagen. 

Nadat we Jeruzalem hebben verlaten door dezelfde westelijke poort, die van Jaffa, volgen we 

twee lange uren de rivier, of liever de stroom van Kidron, die we passeren op een plaats waar 

het uit een afgrond komt die wordt gevormd door twee muren van rotsen, doorboord met 

openingen die leiden naar grotten die vroeger door veel ankerplaatsen werden bewoond. Een 

halve competitie verder, maar naast de weg die naar de Dode Zee leidt, ligt het klooster van 

Saint-Saba, perfect beschreven in deze paar regels door een van mijn voorgangers, M. le 

Vicomte de Basterot: “The Greek Convent of Mar -Saba is een van de vreemdste plekken die 

je je kunt voorstellen. Het zit vast in nest 

 

slikken op de steile wanden van de Cedron-stroom. Veel ervan is uitgehouwen in de rots. Van 

een paar spleten in de rotsen hebben we gebruik gemaakt om trappen te maken en meerdere 

terrassen aan te leggen. Je komt binnen via een grote, stevige toren, bewonderenswaardig 

verguld door de zon. Al het toegankelijke deel is omgeven door muren; ook, goed bewapende 

monniken, die goed op hun hoede blijven, zijn niet bang voor nomadische Arabieren. Het 

klooster is erg rijk. Hij staat onder de bescherming van de orthodoxe tsaren die hem 

overladen met donaties. 

De kerk is overladen met ornamenten in slechte smaak, maar er is een heel mooi verguld 

houtwerk dat de eucharistische symbolen vertegenwoordigt, de wijnstok en de korenaren met 



elkaar verweven (1).  Na voldoende rekening te hebben gehouden met het schilderachtige 

beeld dat deze bijzondere constructie biedt, kwamen we om onze weg te nemen naar het punt 

waar we de Kidron overstaken; het is daar heel weinig breed, hoewel dicht bij zijn monding 

in de Dode Zee, en de doorgang levert geen problemen op. 

Het duurt drie uur van Jeruzalem naar Saint-Saba: het duurt vier uur van Saint-Saba naar de 

Dode Zee, wat gedaan wordt door altijd naar het noordoosten te lopen. Het pad gaat soms 

door diepe valleien, door ravijnen bezaaid met kiezelstenen, en soms langs steile hellingen of 

over rotsachtige bergruggen. Kom dan vreselijk 

(1) Libanon, Galilea en Rome. Parijs, 1869, bij Charles Douniol, boekhandelaar, p. 220. 

 

woestijnen, domein van de bedoeïenen. We hadden niets te klagen, en ik denk niet dat we op 

de heenweg en de terugweg beschermd waren tegen elk avontuur door de aanwezigheid van 

de twee Bachi-Bouzouks (ruiters) gewapend met speren, die we hadden met ons 

meegenomen, om aan het gebruik te voldoen. 

Vanaf de eerste vrij aanzienlijke hoogte, die men ontmoet op een kwartier van Kidron, toont 

de horizon u, voorbij de toppen van grote zandheuvels, het azuurblauwe laken van de 

vervloekte zee die aan de overkant de bergen van Moab omlijst met hun bizarre uitsparingen. 

Een halve mijl verderop bevinden we ons voor Nébi-Mousa, een kleine moskee gebouwd op 

een eminentie waar moslims zonder reden beweren dat Mozes, die ze Monsa noemen, 

begraven was. Er heeft eens een klooster bestaan, zo wordt gezegd, gebouwd door Saint 

Enthyme in de vierde eeuw en verwoest door de Perzen van Chosroës. De hele omgeving is 

bedekt met asfaltstenen die de Arabieren gebruiken om vuur te maken en die, nog steeds van 

grote afstand, Lake Asphaltite aankondigen. Twee uur klimmen en dalen, waarbij de 

afdalingen veel sneller waren dan de beklimmingen, brachten ons, vaak met afstijging, op de 

kruising van het pad dat naar Jericho leidt. We laten het links liggen en klimmen een hoogte 

vanwaar het uitzicht magnifiek is. Het uitgestrekte meer is gegroeid, de bergen aan de 

oostelijke oever zijn gestegen: in het noorden ligt de vlakte van de Ghôr van Jericho, 

gedeeltelijk gecultiveerd, gedeeltelijk droog, en aan het einde van de Dode Zee, de vallei en 

de monding van de Jordaan ; in het zuidwesten het begin van het Juda-gebergte dat grenst aan 

de westelijke oever van het meer. Lange tijd heeft de 

 

algemene depressie van de grond die alleen ophoudt in deze binnenzee. Vanaf hier wordt het 

steeds duidelijker. Het laatste deel van de route gaat langs een stroom waarvan de 

extravasatiebedding is bedekt met riet, struikgewas, plukjes aloë en andere vetplanten. 

Het is moeilijk om te navigeren in het midden van deze wirwar die gunstig is voor wild, 

patrijzen, tortelduiven en hazen die daar in overvloed aanwezig zijn.  

Uiteindelijk, toen we afdaalden, rond drie uur 's middags, landden we op de uiterste rand van 

de Dode Zee, op een kleine kaap gelegen voor een eilandje dat de naam RedjOln-Louth (de 

Lotli-hoop) heeft gekregen.  

Net als het meer van Genezareth ligt het asfaltietmeer ver onder het niveau van de 

Middellandse Zee, zeggen de statistieken 392 meter, wat het ook 1171 meter lager plaatst dan 

Jeruzalem. Maar de Dode Zee is veel groter in omvang dan het Meer van Galilea, want het is 

bijna twintig mijl lang en gemiddeld vier keer breed; zijn grootste diepte bereikt 340 meter. 

De immense vallei die de bodem vormt, was, volgens het getuigenis van de Bijbel, 

gecultiveerd en vruchtbaar voor een ramp, veroorzaakt door de woede van de hemel, als straf 

voor de misdaden van Sodom en Gomorra en van de drie andere schuldige steden. deze 



bodem die de Jordaan en vele zijrivieren in een binnenzee hebben veranderd, van streek 

maken. We zijn nog steeds op zoek naar de plaats van de vervloekte steden. De twee 

belangrijkste rivieren na de Jordaan, die in deze zee uitmonden, zijn de Zerka frfayn (de 

Callirhoë), een rivier die wordt voortgebracht door de hete bronnen die uit de bergen van 

Moab komen, en de Ouad-el-JJfaudjib (Arnon) die, die uit dezelfde bergen komen, stroomt 

vijf mijlen verder naar het zuiden. 

Alles is gezegd over de aard van de wateren van Lake Asphaltite,  

 

verzadigd, in een enorme hoeveelheid, met zout vermengd met bitumineuze residuen, wat het 

zijn naam gaf. We weten dat de vissen daar niet leven. Maar het zou verkeerd zijn te geloven 

dat niets op zijn oppervlak of op zijn randen kan leven; Ik zag talloze watervogels die daar 

zwemmen en duiken zoals in elke andere zee De kust van de Dode Zee vormt, op de hoogte 

waar wij waren, een zandstrand bedekt met drijfhout dat de Jordaan erheen brengt; het wordt 

begrensd door groot struikgewas van een doornige struik waarvan de takken naar de aarde 

krullen en die een heerlijke kleine rode vrucht voortbrengt die de Arabieren arhath noemen. 

Laatste detail, tot slot, dat ik niet kan vergeten, het is de verzengende hitte die het al in de 

maand mei is in dit laagland, op een dag, zoals we hadden, zonder wolken en zonder het 

minste zuchtje wind. 

We bleven niet lang op deze onherbergzame kust, in de haast dat we nog vroeg waren om bij 

de Jordaan aan te komen, waar we de nacht in de tent zouden doorbrengen. Het is een lange 

aangelegenheid van een uur, eerst naar het noordoosten, dan directer naar het noorden, 

veertig minuten in hoge heide en de rest van de weg door een vlakte zonder begroeiing. Een 

kleine vallei, of liever een landplooi bedekt met groen, maar die in het regenseizoen slechts 

een moeras is, bracht ons naar de rand van de Jordaan, die we een kwartier volgden, door het 

struikgewas, om te komen op de plaats waar, volgens de traditie, Jezus Christus de doop 

ontving door toedoen van Johannes de Doper. Zoals alle pelgrims dronk ik water uit de 

heilige rivier in de palm van mijn hand, en terwijl we onze tenten opsloegen, 

 

en terwijl ik op het avondeten wachtte, wilde ik ook baden in deze historische golf, van 

ongeëvenaarde zachtheid en helderheid.  

De Jordaan, El-Schariat [de Rapide) rechtvaardigt zijn naam goed, want vanaf zijn uitgang uit 

het meer van Galilea tot zijn binnenkomst in de Dode Zee, waar hij verdwaalt, die een loop 

van ongeveer dertig mijlen omvat, is de helling die hij volgt ongeveer acht meter per 

competitie, een enorm aantal.  

Het niveauverschil tussen de twee meren is namelijk 240 meter. Geboren aan de voet van 

Jebel-Cheick (de grote Hermon) vijfenveertig mijl vanaf zijn monding, is de Jordaan de enige 

rivier in Palestina en voorziet het bekken waarvan het de bodem doorkruist met uitzonderlijke 

vruchtbaarheid. 

Bij aankomst in de Dode Zee biedt het een breedte van meer dan zestig meter bij een diepte 

van vier, en vijf in het midden van zijn bedding. Vanwege zijn te hoge snelheid is het 

verstandig om alleen aan de rand te baden, wat ik op de. aanbevelingen van mijn uitstekende 

gids, wiens vaderlijke bezorgdheid mij nooit uit het oog heeft verloren. Ik zal die avond en 

die nacht die ik op deze geurige kusten heb doorgebracht, nooit vergeten, onder deze zachte 

hemel die de sterren zo helder verlichtten. Voordat we in slaap vielen, gaf broeder Liévin me 

alle herinneringen aan de Bijbel en het Evangelie die betrekking hebben op de Jordaan, en 

vooral tot het punt waarop we onze rust hadden gemarkeerd. 



Het was op deze hoogte dat de Hebreeën, die het Beloofde Land binnengingen, de rivier op 

droge voet waren overgestoken, dankzij een nieuw wonder van de Almachtige die hen leidde. 

Op deze plaats gingen de wateren weer open voor de profeten Elia en Elisa. David, 

weggelopen 

 

Achtervolging van Absalon door vadermoord, stak op dezelfde plaats de Jordaan over, 

vergezeld van enkele toegewijde dienaren.  

Naäman, de melaatse, hoofd van het leger van de koning van Syrië, kwam daar op bevel van 

Elisa baden en kwam volledig genezen uit de rivier. Ten slotte wil een constante traditie dat 

het aan de oever is waar we kampeerden dat de heilige Johannes de Doper boete predikte en 

de Messias aankondigde, en dat het ook in dit deel van de rivier is dat het Lam zonder smet 

voor ons wilde opdragen. , om een sacrament te gebruiken waar hij geen behoefte aan had. Ik 

geloofde, in het geloof waarmee mijn hart overstroomde sinds mijn intocht in het Heilige 

Land, om getuige te zijn van dit tafereel zo groot in zijn eenvoud en dat de eerste daad van 

onze verlossing was. "Toen Jezus " kwam van Galilea naar de Jordaan naar Johannes om 

"door hem gedoopt te worden." - Nu wees Johannes hem opzij en zei: " Ik ben het die door 

jou gedoopt moet worden, en jij komt " tot mij! - Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Laat je hand los, want zo zouden we alle gerechtigheid vervullen. Dus John verliet hem. - Nu, 

“ nadat hij gedoopt was, kwam Jezus onmiddellijk uit het water; en " zie, de hemelen werden 

voor hem geopend: hij zag de Geest van " God neerdalen in de vorm van een duif en op hem 

komen ". - En hier is een stem uit de hemel die zegt: Dit is " mijn geliefde zoon in wie ik al 

mijn zelfgenoegzaamheid heb gelegd (1).   

De volgende dag was gewijd aan de verkenning van Jericho en de omliggende plaatsen, 

waarvan de Schrift ons de herinnering heeft bewaard. We rekenen vanaf de Jordaan tot 

Jericho twee uur rijden, eerst een kwartier om eruit te komen 

(i) Evangelie volgens Mattheüs, hfst. III. 

 

de depressie gevormd door de loop van de rivier, en dan, iets minder dan een uur door een 

volledig gestripte grond waaruit hier en daar kalkachtige heuvels van verbazingwekkende 

regelmaat ontstaan, om aan te komen bij de Nahrel-stroom -Kelt die in een vruchtbare vallei 

stroomt, tussen twee banken bezaaid met bloemen. We passeren het bij een heuvel waaraan 

de inwoners de naam Tell-Geldjoul geven, en dat is de Galgala van Joshua, het eerste station 

van de Hebreeën nadat ze de Jordaan waren overgestoken, vanwaar de leider van het volk van 

God zijn zegevierende aanvallen op de Chanaanitische bevolking die het land bezette. Saul 

werd daar erkend als koning over heel Israël. Van de kerk die op deze plek in een onbepaalde 

periode is gebouwd, zijn slechts enkele overblijfselen van mozaïekstraatstenen over. Een 

laatste half uur door een zeer vruchtbare vlakte brengt je naar Jericho, door de Arabieren Rah, 

Riha of Richa genoemd. Dit is het moderne Jericho, gebouwd op enige afstand van de stad 

Jozua, wiens plaats geleerden zoeken, en zelfs van een Romeins Jericho wiens positie net zo 

onzeker is. 

Degene die volgens mij deze ingewikkelde vraag het beste heeft uitgelegd en besproken, is 

M. de Saulcy. Volgens hem moeten we op zoek naar de Bijbelse Jericho een kleine 

competitie verder naar het noorden en al in de buurt van de mooie bron van Ain-el-Soulthan, 

waarvan bekend is dat christenen als de Fontein van Elisa, die domineert, zegt hij., " Een blok 

van terpen 'die als fundament voor de stad diende. Het herinnert aan wat Eusebius en de 

heilige Hiëronymus schreven, over drie steden met deze naam, die achtereenvolgens in de 

buurt van elkaar werden gebouwd, de eerste verwoest door Jozua, de tweede door de 



Romeinen en de derde. overlevende van hun tijd De geleerde reiziger plaatst het Jericho van 

Herodes, het land waar hij verbleef 

 

Onze Lieve Heer, op de bodem van de kloof die oprijst van Riha naar Jeruzalem, dat wil 

zeggen, bij de ingang van de vlakte.  

Maar, ik herhaal, dit alles is verre van duidelijk, en ik heb niet de pretentie mijn woord eraan 

toe te voegen, omdat ik niets heb dat mij het recht geeft om dat te doen.  

We gingen naar deze fontein van Ain-el-Soulthan waarvan het slechte water werd 

gecorrigeerd door een wonder van de profeet Elisa. Het toont nog steeds zijn prachtige bassin 

waaruit het met geweld ontsnapt en een overvloedige stroom vormt. 

Vroeger sierde een monument deze bron; we zien slechts enkele volledig vervormde resten. 

We vervolgden onze wandeling om de berg Quarantine te bereiken, twintig minuten verder, 

naar het noordwesten. Onderweg ontmoeten we, twee of driehonderd meter van elkaar, drie 

verwoeste molens, waar vanaf de middeleeuwen suiker werd vervaardigd met het riet van het 

grondgebied van Jericho, dat niet meer produceert. 

Bij de tweede zijn de overblijfselen van een aquaduct, ongetwijfeld bedoeld om het water te 

brengen dat de molenstenen in beweging zette, waarvan men vrij grote fragmenten opmerkt. 

Komend uit een klein bos van doornige struiken, bevonden we ons aan de voet van de 

rotsachtige heuvel genaamd de Berg van Quarantaine, omdat het daar is, zo wordt gezegd, dat 

Jezus Christus zich daar terugtrok om daar te vasten. Veertig dagen en veertig nachten 

voordat hij werd verzocht door de demon, die hem naar de top van deze berg had geleid, hem 

liet zien en hem alle koninkrijken van de aarde aanbood. Op twintig plaatsen is de rots 

doorboord met min of meer diepe gaten, waardoor evenveel ankercellen worden gevormd die 

daar in de vroege dagen van het christendom leefden. Een van deze grotten zou als 

toevluchtsoord voor de Heiland hebben gediend. Geconverteerd 

 

In het begin van de kapel zijn er nog enkele overblijfselen van schilderijen die in de 4e eeuw 

zijn gemaakt door de orde van Sint-Helena. Gezien de moeilijkheid om het te bereiken, 

geloofde ik dat het werd gezegd door broeder Liévin, die niet alleen deze grot bezocht waar 

een gevaarlijk pad naar leidt, maar ook meer dan eens beklom naar de top van de Heilige 

Berg waarop we alleen met ongelooflijke pijnen slagen. . Ik vond het niet nodig om de 

beklimming te proberen en we keerden terug naar het kamp dat we hadden uitgekozen in de 

buurt van het moderne Jericho, waar we wachtten op de lunch die we goed hadden gewonnen 

tijdens deze vier uur durende race sinds ons vertrek uit de Jordaan. We hadden besloten om 

de rest van de dag en de nacht daar door te brengen, want de werkelijk ondraaglijke hitte had 

me erg moe gemaakt en andere vermoeidheid wachtte me voordat we de volgende dag naar 

Jeruzalem terugkeerden. 

In de namiddag ging ik naar het dorp Riha (het huidige Jericho). Het bezoek duurde niet lang. 

Stel je een verzameling ellendige hutten voor, gemaakt van gedroogde modder en riet, 

gegroepeerd rond een klein vervallen fort, Bordj-er-Riha genaamd (het kasteel van Jericho) 

en dat dienst doet als onderkomen voor ongeveer vijftig Bachi-Bouzouks. Dit is alles dat de 

plaats inneemt van het amfitheater, de renbaan en de citadel gebouwd door Herodes. Het 

Romeinse en christelijke Jericho was een belangrijk bisdom geworden; Riha, die hem 

opvolgt, heeft amper 250 inwoners. Het is deze diepe achteruitgang te danken aan de buurt 

van de bedoeïenen, die, niet tevreden met het periodiek plunderen ervan, de bewoners ervan 



weerhouden om, zoals het verdient, de bewonderenswaardige vlakte die hen omringt, te 

cultiveren. 

Men kan zijn vruchtbaarheid beoordelen aan de hand van de tuinen die zich vormen  

 

rond het dorp een gordel van het mooiste groen. Trellises en vijgenbomen zijn er in 

overvloed; maar geen enkele palmboom, en toch Jericho werd vroeger ook wel “the City of 

Palms. ” Josephus spreekt ook van de veel gewaardeerde balsem zijn campagne 

geproduceerd. is de Roos van Jericho, die weliswaar droog is, keert terug naar zijn natuurlijke 

staat door onderdompeling het voor een paar uur in water, en ik koos er drie of vier die ik 

mee terug nam als aandenken aan mijn reis. 

Onze volgende dag was verdeeld in twee fasen van zeer ongelijke lengte. De eerste (bijna vijf 

uur lopen) bracht ons naar de Fountain of the Apostles, waar we onze ochtendmaaltijd aten; 

de tweede (minder dan anderhalf uur) bracht ons bij de poorten van Jeruzalem. Verlaat bij het 

verlaten van Jericho de fontein van Elisa aan de rechterkant, in zuidwestelijke richting; we 

steken de Nahr-elKelt over, die we lange tijd volgen, lopend over een oude Romeinse weg 

die op sommige plaatsen niet langer een afschuwelijke waaghals is. We komen dan in de 

bedding van een andere stroom, YOuadi-el-Crât, waar de weg in opgaat. 

Na verschillende steile beklimmingen en afdalingen, kom je bij Khan El-Atrour, een 

voormalige rustplaats voor reizigers, op de ruïnes waarvan Ibrahim-Pasha, terwijl hij Syrië en 

Palestina bezette voor zijn vader, een karavanserai had gebouwd, die ook een ruïneren.  

Een half uur later steken we de sterk golvende vlakte over waar de Egyptische generaal in 

1834 een belangrijke overwinning behaalde op de bedoeïenen, die met hem het land 

betwistten. Een nieuwe opeenvolging van beklimmingen en afdalingen langs hetzelfde 

afschuwelijke pad brengt je eindelijk 

 

in YOuadi-el-Haoud (vallei van de trog) die we een uur volgen om bij deze fontein te komen 

die de Arabieren Bir-el-llaoud noemen, de bron van de trog, en de christenen de fontein van 

de apostelen. Broeder Liévin denkt dat het dezelfde is die de Joden de Fontein van de Zon 

noemden, op de grens die de stam Benjamin scheidde van die van Juda. Het is de enige bron 

van drinkwater die we tegenkomen van Jericho tot Jeruzalem, op deze weg die de discipelen 

van Christus vaak moesten volgen; vandaar de naam waaronder het door christenen wordt 

vereerd. Een heel klein monument siert de fontein, in de buurt waarvan een zwembad te zien 

is, evenals de overblijfselen van een niet meer gebruikte khan. 

We rustten daar een uur, terwijl we lunchten, om de meeste hitte, die verstikkend was, door te 

laten.  

We stapten rond drie uur weer op onze paarden, op weg naar Bethanië, het thuisland van 

Lazarus, de enige bewoonde plaats die we op deze lange weg tegenkomen. Je bent er in 

veertig minuten via een ruw en steil pad dat eindigt op een plateau waarop mijn metgezel me 

een blok vuursteen van een meter lang wees en tegen me zei: ' Dit is de steen van het 

gesprek.'   Het enige historische en naar men zegt authentieke ding dat daar te zien is, is het 

graf van Sint Lazarus, waarop een kerk was gebouwd, verwoest in de 8e eeuw en vervangen 

door een moskee, ook in 

 

ruïnes. Je gaat daar naar beneden via een trap van zevenentwintig treden. De grot waar het 

graf zich bevond, wordt voorafgegaan door een vestibule met een altaar waar de kerkvaders 



soms de mis komen opzeggen. Dit alles is in de diepste duisternis en kan alleen worden 

bezocht door het licht van de kaarsen waarmee we de voorzorgsmaatregelen hadden genomen 

om onszelf te voorzien. 

Op ongeveer vijftig meter van het graf laten we een plek zien die doorgaat naar de plaats van 

het huis van de heilige Maria Magdalena en de heilige Martha. Vanaf de tijd van de 

kruistochten, die de opkomst in Bethanië van een prachtig klooster gewijd aan Sint Lazarus 

hadden gezien, zijn alleen de overblijfselen van een enorme toren overgebleven die 

Melisende, de vrouw van koning Foulques van Anjou, had gebouwd om dit gesticht te 

beschermen op de fundamenten van een Judaïsche vesting. Tweehonderd meter verderop 

tonen we ook de locatie van het huis van Simon de melaatse, waar de Heiland zat toen Maria 

Magdalena parfums op zijn hoofd kwam gieten. 

Er was ook een kerk die voorbestemd was om deze herinnering te bestendigen; vandaag is het 

volledig verdwenen. 

Bethanië ligt aan de poorten van Jeruzalem, waar u heen gaat door de berg van Scandal aan 

uw linkerhand te verlaten, die het dorp Siloah draagt; we volgen dan het dal van Josafat; we 

verlaten de hof van Gethsemane aan de rechterkant, en nadat we de Kidron op een stenen 

brug zijn overgestoken, komen we binnen door de deur van de heilige Stefanus, vlakbij de 

plaats waar deze moedige martelaar als eerste ter dood werd gebracht voor het geloof nieuw . 

Meer dan ooit volhardend in het plan dat uitsluitend mijn gedachten bezighield, had ik een 

directeur moeten kiezen die belast was met het verlichten van mijn geloof en het geruststellen 

van mijn geweten.  

Mijn keuze viel op de decaan van de religieuzen van de aarde-  

 

Heilige, pater Antonio van de Transfiguratie, een oude man meer dan een tachtigjarige, wiens 

eerbiedwaardige figuur zowel vertrouwen als respect opwekte, en die, bij de eenvoud van een 

kind, alle deugden verenigde die heiligen maken: ' Mijn broer, hij zei tegen ik, je bent in de 

stad waar “Jezus Christus voor jou stierf; bezoek deze plaatsen heilig "door zijn 

aanwezigheid, volg stap voor stap de voetsporen van zijn " passie, en vervang de zorg voor 

uw bekering tot " God, beter dan ik u de weg zal wijzen " van verlossing.  Ik bracht drie 

dagen door met dit bezoek, en in de volgorde waarin de evangelieverslagen elke plaats 

bevatten, ga ik een korte beschrijving geven van het Jeruzalem van de Messias, dat is dat van 

Herodele de Grote, een beschrijving die al is gedaan honderd keer en waarin ik voel dat de 

overvloed aan materiaal in dit laatste deel me verbiedt het te herhalen. 

Mijn eerste bezoek was voor de ruïnes of liever voor de locatie van de tempel. Deze tempel in 

Jeruzalem neemt een geweldige plaats in in de geschiedenis van het leven van Jezus Christus. 

Veertig dagen na zijn geboorte waren Maria en Jozef gekomen om hem aan de Heer toe te 

wijden, en bij deze gelegenheid werd daar het danklied van de heilige oude Simeon gehoord.  

Jezus was toen twaalf jaar oud toen zijn ouders, gevestigd in Nazareth, hem naar Jeruzalem 

brachten voor de plechtigheid van het Pascha. Bij zijn terugkeer merkte hij dat hij dat niet 

deed 

 

gevolgd punt, keerden ze terug op hun schreden 'en vonden hem in de tempel' gezeten tussen 

de doktoren, naar hen luisterend en hen ondervragend. Het evangelie spreekt niet langer over 

de terugkeer van Jezus Christus naar Jeruzalem, en daarom over zijn nieuwe komst in de 



tempel. , tot de tijd van zijn missie, ingehuldigd in Galilea door het wonder van de bruiloft in 

Kana.  

Op het volgende Pascha vinden we hem in de heilige stad, en voor het eerst verdrijft hij van 

de tempelmuren de verkopers die, zegt hij, van zijn 'Vaders huis een huis van verkeer' hebben 

gemaakt.   

Na een heel jaar doorgebracht te hebben in Galilea en in de andere noordelijke provincies 

waar hij gepredikt en wonderen verrichtte, nadat hij zijn twaalf apostelen en zijn 

tweeënzeventig discipelen had uitgekozen, beschuldigd van het verspreiden van zijn leer, 

keert Jezus voor het Pascha weer terug naar Jeruzalem; hij predikt in de tempel en verricht 

nieuwe wonderen die bijdragen aan de woede van de Farizeeën; maar daar zijn tijd nog niet 

was gekomen, keerde hij terug naar Galilea om hun valkuilen te vermijden. 

Tijdens het derde en laatste jaar van zijn missie ziet Jeruzalem hem twee keer, het eerste op 

het Loofhuttenfeest. Op deze dag verschijnt Jezus plotseling in de tempel, midden in de 

plechtigheid, en verbaast de mensen met zijn leer. De Farizeeën en de prinsen van de 

priesters sturen satellieten om het in te nemen; maar deze, die net als de anderen met 

bewondering zijn geslagen, verontschuldigen zich voor het feit dat ze dat niet hebben gedaan 

en zeggen: " Nooit heeft een man zo gesproken als " die! “De volgende dag, bij zonsopgang, 

keert hij terug naar de tempel, waar iedereen zich om hem heen verzamelt om naar hem te 

luisteren, en hij verlaat de tempel alleen om te voorkomen dat hij stoned wordt. 

 

door de Farizeeën, verontwaardigd over wat hij beweert de Zoon van God te zijn. Op het 

feest van de inwijding van de tempel, dat in december van datzelfde jaar viel, keerde Jezus er 

naar terug. 

Terwijl hij onder Salomo's portiek liep, werd hij omringd door een menigte Joden die hem 

opriepen om hen duidelijk te vertellen of hij de Christus was. 'Ik zeg het je,' antwoordt hij, 'en 

je gelooft me niet!' En hij voegt eraan toe: "De werken" die ik doe in de naam van mijn 

Vader, getuigen van "mij. Mijn vader en ik zijn één.  Ze proberen hem te grijpen, maar hij 

glijdt weg van hun inspanningen en steekt de Jordaan over, vlakbij de plaats waar Johannes 

hem had gedoopt. 

Daar ontving Christus van de zusters van Lazarus het nieuws dat hun broer in Bethanië, nabij 

de Olijfberg, gevaar liep te sterven. 'Hij hield van Lazarus', zegt het evangelie, 'evenals van 

Martha en Maria, zijn twee zusters.  Bij het horen van dit wonder, waarvan verschillende 

Joden in Jeruzalem getuige waren geweest, gaven de prinsen, priesters en Farizeeën de raad: 

'Als we het hem laten doen', zeiden ze, 'zullen ze allemaal in hem geloven ', en vanaf die dag 

zullen ze dacht er alleen aan hem te doden. Jezus trok zich met zijn discipelen enige tijd terug 

in de woestijn van Efraïm of Efraïm, acht mijl ten noorden van Jeruzalem. Maar naarmate de 

tijd vorderde dat hij het grote doel van zijn missie zou verteren, kwam hij dichter bij de stad 

en keerde terug naar Bethanië. Het was de zesde dag voor de paasviering. Hier begint de 

heilige week. Op zondag deed de Heiland dit in het oude Zion 

 

triomfantelijke intocht waarvan onze Palmzondag bedoeld is om de herinnering te 

bestendigen. Hij ging onmiddellijk naar de tempel, en voor de tweede keer verdreef hij de 

kooplieden en geldwisselaars, hen verwijtend 'dat ze het huis van God tot een grot van dieven 

hadden gemaakt'. Daarna genas hij de kreupelen, herstelde het zicht voor de blinden en 

zichzelf op weg om in het openbaar te onderwijzen, nu met nieuwe kracht en grotere 

duidelijkheid zijn goddelijke essentie en missie bevestigend. 



Hij keert daar op maandag, dinsdag en woensdag terug, en gaat pas 's avonds met pensioen, 

om met zijn twaalf apostelen de nacht door te brengen in Bethanië of op de Olijfberg, en hij 

gebruikt deze lange uren om het volk te onderwijzen door middel van bewonderenswaardige 

gelijkenissen en om verwarren de Farizeeën en de doktoren van de wet die hem wilden 

verrassen.  

Op de laatste dag, toen hij de tempel verliet, wilden zijn discipelen dat hij de structuur ervan 

zou bewonderen; toen antwoordde Jezus hun: “Je ziet dit allemaal, al deze * prachtige 

gebouwen! Ik zeg je de waarheid, de dagen zullen komen dat alles zo omvergeworpen zal 

worden dat geen steen steen op steen zal blijven.  

De tempel lag, zoals we weten, ten oosten van de stad, op de berg Moria. Van de constructies 

van Salomo, van de wederopbouw die volgde op de terugkeer van gevangenschap en van de 

restauratie- en uitbreidingswerken van Herodes, die zesenveertig jaar in beslag namen, zijn er 

slechts enkele over. 

 

onderbouw, sommige delen van de muur die het vlakke gedeelte van de heuvel omzoomden 

en ondersteunden, en ondergrondse leidingen en doorgangen, gegraven in de aarde of in de 

rots. De wetenschappers zijn het niet eens en discussiëren onderling, niet zonder bitterheid, 

om in deze vormeloze overblijfselen te weten wat eigenlijk behoort tot de drie hierboven 

genoemde perioden. Om deze volledige verdwijning van een monument of liever van een 

groep monumenten te zien, waarvan de geschiedenis, zowel heilig als profaan, de omvang en 

de grootsheid verkondigt, is men verplicht te erkennen dat het nooit voorspellen van 

vernietiging en ondergang beter was dan dat. die de Heiland aan deze plaatsen heeft gegeven. 

En de straf liet niet lang op zich wachten: amper zevenendertig jaar na de dood van Jezus 

Christus wierp Titus de weelderige gebouwen omver die de berg Moria kroonden, op 

hetzelfde moment dat hij de stad verwoestte die schuldig was aan de dood van zijn God. 

Rond het jaar 134 herbouwde keizer Adrianus Jeruzalem, en op de plaats van de Tempel van 

Salomo zagen we een tempel gewijd aan Jupiter, die op zijn beurt twee eeuwen later door 

Constantijn werd verwoest. Het was in 636 dat de Kaliph Omar, meester van Jeruzalem, op 

dezelfde plaats de moskee bouwde die zijn naam draagt. 

Dit gebouw, dat door de kruisvaarders tot een christelijke kerk werd omgevormd, keerde, 

toen de stad werd overgenomen door Saladin (1187), voor altijd terug in de islamitische 

eredienst.  

Ik wilde mijn bezoek aan de heilige plaatsen niet onderbreken door deze moskee te 

inspecteren, waar ik naar terug zal komen. Ik stelde me tevreden met heel dichtbij te gaan, 

naar het midden van de oostelijke keermuur die de moslimbegraafplaats domineert en de 

vallei van Josafat, de beroemde Porte-Dorée, door welke traditie vertelt dat Jezus Christus 

 

maakte zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Het bestaat uit twee passages die worden 

gescheiden door kolommen van grijs marmer, die in het midden de bogen van de twee 

gewelven ondersteunen, waarvan de andere twee uiteinden rusten op pilasters met daarboven 

een rijkelijk uitgesneden fries. De buitenkant van deze deur, die is ommuurd, zoals ik al lang 

heb gezegd, heeft een dubbele halfronde boog die wordt ondersteund door rechte poten en 

waarvan de archiveren zijn bedekt met ornamenten en bladeren. 

Toen ik de tempel verliet waar Jezus van zondag tot woensdag niet was opgehouden de 

mensen te onderwijzen en steeds meer de woede van zijn vijanden opwekte, ging ik naar de 

plaats van de bovenzaal, waar het sacrament van de eucharistie werd ingesteld.  



Donderdag was een ongezuurde brooddag. Jezus, teruggekeerd naar Betanië, stuurde twee 

van zijn discipelen naar Jeruzalem om voor hem en zijn apostelen het paaslamsmaal voor te 

bereiden: op de instructies van hun meester kozen ze, zegt het evangelie, " een grote zaal, 

hoog en versierd", en zij bereidden wat nodig was voor het Pascha, zoals de Meester hen had 

geboden. 

Dus ging ik naar de berg Sion, waar een ononderbroken traditie dit cenakel plaatst.  Het 

wordt ondersteund door de meest respectabele autoriteiten; en hoewel deze schriftelijke 

getuigenissen niet teruggaan buiten de regering van Constantijn, door hun aard en door hun 

uitdrukkingen, doen ze ons doordringen in de onduidelijkheid die aan dit tijdperk voorafgaat 

en verleggen ze de grens van onze zekerheid. Vanaf de 4e eeuw werd de kerk van de berg 

Sion als zeer oud beschouwd, 

 

en de heilige Epiphanius kon dan bevestigen, zonder bang te zijn om tegengesproken te 

worden, dat het vóór de regering van keizer Adrianus (117-138) was. Van die tijd tot in de 

moderne tijd hield een constante traditie, waarvan men het spoor in alle eeuwen terugvindt, 

niet op haar te beschouwen als de oudste van alle kerken, zoals die waarin de eerste 

vergadering van de apostelen had gehuisvest; en om het algemene geloof te bevestigen, 

komen opmerkelijke fragmenten van oude substructies, die zich bezighouden met de bases 

van het huidige monument, de moderne kerk verbinden met de eerste eeuwen van het 

christendom (1).   

Door de eeuwen heen heeft het primitieve gebouw noodzakelijkerwijs talloze veranderingen 

ondergaan; maar bij deze opeenvolgende transformaties blijft er een algemeen gegeven over, 

zoals opgelegd door de traditie, het is de verdeling van de kerk in twee verdiepingen. We 

wilden ons aanpassen aan de tekst van de Handelingen van de Apostelen, die de kamer van 

het Laatste Avondmaal op de eerste verdieping van het door Petrus en Johannes gekozen huis 

lijkt te plaatsen. 

De vaak verwoeste en herbouwde kerk van de berg Sion werd in 1342 geschonken aan de 

franciscanen, die haar ongetwijfeld in grote staat van verval aantroffen, herbouwden op 

kosten van koningin Sancho van Sicilië en haar de vorm gaven die ' ze bezit vandaag. De 

mohammedanen hielden niet op alle middelen te proberen om hen te verdrijven, bewerend 

dat koning David, die zij eren, zijn begrafenis had in een van de lagere kamers van het 

gebouw. In de zestiende eeuw hadden hun daden eindelijk de overhand, en de onteigende 

vaders van het Heilige Land gingen op zoek naar het klooster van Saint-Sauveur, waar ze 

momenteel verblijven, in de buurt van het Heilig Graf. 

(i) De kerken van het Heilige Land, p. 322. 

 

Ze werden op de berg Sion vervangen door moslim Santons, en het etablissement, dat een 

moskee werd, kreeg de naam Neby-Daoud (graf van de profeet David), waaronder het wordt 

aangeduid. Deze Santons geven geen toegang tot de kleine gewelfde kamer waar dit 

vermeende graf zich bevindt. Ernaast, dat wil zeggen altijd op de begane grond, is er een 

tweede gewelfde kamer, ondersteund door twee pilaren, de " voetenwasruimte" genoemd.   

Ik kon door te betalen naar de bovenkerk, ook verdeeld in twee kamers. Het exemplaar dat op 

het graf van David is geplaatst, is evenzo ontoegankelijk. De tweede, waar ik naar binnen 

mocht, en die terecht het Cenakel wordt genoemd (het vertegenwoordigt de plaats van het 

Laatste Avondmaal), is een puurste gotische kamer van 14 meter lang en 9 breed. Het 



ontvangt daglicht door drie ramen en wordt in tweeën gescheiden door pilaren die het dak 

van het gebouw ondersteunen. 

We kunnen de toewijzing van deze verschillende kamers variëren, ongetwijfeld verdeeld 

volgens de gegevens van de traditie; maar één ding lijkt zeker: het is inderdaad dat Christus 

in een huis op deze plaats de avond van Witte Donderdag doorbracht en zijn laatste maaltijd 

nam, gevolgd door de eucharistische instelling, dit goddelijke zielenfeest. 

Ik woonde deze sublieme en ontroerende scène bij, vol met de lezing van degenen die er 

getuige van waren. Ik kan hun kostbare verhalen alleen maar inkorten.  

"- En hij zei tegen hen: Ik verlangde met een groot verlangen om dit Pascha met jullie te eten, 

vóór mijn Passie. Omdat ik " zeg u, nu zou ik het Pascha niet eten 

 

'Totdat ze haar vervulling ontvangt in het' koninkrijk van God.   "Omdat ik je zei: ik zal dit 

sap niet drinken ", de wijnstok totdat het koninkrijk van God is aangekomen.   

Terwijl ze aan tafel zaten en het paaslam aten, kondigde Jezus voor het eerst aan zijn 

apostelen aan dat een van hen hem zou verraden. Alle discipelen keken elkaar toen aan, niet 

wetend over wie Jezus sprak. Elf van hen zeiden tegen hem: ' Zal ik het zijn, Heer?   Ten 

slotte zei hij: 'Meester,' zei hij bedeesd, 'zal ik het zijn?'  Het was Judas.  

Na het eerste deel van de maaltijd, " Jezus stond op van" de tafel, een daling van zijn kleren 

gelegd, en een doek te hebben genomen, hij " omgordde zich mee. Nadat hij water in een bak 

had gegoten, ' begon hij de voeten van zijn discipelen te wassen en' ze af te vegen met de 

doek die hij om zich heen had.  u "noemt mij Leraar en Heer, en u doet het goed", want zo 

ben ik. Dus als ik je voeten heb gewassen, ik ' die je Heer en je Meester ben, moet je' ook 

elkaars voeten wassen.  

De maaltijd liep ten einde. Jezus Christus wilde instellen, 

 

ten eerste voor zijn discipelen, het avondmaal dat Gods nieuwe verbond met mensen moest 

bezegelen.  - doe dit ter nagedachtenis aan mij. - Na "het avondeten nam hij de kelk op 

dezelfde manier, en nadat hij" bedankt had, sprak hij het hun uit, zeggende: - Drink van alles, 

"want DIT IS MIJN BLOED, het bloed van het nieuwe verbond", die voor u en voor velen 

zal worden uitgestort in "vergeving van zonden". - En ze dronken het allemaal.   

  Judas Iskariot voor de tweede keer aanduidend, zonder dat de apostelen meer begrepen: " 

Wat je doet", zei hij tegen hem, "doe het zo snel mogelijk".  Nu, het was nacht.   

Toen de verrader vertrok om zijn werk te volbrengen, wilde Jezus, die voelde dat zijn uur 

nabij was, zijn trouwe discipelen achterlaten met zijn laatste instructies.   Hij zegt hun "dat ze 

hem niet kunnen volgen " waar hij heen gaat; maar dat ze hem op een dag zullen volgen. 

Allemaal protesteren ze dat ze het nooit zullen verlaten. Petrus voegt er energieker aan toe: " 

Heer, ik ben bereid om met u mee te gaan " , naar de gevangenis, en zelfs naar de dood.  

 

 antwoordt zijn meester. Eerlijk gezegd, Peter, vandaag zal de haan niet kraaien voordat je me 

drie keer hebt verloochend.   

Dan komt dit bewonderenswaardige en vaderlijke interview waarvan ik maar een paar 

kenmerken verzamel: "Er zijn meerdere" herenhuizen in het huis van mijn vader. Ik zal "de 

plaats voor je voorbereiden". - Niemand komt tot de Vader behalve door "mij". - Ik ben de 

weg en de waarheid en het leven. - Wat "je mijn Vader ook vraagt in mijn naam, ik zal het 



doen", opdat de Vader verheerlijkt mag worden in de Zoon. - Als je 'mij liefhebt, onderhoud 

dan mijn geboden'. - Ik laat jullie geen wezen achter; Ik zal naar je toe komen. - Nog "een 

korte tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar " jij, je zult mij zien; want ik leef, en ook 

jij zult "leven". - Ik laat je met rust; Ik geef je mijn " vrede".   

Hij beschermt hen tegen de vervolgingen waarvan zij het voorwerp zullen zijn vanwege hem. 

Maar hij troost hen bij voorbaat: “Jullie zullen lijden in de wereld; heb vertrouwen, ik heb " 

de wereld veroverd . - Je hebt nu verdriet, "maar ik zal je weer zien, en je hart zal zich 

verheugen, en niemand " zal je vreugde van je afnemen. - Omdat mijn Vader zelf ' van je 

houdt omdat je van me hield en omdat ' je geloofde dat ik uit God kwam.   

Ten slotte kondigt hij hun de komst van de Heilige Geest aan: "Ik zal tot mijn Vader bidden 

en hij zal u geven om " voor eeuwig bij u te blijven, een andere trooster, de geest " van 

Waarheid.    

 

Het interview eindigde, Jezus, terwijl hij zijn ogen naar de hemel opsloeg, sprak deze rede uit 

die "het gebed na het laatste avondmaal" wordt genoemd en waarvan ik slechts een paar 

regels reproduceer: " Mijn vader", het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, dat uw Zoon 'u 

mag verheerlijken. - Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de "mannen die u mij gaf, en zij 

hielden zich aan uw" woord. En ik word in hen verheerlijkt. - De glorie die je "mij gaf, heb ik 

zichzelf gegeven, zodat" zij één mogen zijn, zoals wijzelf één zijn. 

 - Het is voor hen dat ik u smeek. - Ik bid niet alleen voor hen, maar voor ' allen die op hun 

woord in mij moeten geloven'.   

Het was toen, vervolgen de heilige geschiedschrijvers, toen het loflied van dankzegging was 

gezegd, dat Onze Lieve Heer naar buiten ging en, volgens zijn gewoonte, voorbij Kidron 

ging, “naar de Olijfberg; en zijn volgelingen zagen hem.   

Toen ik de daden van de Passie op de plaatsen waar ze werden uitgevoerd, herhaalde, ging ik 

langs de zuidelijke poort of Sion, en langs de vallei waar het graf van de Maagd zich bevindt 

en die de vallei van Josaphat volgt, op de Olijfberg ( Djebel-Tour).  

Deze berg komt in evangelieverslagen voor als het favoriete toevluchtsoord van de Heiland. 

Het kijkt uit op de berg Moria en de moskee van Omar en torent hoog boven Jeruzalem uit 

vanaf een hoogte van bijna achthonderd meter boven zeeniveau.Zijn naam geeft aan dat het 

bedekt moet zijn geweest met een bos van olijfbomen, dat tegenwoordig erg schaars is. 

De weg die van Bethanië komt, loopt voorbij de voet en eindigt bij de deur van Saint-Etienne. 

De Bijbel citeert vaak 

 

deze beroemde berg; het Nieuwe Testament spreekt er voor het eerst over in verband met 

Christus 'laatste verblijf in Jeruzalem. Jezus, zeggen de evangelisten, bracht de hele dag door 

met lesgeven in de tempel, en 's avonds ging hij naar buiten en trok zich terug op de 

Olijfberg. Op deze berg *, tegenover de tempel, zit Jezus Christus drie dagen voor zijn dood, 

terwijl hij de trotse en ongelovige Zion overpeinsde, zijn ondergang voorspelde.  Het zal 

"vertrapt worden door de heidenen, totdat de tijd van de" naties is vervuld.   

De bevoorrechte plaats van de Heiland op de Olijfberg was de hof van Getsemane. "Toen 

Jezus", herhaalt de heilige overlevering, nadat hij de bovenkamer had verlaten, "kwam Jezus 

met zijn discipelen naar een landhuis" genaamd Gethsemane, waar een tuin was, waarin hij 

binnenging en zijn discipelen met hem. - Nu, Judas, "die hem verraden had, kende deze plaats 

ook, want Jezus" had daar dikwijls zijn discipelen ontmoet.   



De hof van Getsemane ligt twee of driehonderd meter van Jeruzalem, aan de voet van de 

Olijfberg. Je komt er door de Kidron over te steken op een kleine stenen brug. De vaders van 

het Heilige Land, die er de voogdij over hebben, hebben een parterre gevormd, omringd door 

muren, waarvan ze de bloemen aan pelgrims uitdelen; Broeder Liévin haalde een boeket voor 

me op dat ik zorgvuldig heb bewaard. 

Terwijl ik me de laatste uren van de Verlosser herinnerde, had ik bijna spijt van deze 

verfraaiing die was aangebracht op een plek die zoveel pijn zag; maar evangelische 

herinneringen komen tot leven in de acht enorme olijfbomen die te zien zijn 

 

daar en die, als ze niet terugkeren, zoals het naïeve geloof van de bewaarder van deze 

omheining beweert, in de tijd van Jezus Christus, niettemin vele malen seculier zijn. De 

authenticiteit van de hof van Getsemane kan niet in twijfel worden getrokken; het is 

gemakkelijk af te leiden uit de heilige teksten in de hand: het is echter aannemelijk dat het 

zich uitstrekte tot voorbij het plein omringd door muren dat we vandaag zien. 

Eenmaal binnen zei Jezus tegen zijn discipelen: "Zit" daar terwijl ik hier dichtbij kom om te 

bidden.  

Toen overmand door extreme angst, zei hij tot zijn drie discipelen: „ Mijn ziel is bedroefd tot 

de dood. Blijf hier en 'waak met mij, Buiten de omheining van Gethsemane wees mijn gids 

mij een rots waar, volgens de traditie, Jezus de drie favoriete apostelen liet wachten om een 

beetje verder te gaan ', tot op een steenworp afstand, ” Bidden in eenzaamheid. 

Deze toevluchtsoord wordt de " Grotto of Agony" genoemd.   

Geen van de evangelisten spreekt over deze grot waar Jezus Christus de paar uur voorafgaand 

aan zijn arrestatie zou hebben doorgebracht; maar geen plaats is constanter; de kerk gebouwd 

door de eerste christenen boven deze natuurlijke opgraving ter ere van de pijn van de 

Heiland, en genoemd vanaf de eerste eeuwen, is hiervan een bewijs, hoewel ze nu is 

verdwenen. De grot bevindt zich in de buurt van een klein monument dat bekend staat als het 

graf van de Heilige Maagd, dat we bezochten toen we passeerden. 

De eerste christenen hadden het opgesloten in een kerk waarvan de heilige Hiëronymus 

spreekt en die vroegtijdig werd vernietigd; het was toen de grot zelf die diende als kerk of 

kapel, en vandaag zien we nog steeds drie altaren waar we zijn 

 

genoemde massa.  Het is dus misschien degene van allen wiens zicht de meeste emotie 

opwekt. 

Het is onmogelijk om zich te verdedigen tegen een sterke indruk door zonder tussenpersoon 

de kale rots, die de klachten van de droevige mens-god hoorde, dood aan te raken (i).  

We konden het gevoel dat we op deze heilige plek ervaren niet beter overbrengen. Ik las daar 

het allerhoogste tafereel waarvan hij getuige was, en ik geloofde werkelijk Christus te zien en 

te horen worstelen met de menselijke pijn van zijn pijn: " Hij bad en zei: Mijn Vader, houd 

deze kelk van mij weg, indien mogelijk. - Mijn Vader, mijn Vader, alles “ is mogelijk voor 

jou; draag deze kelk ver van mij; 'Maar moge niettemin uw wil worden vervuld en niet' de 

mijne.  - En nadat hij in doodsangst was gevallen, bad hij " nog meer." - en er kwam een 

zweet als " druppels bloed die naar de grond stroomden." Na enige tijd in gebed te hebben 

doorgebracht, ging Jezus zijn drie in slaap gevallen discipelen zoeken. Hij maakt ze wakker 

en spoort ze aan om te bidden, en hij keert terug naar de grot om hetzelfde gebed tot zijn 

vader te herhalen. Hij komt een tweede keer terug; ze sliepen nog. Jezus maakte ze niet 



wakker en ging weer weg om te bidden. Toen kwam hij voor de derde keer bij hen en zei 

tegen hen: ' Het uur is gekomen; zie, "de Zoon des mensen zal worden overgeleverd in de 

handen van " zondaars. - Sta op, laten we lopen; degene die mij schuldig is "te verraden is 

niet ver van hier".   

(1) De kerken van het Heilige Land, p. 313 

 

Hij sprak nog steeds toen Judas verscheen, ' gevolgd door ' een grote troep mensen, gewapend 

met zwaarden, staven en ' andere wapens'. - Ze droegen ook doffe doeken en brandende 

fakkels bij zich.   

We kennen alle omstandigheden van de arrestatie van de Heiland, de hypocriete kus van 

Iskariot en het verzet van Petrus, en het bevel dat zijn meester hem gaf om zijn zwaard terug 

in de schede te steken. Jezus geeft zichzelf over aan zijn vijanden. Dus zijn discipelen 

verlaten hem allemaal en vluchten. 

Jezus wordt gegrepen, vastgebonden, en ze brengen hem eerst naar Anne, schoonvader van 

de hogepriester Kajafas.  

Voordat hij Getsemane verliet, vestigde broeder Bind Vin mijn aandacht op een fragment van 

een column die de plaats zou aangeven waar Judas zijn meester de kus van verraad gaf. In de 

voetsporen van Christus gingen we toen terug naar het gebied van de berg Sion, waar de 

huizen van Anna en Kajafas waren. 

Aangekomen in een doodlopende straat waarvan de toegang wordt beschermd door een 

ijzeren poort, gingen we daar door het klooster van de Armeense Zusters van Liefde, niet 

verenigd, en bezochten hun kerk die naar verluidt is gebouwd op de plaats van het huis van 

'Anne; het biedt niets opmerkelijks. Dit kleine klooster is gebouwd in de buurt van het grote 

Armeense klooster, het grootste van al die in Jeruzalem en waarvan de kerk is versierd met 

een ongehoorde rijkdom. De berg Zion lijkt het aandeel van de Armeniërs te zijn. Vijftig 

meter verderop ontmoeten we, vlakbij de Porte de Sion en niet ver van het Cenakel, een derde 

klooster dat van hen is; deze is kleiner en volledig geïsoleerd. Volgens een traditie die al in de 

4e eeuw werd verzameld door de pelgrim van Bordeaux, bevond zich op deze plaats het huis 

van Kajafas. De 

 

Het huidige klooster dateert niet uit de 13e eeuw. 

Anne hield Jezus maar even vast. De soldaten en de tribune van de cohort, evenals het volk 

dat door de Joden was gestuurd, brachten hem vervolgens naar Kajafas, de prins van de 

priesters, waar alle schriftgeleerden, priesters en oudsten van het volk bijeen waren. Dit was 

de hoge raad of het Sanhedrin van de Joden. 

De hogepriester vraagt hem naar zijn leer en zijn discipelen. Valse getuigen komen hem 

beschuldigen; Jezus reageert eerder in God dan in de mens.  riepen zijn rechters, geïrriteerd 

door de zachtheid en ' autoriteit van zijn woorden'. - Ik bezweer u in de naam van " levende 

God (vervolgt de Hogepriester), om ons te vertellen of " u de Christuszoon van God bent. - Je 

zei het, " antwoordt Jezus, ja, ik ben het. - En de hogepriester " scheurde zijn kleren en riep: 

Hij heeft God gelasterd!" 

 U hebt zelf “ zojuist zijn godslasteringen gehoord; dat " denk je? - Ze antwoordden: Hij 

verdiende de dood;  - En allen " veroordeelden hem als zijnde de dood waardig."  

Gedurende deze tijd had Pierre, na zijn meester van verre te zijn gevolgd, dezelfde 

binnenplaats kunnen betreden en zich kunnen verwarmen bij het vuur dat alle mensen die 



daar waren ' hadden aangestoken, want de nacht was koud. Drie keer ondervraagd of hij geen 

discipelen van Jezus was? antwoordde hij met serinent 

 

en vervloekingen "dat hij hem niet kende, - Bij zijn laatste antwoord kraaide de haan. 'Jezus, 

zich omgedraaid', keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord "dat de Heer tot hem 

had gesproken, en toen hij naar buiten ging " begon hij bitter te huilen.   

De kerk die het huis van Kajafas vervangt, draagt de naam Saint-Sauveur; het is geïsoleerd in 

het midden van de binnenplaats van het klooster: een kapel, geplaatst in het zuiden, werd mij 

aangeduid als gebouwd op de plaats waar Jezus 's nachts werd vastgehouden en de laatste 

gewelddadigheden onderging. 

Toen de dag aanbrak, stond de hele menigte die daar was op, en ze bonden Jezus vast en 

leidden hem van het huis van Kajafas naar het pretorium, waar ze hem overgaven in de 

handen van Pontius Pilatus, hun gouverneur. De leden van de raad die hem ter dood hadden 

veroordeeld, gingen ook naar het huis van Pilatus om de uitvoering van hun straf te eisen. 

Maar geen van beiden ging het paleis binnen "uit vrees, dat zij, nadat zij aldus" onrein waren 

geworden, het Pascha niet konden eten ". 

Op onze beurt gingen we die kant op.  

Alles suggereert dat het op de plaats is waar de residentie van de Pasha's, gouverneurs van 

Jeruzalem, genaamd de Séraï, tegenwoordig staat, dat de residentie van de Romeinse 

procureurs zich bevond onder de Herodes. In dit opzicht reproduceer ik de mening van de 

exacte en voorzichtige historicus van de kerken van het Heilige Land. Hier is hoe hij zichzelf 

uitdrukt: “De traditie die Pilatus 'praetorium plaatst in de noordwestelijke hoek van de 

tempel, op de plaats van de huidige Serai, is erg oud. Het wordt gerechtvaardigd door de 

aanwezigheid op dezelfde plaats, in de tijd van Jezus Christus, van de Antonia-toren, die 

hoogstwaarschijnlijk diende als een 

 

residentie van de Romeinse gouverneur van Jeruzalem. De uitspraken van Antonin de 

Plaisance (6e eeuw) zijn van toepassing op dezelfde site en bevestigen de traditie. Later 

deden christenen aarzelen door de vernietiging van gedenktekens. maar vóór het einde van de 

12e eeuw was de traditie teruggekeerd naar het beginpunt en nooit verplaatst. 

Het was bovendien bevestigd door monumenten die door de kruisvaarders waren opgericht. 

Op de vermoedelijke plaats van het Praetorium was een vrij grote kerk gebouwd. Quaresmius 

(in de 16e eeuw) bewoont nog steeds het koor, enkele zijkapellen en sporen van schilderijen. 

Tegenwoordig vinden we een deel van dit puin op de binnenplaats van de Turkse kazerne (1). 

  

De toren of liever het fort in kwestie, genaamd Baris, werd oorspronkelijk gebouwd door 

Hircan, zoon van Simon Machabée. Herodes de Grote liet het vergroten en versterkte het, en 

gaf het de naam Antonia om Marc-Antoine, zijn beschermer en zijn vriend te eren. Het 

gebouw was vierkant en had in alle richtingen een half stadion (100 meter); het werd 

geflankeerd, in de vier hoeken, door vier torens, waarvan er drie 50 el hoog waren en de 

vierde 70. Dit fort bevatte (voegt Josephus toe, van wie we deze details hebben) ' allerlei 

soorten appartementen, binnenplaatsen met portieken. , baden en grote open plekken om te 

kamperen, zodat het, door alles wat daar werd gevonden, een stad leek, terwijl het door zijn 

pracht een paleis leek (2).  

(i) Van Vogiié. Kerken van het Heilige Land, p. 298 



(2) Oorlog van de Joden, liv. V., ch. 5 en 8. 

 

de Antonia-toren en bijgevolg het Praetorium werden volledig met de grond gelijk gemaakt.  

Ik betrad gemakkelijk de binnenplaats van de Turkse kazerne die deel uitmaakt van de Serai 

en waar, in de vroege dagen van het christendom, deze kerk stond, die de plaats van het 

Praetorium aanduidde waar Jezus werd gebracht door het Sanhedrin en het veen dat op zijn 

vernietiging uitging.  

De Joden hadden zich verzameld bij de ingang van het paleis. Aangetrokken door hun 

geschreeuw, komt Pilatus naar hen toe. Ze stellen hem Christus voor en beschuldigen hem op 

drie punten: godslastering tegen de wet, opruiing en aanspraak op het koningschap.  Hij 

“ verbiedt het betalen van eer aan Caesar, en noemt zichzelf Christus, * Koning van Israël.  

Pilatus keert terug naar zijn praetorium en nadat hij Jezus voor hem heeft laten verschijnen, 

stelt hij hem vragen. Onder de indruk van de wijsheid van zijn antwoorden keerde hij terug 

naar de Joden en zei tegen hen: „ Ik vind niets misdadigs in deze man.   

De prinsen van de priesters en de oudsten van het volk hernieuwen hun beschuldigingen met 

meer enthousiasme en voegen nieuwe grieven toe. Pilatus keert terug om Jezus opnieuw te 

ondervragen.   

We tonen de locatie van het paleis van Herodes in de buurt van de Séraï, op het punt waar de 

straat aftakt.  

 

langs de oostelijke muur van het Dames de Sion-klooster in noordelijke richting; maar er is 

daar geen ruïne om van zijn bestaan te getuigen. 

Herodes, die geen enkel antwoord van Jezus had kunnen krijgen, en zeer blij op zijn beurt aan 

de verantwoordelijkheid voor zijn dood te ontsnappen; Omdat hij bovendien niets zag dat een 

dergelijke straf rechtvaardigde, stuurde hij hem terug naar de Romeinse gouverneur "gekleed 

in een " wit gewaad " om de minachting te tonen die hij had voor zijn zogenaamde 

koningschap. 

Altijd verlangend om Jezus van de dood af te trekken, maar tegelijkertijd de Joden enige 

voldoening willen geven, zei Pilatus tegen hen: 'Ik vind niets in hem dat ' de dood verdient ' ; 

Ik zal hem laten bestraffen en daarna zal ik hem ontslaan.  

* Dus Pilatus, zo gaat het evangelie verder, had Jezus gegrepen en "bevolen hem gegeseld te 

worden".  

De geseling en de doornenkroon, als we het naar de traditie hebben, vonden plaats op twee 

verschillende plaatsen, maar beide binnen de omsingeling van de citadel die zich ver voorbij 

die van de huidige Séraï uitstrekte. Ik laat altijd het woord over aan M. de Vogiié: "Op een 

steenworp afstand van het Praetorium, in het interieur van de kazerne, is de Doornenkapel, 

een heel interessant klein gebouw, een compleet soort herdenkingsmonumenten opgericht 

door de Kruisvaarders, buiten de grote kerken. Het bestaat uit een vierkant van 

 

vijf meter aan de zijkant, bedekt door een achtzijdige koepel, ondersteund door een 

achthoekige trommel binnenin.  

Om de trommel met de onderconstructie te verbinden, werden vier van de zijkanten uitgehold 

en vervangen door kleine bogen met spitsopening. In het zuiden is een klein vierkant 



heiligdom, geflankeerd door twee zijnissen: je komt binnen via een spitsboog die rust op twee 

aangrijpende kolommen (1). De historische informatie over deze kapel van de 

doornenkroning ontbreekt volledig; het wordt voor het eerst genoemd in de 16e eeuw door 

Quaresmius: het werd toen gebruikt als keuken. 

“Bijna tegenover het Praetorium”, voegt hetzelfde eraan toe, “aan de andere kant van de rue 

de Josaphat of Voie Douloureux, was een kapel bedoeld om de plaats van de geseling van 

Jezus Christus in te wijden. Gebouwd op hetzelfde moment als de vorige, had het een zekere 

analogie, maar was een beetje groter. Het is voor ons onmogelijk om iets specifieks te zeggen 

over zijn dispositie, omdat het onlangs werd misvormd door de franciscaanse paters, onder 

het voorwendsel van herstel. Het schip werd verlengd, de gewelven werden vernieuwd, de 

muren werden opnieuw gemaakt met kalk. Volgens de lokale traditie bevindt het altaar zich 

op de plaats van de zuil waaraan de Heiland was bevestigd.   

Dit heiligdom werd met nog meer respectloosheid behandeld. De zoon van een voormalige 

pasja van Jeruzalem, MoustafaBey, had het in 1618 in beslag genomen om er een stal van te 

maken: in 1831 herstelde de Egyptische prins Ibrahim-Pasha de kapel van de geseling aan de 

paters van het Heilige Land. 

(i) De kerken van het Heilige Land, p. 300. 

 

Het volgende jaar stelde een schenking aan deze monniken door hertog Maximiliaan van 

Beieren, als aandenken aan zijn pelgrimstocht, hen in staat het gebouw te herstellen en het 

aangrenzende land te kopen waarop ze een klein klooster met tuin bouwden., Waar pelgrims 

gastvrijheid ontvangen wanneer Casa-Nova is druk.  

Pilatus ging weer naar buiten, keerde terug naar de Joden en zei tegen hen: ' Ik ga hem hier 

naar jullie brengen; en weet "wel dat ik geen misdaad in hem vind".   

Ik ging kijken, op een steenworp afstand van het Praetorium, de boog die bekend staat als 

YFcce Homo, waar wordt aangenomen dat Pilatus Christus aan de mensen toonde. Deze 

boog, schrijlings op de rue de Josaphat geplaatst, wordt bekroond door een klein moslim-

oratorium met vier ramen, waarschijnlijk ter vervanging van een hoge galerij. De 

rechtopstaande poten van de boog zijn ingebed in het Dames de Sion-klooster. De toe-

eigeningswerken van het klooster hebben de ouderdom van de bases en de archivolt van dit 

monument, waarvan het bovenste deel modern is, erkend. In de kerk is een tweede, kleinere 

boog te zien, die lijkt aan te sluiten op de eerste. 'Alles brengt ons ertoe te veronderstellen', 

zei M. de Vogué, 'dat er nog een soortgelijke aan de andere kant van de grote is, en dat het 

geheel een Romeinse poort vormde (1).  

Zoals Pilatus er nog een laatste keer op aandrong om vrij te laten  

(i) Ibid., p. 302. 

 

Christus: "Als je hem verlost, dan riepen de joden", op dreigende toon ben je niet de vriend 

van Caesar; want “wie zichzelf koning noemt, verklaart zichzelf tegen Caesar.   

Bang door deze dreiging van aanklacht en toen hij zag dat het tumult in opruiing veranderde, 

gaf Pontius-Pilatus uiteindelijk toe. Hij liet water naar hem toe brengen en waste zijn handen 

in het bijzijn van alle mensen: " Voor mij", zei hij tegen hen, "na deze symbolische daad te 

hebben verricht, ben ik onschuldig aan de dood en aan het bloed van deze rechtvaardige 

man. .; jij bent het die ervoor verantwoording aflegt.   



Ze namen Jezus mee en speelden met hem, trokken zijn scharlakenrode mantel uit, trokken 

hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En de Heiland, beladen 

met zijn kruis, ging naar de plaats die in het Latijn Golgotha wordt genoemd en die in het 

Hebreeuws Golgotha wordt genoemd. 

Ik verliet de plaats van Pilatus 'paleis en liep in de voetsporen van onze goddelijke Verlosser, 

overweldigd door het instrument van zijn kwelling, zo doordrenkt van de herinneringen aan 

deze verheven Passie dat ik dacht dat ik getuige was van de werkelijkheid, en mezelf maakte 

- zelfs een deel van de sombere processie.  

Onder de naam Painful Way had de traditie de herinnering bewaard aan de richting die Jezus 

volgde, van het Praetorium tot Golgotha: pas tijdens de kruistochten waren de verschillende 

stations van deze weg permanent bevestigd, en monumenten markeerden enkele van de 

punten. ingewijd.  

Het eerste station is de boog van de ECCE-HoMO OR Porte  

 

Pijnlijk, waardoor men gelooft dat Jezus de Praetorium verliet (1).  

De tweede wordt genomen op het punt waar, in de rue de Josaphat, de trap van het 

Praetorium, de Scala sancta genaamd, eindigde en door de zorg van Sint-Helena naar Sint-Jan 

van Lateranen, in Rome, werd vervoerd. Het was daar dat Jezus werd beschuldigd van zijn 

kruis. 

In dezelfde straat van Josafat was de Kerk van de Rest, zo genoemd omdat op deze plaats, 

naar men zegt, Jezus Christus rustte toen hij werd geleid om te kruisigen. De ruïnes zijn 

verdwenen. 

Aan het einde van de straat duidt een gebroken zuil de eerste val van de Heiland aan.  

Het volgende station is de Spasme van de Maagd die haar zoon ontmoet. Het wordt 

gekenmerkt door de overblijfselen van een oude kapel, gelegen op de hoek van de 

Josaphatstraat. 

Bij de ingang van een nieuwe straat die naar het westen gaat, geeft een steen op de muur van 

een van de hoekwoningen de plaats aan waar Simon de Cyreneër Jezus hielp bij het dragen 

van zijn kruis.  

Als we deze straat oplopen tot een afstand van 80 meter, vinden we een gedeelte van de 

kolom die de locatie aangeeft van het huis van Saint Véronique, die het gezicht van de 

Verlosser veegde.  

60 meter verder, aan het einde van dezelfde straat, een  

 

 

grijze stenen kolom markeert de locatie van de gerechtelijke poort, waar Jezus voor de 

tweede keer viel.  

We gaan een andere straat in die uitkijkt op degene die we zojuist hebben verlaten, en op 

ongeveer veertig passen afstand een opgraving in een steen van de muur van het Griekse 

klooster van Saint-Caralambos geeft de plaats aan waar Jezus zich wendt tot de troep 

vrouwen die hem volgden in tranen zei tot hen: "Dochters van Jeruzalem, ween niet" om mij, 

maar ween om uzelf en uw "kinderen.   



We keren dan terug naar de gerechtelijke poort, en door verschillende steegjes zullen we op 

zoek gaan naar een zuil die is ingebed bij de toegangsdeur van het Cophte kloosterbisdom, 

die de plaats aangeeft van de derde val van Jezus.  

De allerhoogste daden van de Passie, die iedereen in gedachten heeft, werden volbracht in de 

omheining van de Basiliek van het Heilig Graf, die samen met de plaats van Christus 

'begrafenis een deel van Golgotha omvat. Om daar te komen, gaan we weer terug op onze 

trappen, dan volgen we een gewelfde bazaar en passeren we voor de prachtige gevel van de 

oude kerk van Sainte-Marie - Overmacht, we komen een steeg binnen die rechtstreeks naar 

de kleine deur leidt die toegang geeft tot het voorplein van de basiliek. 

Om het hoogste punt van Golgotha op te nemen in de primitieve basiliek van Constantijn, 

wiens huidige kerk het systeem heeft bewaard, werd het gevormd zoals ook de rots van het 

Heilig Graf; dat wil zeggen, het was geïsoleerd van de kalksteenmassa. Een gewelfde kapel, 

genaamd de kapel van Adam en geflankeerd door twee andere kamers 

 

gewelfd, leunde tegen de aldus vierkante rots (1). De top van deze verschillende gewelven 

was vlak geplaveid, ter hoogte van het platform van de rots, dat dus meer dan verdubbeld 

was. Op dit gebied, half natuurlijk, half kunstmatig, en meet vijftien vierkante meter, werden 

vervolgens twee parallelle kapellen gebouwd, genaamd Kapel van de Kruisiging en Kapel 

van de Verheffing van het Kruis. De vloer van de laatste is het oppervlak van de top van 

Golgotha waar we het gat van het kruis opmerken. Twee trappen, een van negentien treden, 

de andere van achttien, leiden naar deze bovenverdieping, amper vijf meter boven het plein 

van de basiliek. 

Niets is zo opvallend als de aanblik van deze plaatsen die getuige waren van de marteling, de 

pijn en de dood van de Verlosser. Ik knielde vroom neer bij de laatste trede van de trap, op 

het roosvenster dat was ingelegd in de straatsteen die de plaats aangeeft waar Jezus van zijn 

kleren werd ontdaan, en vervolgens voor het altaar van de Kapel van de kruisiging, op het 

vierkante mozaïek waar Jezus werd aan zijn kruis genageld, en een derde keer voor het altaar 

van de Kapel van de Verheffing, aan de onderkant waarvan de opening de voet van het 

martelwerktuig ontving. Deze kapel is van de niet-verenigde Grieken. Voordat ik Golgotha 

verliet, bad ik opnieuw voor het altaar dat werd opgericht tussen dat van de kruisiging en dat 

van de kruisverheffing, en dat de naam draagt van Stabat Mater, omdat daar, zeggen ze, de 

Moeder van Smarten stond. , nadenkend over haar gekruisigde zoon. Ik bleef lange tijd 

allemaal bij de herinneringen die deze plaatsen terugbrengen, en het was nadat ik de laatste 

adem van de 

(1) De joodse traditie gelooft dat het hoofd van Adam daar werd begraven.  

 

Christus stierf voor mij dat ik door de basiliek liep naar de rotonde die de apsis vormt en het 

heilige graf bedekt. Mijn pelgrimstocht was voorbij en het goddelijke uur had voor mij 

geslagen. 

Inderdaad, het was niet als een gewone pelgrim dat ik deze verschillende stations van een 

heilige week onder allen had volbracht, van de Gouden Poort, die de triomfantelijke intocht 

van de Heiland zag, tot dit heilige graf dat hem op vrijdag dood ontving en hem maakte. 

herrezen glorieus,  

Twee dagen later. Het woord van pater Antonio was geverifieerd. De lezer weet dat ik 

maandenlang geplaagd werd door het verlangen om de gereformeerde sekte waarin ik 

geboren ben te verlaten om het katholicisme te omarmen. Ik betuig deze rechtvaardigheid aan 



de superieur en de religieuzen van het Heilige Land, en in het bijzonder aan broeder Liévin, 

mijn trouwe metgezel, dat als ze een echte vreugde niet konden verbergen, bij het zien van 

mijn gezindheden, die elke dag meer worden geaccentueerd. dag vermeden ze met absolute 

scrupules zelfs de schijn van druk, die bovendien tegen hun wensen in zou zijn gegaan. Maar 

bij elke stap op deze weg van de Passie had God meer de overtuiging in mijn ziel laten 

binnendringen die uiteindelijk een vurig geloof was geworden. 

In de aanwezigheid van het graf van Christus zei ik tegen mezelf: - Acht eeuwen geleden, 

tijdens de eerste kruistochten, deelden slechts twee kerken de christelijke gemeenschap: de 

Latijnse kerk, waarvan de zetel Rome was, en de Griekse kerk, die slechts voor een periode 

van eeuw, wiens leider in Constantinopel was. Het christelijke westen, dat opmarcheerde naar 

de verovering van Jeruzalem en de bevrijding van het Heilig Graf, had slechts één geloof en 

één vlag. Mijn vaderland was, net als heel Europa, behalve Rusland, rooms-katholiek: dat 

was het niet 

 

was pas vier en een halve eeuw nadat Luthers hervorming daar de overhand had. In mijn 

dorst naar een gedisciplineerd en zeker geloof presenteerde de ware religie van Christus, mijn 

goddelijke Verlosser, zich daarom aan mij in de vorm van deze Romeinse en Latijnse Kerk 

die zowel de voorwaarden van eeuwigheid als van eenheid samenbrengt die ik niet aantref. 

geen dissidente communie. De overweging van mijn familie had me tot dan toe 

tegengehouden; maar dit respect voor menselijke genegenheid en gemakken was nu stil voor 

de dwingende accenten van de innerlijke stem en de volheid van de overtuiging, van de 

genade, zou ik zeggen, die me leidde tot deze bekering waar zo lang voor gevochten was. Als 

ik bij het verlaten van de hervorming, die pas driehonderd jaar geleden dateert, weg zou gaan, 

tot het grote breken van mijn hart, van mijn huidige gezin, zou ik de religie nieuw leven 

inblazen die onze gemeenschappelijke vaders tien eeuwen lang volgden, in de genade van 

God, om ons allemaal te herenigen in een betere wereld. Ik zou hieraan willen toevoegen dat 

de lezer zich er al meer dan een jaar van heeft kunnen overtuigen, ik onderging de groeiende 

charme van de zo poëtische en ontroerende ceremonies van de cultus die mij aantrok. Het is 

in deze mengeling van reflectie en training dat op dinsdag 2 juni van het jaar 1868 (een voor 

mij altijd gedenkwaardige datum), voor het altaar van de kerk van de religieuzen van het 

Heilige Land, de eerbiedwaardige vader Antonio mijn geloofsbelijdenis, gevolgd door het 

toedienen van de sacramenten die van mij een nieuwe christen maakten. 

Ik verbleef nog een paar dagen in Jeruzalem en woonde de dagelijkse diensten bij die in de 

heilige plaatsen worden gevierd, te midden van een promiscuïteit van riten waarvan het 

spektakel me nog steeds kracht gaf in de verandering die in mij werd aangebracht: mijn geest, 

ik herhaal, had honger. van heerschappij en eenheid.  

 

Tegelijkertijd voltooide ik de verkenning van alle min of meer bekende punten van de stad en 

haar omgeving. Een heel boek zou niet voldoende zijn om een beschrijving te geven, die 

bovendien al vele malen is gemaakt (i). Misschien kom ik hier ooit op terug, in een speciaal 

werk in het moderne Jeruzalem. Aan het bovenstaande wil ik alleen maar eerst wat informatie 

toevoegen over de Kerk van het Heilig Graf, ook wel de Wederopstanding genoemd. Ik 

ontleen ze aan de geleerde en exacte van M. de Vogué. 

 begonnen in 326, werden ze voltooid in 335, het jaar van hun toewijding. 

Ze omvatten een grote basiliek, binnenplaatsen, colonnades, waarvan de gedetailleerde 

beschrijving door Eusebius aan ons werd overhandigd. Deze prachtige gebouwen werden in 

614 volledig verwoest door Chosroës II, koning van de Perzen. Tot de zegevierende bendes 



voegden zich duizenden Joden toe die het meest uit waren op het werk van bloedbad en 

vernietiging. Gelukkig was de vrouw van de winnaar een christen; zuster van Maurits, keizer 

van Constantinopel, had ze aan het hof van Perzië altijd de religie van haar vaderen beleden, 

en door haar zachte invloed verzachtte ze de ontberingen van de overwinning. Het is 

duidelijk aan zijn beschermende tussenkomst dat we het gemak moeten toeschrijven dat de 

christenen hadden, onmiddellijk na het vertrek van de Perzen, om hun vernietigde 

heiligdommen op te richten en de sporen van de invasie te laten verdwijnen. 

(i) Zie, in Engeland, Robinson en vooral Williams (The-Boly-City, Londen 1849); in 

Frankrijk, onafhankelijk van MM. de Vogüé en de Saulcy, vaak geciteerd, abbé Michon. 

(Religieuze reis naar het Oosten, Parijs 1853), en in Duitsland T. Tobler. [Le Golgotha, Saint-

Gatlen, 1851.) 

 

“De restauratie werd uitgevoerd door een monnik genaamd Modeste, overste van het klooster 

van Theodosius, en sindsdien patriarch van Jeruzalem. Met de hulp van de heilige Johannes 

de aalmoezenier, patriarch van Alexandrië, werd het binnen vijftien jaar voltooid. Modeste 

kon, zoals Constantijn, niet alle heilige plaatsen bedekken met een enkele immense basiliek; 

hij beperkte zich tot het bouwen van op elke vereerde plaats een kleine kerk in 

overeenstemming met zijn middelen en met de smaak van de tijd. De beschrijving van deze 

gebouwen is terug te vinden in de reizen van Arcufe, Saint Willibald en Bernard le Sage. Het 

was in deze nieuwe Kerk van de Verrijzenis dat keizer Heraclius II, die op zijn beurt van 

Chosroës overwinnaar was, op 14 september 629 het hout van het ware kruis op zijn 

schouders terugbracht, een kostbare trofee van zijn triomfen. Maar de regering van christenen 

zou niet lang meer duren. Acht jaar na de verheerlijking van het kruis belegerden de 

discipelen van Mahomet, veroveraars van Heraclius en Jesdegerd, meesters van Syrië en 

Perzië, Jeruzalem. Alleen, in deze grote schipbreuk, wist de Heilige Stad zichzelf te 

verdedigen. Patriarch Sophronius plaatste zichzelf aan het hoofd van de inwoners en behaalde 

door zijn krachtig verzet minstens één capitulatie. Het eerste artikel bepaalde dat de Kalife 

zelf de onderwerping van de overwonnenen zou ontvangen. Omar kwam dus uit Medina in de 

eenvoudige bemanning van de Arabische schapen, bijna alleen, met gerst, rijst en de 

waterzak, de spaarzame voorraden van de bedoeïenen, opgehangen aan het zadel van zijn 

kameel. 

Hij sloot voor de poorten van de Heilige Stad een verdrag dat de christenen het bezit van hun 

kerken en de vrijheid van hun eredienst garandeerde, op voorwaarde van een eerbetoon.  

Toen ging hij Jeruzalem binnen, ging bidden op de trappen  

 

vanaf de oostelijke deur van de Heilig Grafkerk gooide hij de fundamenten van een moskee 

op de ruïnes van de tempel, en nadat hij de locatie had aangegeven van de grote koepel die 

gewoonlijk zijn naam draagt, keerde hij terug naar zijn woestijn (637).  

 De gelukkigste regering was die van de beroemde Haroun-al-Raschid (786-809); de 

christenen verdroegen de gematigdheid van de kalief en zijn vriendschappelijke betrekkingen 

met Karel de Grote voor een paar jaar van rust. In het jaar 996 was Hakem, de Fatimitische 

Kaliph van Egypte en Syrië, zoals bekend een monster van waanzin en wreedheid. Na vijftien 

jaar vervolging (1010) beval hij de volledige vernietiging van de kerken in Jeruzalem. De 

bevelen van de Kaliph werden streng uitgevoerd; de kerken van de Verrijzenis, Golgotha, St. 

Mary, St. Helena, vielen onder de hamer en fakkel van de slopers; alleen het heilige graf 

ontsnapte aan de werking van ijzer en vuur. (Maar de tussenkomst van zijn moeder, die 

christen was, veranderde plotseling de gezindheid van de kalief). In hetzelfde jaar van de 



vernietiging van de heilige kerken liet hij ze herstellen. Omdat de middelen niet toereikend 

waren, hebben we ons tevreden gesteld met een gedeeltelijke restauratie. Een paar jaar later, 

na onderhandelingen die waren gestart met de opvolgers van Hakem door de keizers (van 

Constantinopel), werd de wederopbouw hervat onder leiding van Griekse architecten en 

voltooid in 1048. Vanaf die tijd tot aan de kruistochten leken deze gebouwen niet meer 

veranderingen hebben ondergaan. Tijdens de beginjaren van de bezetting 

 

Frankische patie, de overwinnaars, bezig met het consolideren van hun verovering, hadden 

niet genoeg vrije tijd om aan de uitbreiding van de kerken te werken. Een paar jaar later 

gingen de kruisvaarders aan het werk en verenigden alle tot dusver geïsoleerde heiligdommen 

in één monument. Hun constructies bestaan nog steeds. In 1187 werden de Latijnse koningen 

uit Jeruzalem verdreven, en vanaf die tijd tot het einde van de kruistochten bleken ze daar te 

kort te zijn om enige duurzame constructie te ondernemen. 

“Sinds de volledige verdrijving van de Franken tot 1808 zijn er geen grote veranderingen 

aangebracht in het geheel van de gebouwen; Afgezien van enkele plaatselijke reparaties, het 

onderwerp van ruzies tussen de verschillende christelijke gemeenschappen, veranderde niets 

hun fysionomie, zodat de reizigers van de eerste jaren van onze eeuw de werken van de elfde 

en twaalfde eeuw konden bewonderen zonder hen te herkennen. We weten dat in 1808 een 

vreselijke brand de Heilig Grafkerk verwoestte en dat de oorspronkelijke indeling van de 

grote rotonde volledig verdween onder de grove reparaties van de Grieken. Hopelijk komt er 

een dag waarop deze vormeloze magazijnen, overgenomen door een slimmere en 

beterbedoelde hand, de oude Byzantijnse zuilen verborgen in hun dikke flanken weer laten 

verschijnen. Gelukkig hebben het vuur en de troffel van de Grieken de meeste constructies 

van de kruisvaarders gespaard (i). »De kerk van het Heilig Graf is onregelmatig gebouwd, 

vanwege de noodzaak om terug te keren naar een 

(i) De kerken van het Heilige Land, p. 120 en volgende. 

 

alleen het bouwen van alle plaatsen die zijn gewijd door de herinneringen aan de Passie. De 

gevel draagt alle kenmerken van de westerse architectuur van de twaalfde eeuw. Wat het 

interieur het meest opmerkelijk biedt, is de rotonde, met in het midden de heilige tombe. Het 

is ongeveer zestien meter in doorsnee en is omgeven door achttien grote pilaren die een 

bovenste galerij ondersteunen die uit evenveel bogen bestaat. 

Een grote koepel, oorspronkelijk van bovenaf geopend, overtreft het geheel. Het weer had het 

zwaar beschadigd; we zagen veel spleten waardoor de regen dit kostbare heiligdom 

binnendrong. De vurige rivaliteit van de verschillende culten verhinderde 

herstelwerkzaamheden die een eigendomsvoorrecht zouden hebben gegeven aan degene die 

ze had uitgevoerd. 

Tijdens mijn bezoek waren Frankrijk, Rusland en Turkije echter tot overeenstemming 

gekomen over dit object, waarvan de delicatesse en het belang in Europa weinig worden 

begrepen, en de restauratie van de koepel van het Heilig Graf werd actief uitgevoerd; het is 

vandaag voltooid. Elke communie heeft een kapel die aan deze rotonde is bevestigd. De 

grootste en meest sierlijke, zelfs te sierlijke, is de Griekse kapel, allemaal druipend van 

vergulding. 

Het traditionele graf is ingesloten in een klein, volledig geïsoleerd monument, 8 meter hoog 

over een gelijke lengte en een breedte van 5m50. Na de brand van 1808 hebben de Grieken, 

gebruikmakend van de Europese zorgen van Frankrijk, deze aedicule herbouwd, bekroond 



door een kleine koepel in een koepelvormige kroon en ondersteund door magere kolommen, 

volgens gegevens van de meest complete slechte smaak. We gaan eerst een halvormige 

kamer binnen, genaamd de Kapel van de Engel, ter nagedachtenis aan de engel die aan de 

Saintes aankondigde 

 

vrouwen de opstanding van de Heiland. Het toont een fragment van de steen die het heilige 

graf sloot. Van daaruit ga je door een heel laag deurtje het kamertje binnen waar de Heiland 

begraven werd. Het vormt een heel klein oratorium van 2 vierkante meter, in de rots gegraven 

zoals zoveel andere Joodse graven; het echte graf wordt voorgesteld door een holte die ook in 

de rots is gekerfd. Deze grot, zowel bedekt als het graf met marmeren platen, wordt constant 

verlicht door drieënveertig lampen: de franciscaanse paters van het Heilige Land, de Grieken 

en de Armeniërs onderhouden er elk dertien; de Kopten hebben er maar vier. Boven de 

uitsparing van het Heilig Graf is een bas-reliëf dat de verrezen Jezus voorstelt; dit bas-reliëf 

is van de Grieken: het is geplaatst tussen twee schilderijen die hetzelfde onderwerp en 

hetzelfde toebehoren weergeven, het ene aan de linkerkant, aan de Vaders van het Heilige 

Land, en het aan de rechterkant, aan de niet-verenigde Armeniërs. 

De Kerk van het Heilig Graf herinnert aan de dood, begrafenis en opstanding van Christus; 

we moeten naar de top van de motit des Oliviers klimmen om daar de plaats te vinden waar 

een ononderbroken traditie meldt dat zijn beklimming plaatsvond, veertig dagen na zijn dood. 

Vroeger was er een voormalig klooster gebouwd rond een kerk gesticht door Sint-Helena. 

Kerk en klooster waren al verdwenen toen de kruisvaarders arriveerden, die ze herbouwden. 

De basiliek, bekend als de Ascension, nam de vorm aan van een regelmatige achthoek, 

zonder schip en zonder zijbeuken. De bovenkant van het kegelvormige dak was open, net als 

de rotonde van het Heilig Graf, en liet de hemel zien waarnaar Jezus was opgestegen. In 

plaats van deze tempel, definitief verwoest toen de christenen vertrokken, kunnen we 

vandaag zien 

 

een kleine moskee, eveneens achthoekig, 6m 60 in diameter, bekroond door een gemetselde 

koepel en versierd met een minaret vanaf de top waarvan men het hele panorama van 

Jeruzalem en zijn verlaten omgeving overziet. Een oude imaan houdt dit oratorium, vereerd 

door moslims zelf, ter nagedachtenis aan de hemelvaart van Christus. Op een deel van de 

grond gevormd door de rots, en in een marmeren frame, is een afdruk te zien van een van de 

voeten van de Heiland, die naar de hemel zweeft. 

Op het feest van Hemelvaart, op dit hoge plateau van de Olijfberg, was ik getuige van een 

heel merkwaardig schouwspel. Op deze dag zullen de verschillende christelijke riten daar de 

mis vieren. 

Elke gemeenschap zet zijn altaar op; Ik telde er acht rond de kleine moskee. Niets is zo 

pittoresk als de verscheidenheid van hun ordening, als het niet die van de kostuums is van de 

priesters die officiëren, te midden van een menigte gelovigen die tot alle naties behoren. Ik 

zag onder meer een Russisch gezin van de oevers van de Wolga, een hele stam van vijftien 

mensen. 

De vrouwen, gekleed in wijnsteen, droegen aan hun riem, naast hun rozenkrans, de kleine 

theepot, een nationaal gebruiksvoorwerp dat hen tijdens hun lange pelgrimstocht nooit 

verlaat.  

Hier eindigde ik mijn bezoek aan de heilige plaatsen, aan degenen die onze goddelijke 

Verlosser volgen.  



Ik laat het aan anderen over om de bijbelse overblijfselen die de oude hoofdstad van Salomo 

en David nog steeds biedt vollediger te beschrijven, evenals de herinneringen die daar zijn 

achtergelaten door de kruistochten, evenals de overeenkomstige religieuze gebouwen en 

vestigingen. Aan de oneindige diversiteit van  

 

communies, sekten en riten die jaloezie en betwisting, onder het vernederende toezicht van de 

Turken, in deze stad gedoemd tot verdeeldheid, zelfs in het heiligdom van het heilige graf. 

Onder de werken die in elke taal over deze verschillende onderwerpen zijn gepubliceerd, 

heeft de lezer keuze te over. 

Ik zal slechts één woord toevoegen aan wat ik heb gezegd over christelijke herinneringen; het 

betreft de authenticiteit van de plaatsen die eraan herinneren. Ik ken de topografische en 

historische geschillen die op de meeste van deze speciale sites zijn gerezen; maar ik verwijs 

in dit opzicht naar de wijze en overtuigende demonstraties van M. de Vogué. Het grote 

argument, in hun voordeel, en het doorslaggevende argument, is naar mijn mening het 

argument dat wordt ontleend aan het initiatief van Sint-Helena, al in de vierde eeuw, bij de 

bouw van - monumenten ter herdenking van de belangrijkste feiten van leven en dood. Passie 

van de Messias. In een tijd zo dicht bij de dood van Christus, voor plaatsen die de traditie 

goed gekend moet hebben, hadden we niet kunnen willen bedriegen en konden we er niet in 

slagen een vrome, verlichte vrouw, een machtige keizerin, de moeder van de grote 

Constantijn te misleiden. , die de wereld regeerde vanuit Constantinopel, zo dicht bij het 

Heilige Land. Het komt mij daarom voor dat we in ieder geval alle plaatsen die door de 

vroomheid van de Heilige Keizerin zijn ingewijd als authentiek moeten beschouwen; het is 

het grootste aantal dat in mijn verslag voorkomt, in het bijzonder degenen die de vroomheid 

van de gelovigen zo vele eeuwen vereert in de basiliek van het Heilig Graf. 

Van het moslim-Jeruzalem (helaas! Het is Mahomet die hier opnieuw de meester is), ik zal 

slechts één woord zeggen dat betrekking heeft op zijn twee moskeeën, die zo vaak worden 

beschreven. Zij hebben 

 

werden beide gebouwd op het plateau van de berg Moria en vervangen daar deze tempel die 

de trots en eeuwige spijt van de joden was: de oude omsingeling van de tempel, die een 

enorm parallellogram vormt van 360 meter lang en 220 breed, wordt genoemd door Moslims 

El-Haram-ech-Cherif (de heilige omheining).  

De oudste, maar minst bekende, de EZ-Aksa- moskee " de verre moskee" omvat een enorme 

massa gebouwen die tegen de zuidkant van de Haram leunen. Dit gebouw, vandaag verdeeld 

in zeven beuken die leiden naar zeven deuren die overeenkomen met de zeven bogen van de 

veranda, was oorspronkelijk een kerk gewijd aan St. Maria, die alle reden heeft om toe te 

schrijven aan Justinianus. Het werd de dag na de verovering veranderd in een moskee en 

keerde pas een eeuw terug naar de christelijke eredienst onder de Latijnse koningen van de 

Heilig land. 

De belangrijkste moslimtempel in Jeruzalem is de Kubbèh-es-Sakhrah " de Rotskoepel", in 

de volksmond bekend als de moskee van Omar, hoewel de stichter eerder de tiende kalief 

Abd-el-Melik-ibn-Merowan lijkt te zijn. Het monument, opgetrokken op een vierzijdige 

esplanade, verschijnt als een enorme achthoek met daarboven een enorme koepel bedekt met 

koperen platen. De Sakhrah-rots beslaat het hele centrum van de moskee. Het is een blok 

kalksteen dat deel uitmaakt van het natuurlijke massief van de berg Moria : er was, naar men 

zegt, het heilige der heiligen van de oude tempel van Salomo, en deze plaats wordt ook 

vereerd door moslims en door joden. Voor het overige reproduceer ik, door het samen te 



vatten, de beschrijving van M. le Comte de Vogué: “Intern is het gebouw opgedeeld in drie 

bijlagen door 

 

twee concentrische rijen steunen. De centrale rij, die de trommel van de koepel ondersteunt, 

bestaat uit vier grote hoekpilaren en twaalf kolommen. De totale diameter van het gebouw is 

ongeveer 53 meter, die van de koepel van 18; de totale hoogte van de laatste is ongeveer 30 

meter; een geverfd houten plafond bedekt de twee cirkelvormige gangpaden. De schachten 

van de kolommen zijn van kostbaar marmer, van verschillende modules, van verschillende 

lengtes en materialen; ze zijn klaarblijkelijk uit oude monumenten gescheurd, misschien zelfs 

uit de ruïnes van de tempel van Herodes. De bases van de binnenrij zijn penthouses; degenen 

op de middelste rij zijn barbaars; meestal wordt de kolom zonder tussenpersoon op een kubus 

van wit marmer geplaatst. De hoofdsteden bieden dezelfde variëteit1 en zijn van de 

Byzantijnse stijl, dat wil zeggen min of meer getrouw de vormen van het Corinthische of 

samengestelde kapitaal weergeven. De bogen van de binnenzuilengalerij rusten direct op de 

kapitelen van de zuilen. De volgende colonnade biedt een heel bijzonder arrangement. Op de 

top van de hoofdstad is een grote kubusvormige vingerhoed geplaatst die een horizontaal 

hoofdgestel ondersteunt, zelf bekroond door een reeks open reliëfbogen. 

Het profiel en de versiering van het hoofdgestel zijn in dezelfde stijl als de kapitelen; ze zijn 

samengesteld uit elementen die zijn ontleend aan de Romeinse architectuur, willekeurig 

gelaagd en zonder veel smaak. De bovenkant van de hoekpilaren is versierd met een kleine, 

niet erg uitstekende arcade die een reeks grove palmetten omlijst. Dit hele ensemble heeft een 

zeer uitgesproken primitief Byzantijns karakter. Het binnenoppervlak van de wanden, 

trommelbogen en koepel is bedekt met inlegwerk, 

 

schilderijen, verguldsel, in de Turks-Arabische smaak van de zeventiende eeuw. Uiterlijk was 

het monument ook bedekt met marmer en beschilderd aardewerkfineer, waardoor het de 

uitstraling kreeg van de moskeeën van Constantinopel (1) ”.  

De toegang tot de moskee van Osmar was twintig jaar geleden nog steeds formeel verboden 

voor christenen. Maar sinds de Krimoorlog geeft de Pasja toestemming voor de binnenkomst 

op aanbeveling van de consuls van de grote mogendheden. Ik dankte deze gunst aan de 

bijzondere vriendelijkheid van M. de Barrère, consul-generaal van Frankrijk, wiens 

hoffelijkheid en volmaakte onderscheiding zo enorm gewaardeerd worden door allen die een 

beroep op hem hebben gedaan. Ik heb dit met veel plezier geprezen en kan mijn diepe 

dankbaarheid jegens hem niet uiten. 

Op dinsdag 9 juni verliet ik Jeruzalem in het gezelschap van broeder Liévin, om naar de 

haven van Jaffa te gaan, waar ik het schip Imperial Messageries zou vinden dat van 

Alexandrië naar Beiroet gaat.  

De afstand van Jeruzalem naar Jaffa is ongeveer vijftien mijlen. Het is gemakkelijk in twee 

dagen te doorkruisen en overnacht in Ramleh, wat het mogelijk maakt om de volgende dag 

heel vroeg terug te keren naar de haven van inscheping. 

De eerste dag is de zwaarste, acht uur paardrijden veel beter dan die van Jericho naar 

Jeruzalem. We waren toen bezig om een berijdbare weg te maken om Jaffa met de Heilige 

Stad te verbinden, ten koste van de inwoners van de pachalik; maar het werk was niet erg 

geavanceerd. 

(1) De kerken van het Heilige Land, p. 276 

 



Na het oversteken van de Térébinthe-stroom over een brug, het oversteken van de steile klim 

naar Kastal, een van de hoogste punten van Judea, en ook het oversteken van een tweede 

stroom, de Aïn-Nâa, op een brug die een vruchtbare geplante vallei van vijgenbomen en 

wijnstokken bereikten we Kariathel-Enab (het druivendorp). Het is bijna een dorp dat op een 

heuvel ligt, dat de inwoners eraan gewend zijn om Abougoche te noemen, naar de naam van 

zijn voormalige sjeik, een echte leider van struikrovers die reizigers aanvielen en vrijgekocht 

hadden en dat Ibrahim-Pasha alleen had weten te verminderen . Ik bedoel voor eens en voor 

altijd dat we tijdens deze route op vakkundig gekozen punten en bij de weg kleine 

constructies opmerken, wachttorens genaamd, waar Bachi-Bouzouks de veiligheid van 

voorbijgangers garandeert. Er zijn zeventien langs deze route gewankeld. Dit soort 

wachthuizen werd in 1860 opgericht in opdracht van Sureya-Pasha, gouverneur van 

Jeruzalem. 

Aangekomen rond tien uur voor het moslimdorp Sarris, stopten we even onder een groep zeer 

oude olijfbomen die de voet van de berg bedekken op de helling waarvan het dorp ligt.  

We hadden een lichte snack en vertrokken vrijwel onmiddellijk.  

Van Sarris naar Ramlèh (vier uur lopen) 011 ontmoet Latroun, het thuisland van de Goede 

Dief, en Emmoïs, de voormalige Emmaus (Nicopolis), verschillend van de twee anderen die 

ik al heb genoemd; deze is beroemd door de overwinning van Judas Machabée op de troepen 

van de koning van Syrië, Antiochus. Er is nog steeds een deel van de apsis van een kerk 

gewijd, van de eerste christelijke eeuwen tot de 

 

zeven Machabées, gemarteld op bevel van deze koning.  

Vanaf dit punt zijn we klaar met de ruige bergen van Judea en gaan we de prachtige vlakte 

van Sa? * On binnen, in het midden daarvan ligt Ramleh en die zich eerst uitstrekt tot aan de 

zee en vervolgens tot Caesarea.  

Het wordt gezaaid met verschillende even vruchtbare plateaus.  

In deze vlakte had David veel kuddes die door Setai werden bewaakt.  

Nadat we verschillende moslimdorpen min of meer uit elkaar lagen, waaronder El-Koubah, 

AbouC'houchèh, Béryyièh-Ennabèh, bevonden we ons rond drie uur aan de oevers van de 

Nahr-er-Ramlèh, een zeer sterke stroom waarop we een stenen brug ontmoeten; deze bruggen 

ontbreken bovendien niet (ik merk het met alle lof) in een van de talrijke stromen en ravijnen 

van de weg. Een halve competitie verder is Ramlèh, ook wel Ramat of Sanden genoemd, de 

oude Arimathea van de stam Dan, op wiens grondgebied (ik vergat het te zeggen) we al drie 

of vier uur liepen. Laten we hieraan toevoegen dat men van Jeruzalem naar Jaffa het oude 

Judea niet verlaat, Judea zelf, dat zich uitstrekte tot Jaffa zelf, dat de enige haven was. 

We namen onderdak in het kleine franciscanenklooster, waar de drie paters die het bewonen 

me hetzelfde vriendelijke welkom gaven waaraan de goede vaders me zo gewend waren. 

Onze proviand was erg nuttig voor ons, want de waardige religieuzen hadden mij absoluut 

niets anders te bieden dan brood en eieren. 

Er moest veel voor hen worden gebeden om hen aan het eten te krijgen, hoewel het de 

eenvoudigste was, maar die ze nog steeds als veel te sensueel beschouwden. De avond werd 

besteed aan interessante gesprekken over de geschiedenis van Ramleh 

 



en Lydda, die het aanroept, een verhaal dat al deze vaders van het Heilige Land bekend is 

(broeder Liévin is geen uitzondering), die soms weinig onderlegd zijn over de rest, allemaal 

thuis in de kennis van de kleinste details van het land , waar hun vrome bestaan stroomt.  

Het was in Ramleh dat Jozef van Arimathea en Nicodemus werden geboren, geheime 

discipelen van Jezus, die van Pilatus de toestemming kregen om het lichaam van de Heiland 

te begraven, wat ze deden 'nadat ze het in doeken hadden gewikkeld met geuren.  Even bezet 

door Saladin, in 1187, werd het later het hoofdkwartier van Richard Leeuwenhart, het viel 

definitief, in 1266, onder de macht van de sultan van Egypte, Bibars. Hij of zijn opvolger 

Kélaoun stond de franciscanen echter toe zich daar te vestigen om de pelgrims te huisvesten, 

en een eeuw later kregen deze religieuzen toestemming om een klooster te bouwen (het 

klooster waar ik het ziekenhuis ontving) waarvan de kapel werd gebouwd op de aangewezen 

plaats. door overlevering als dat van het huis van Nicodemus. Tijdens de expeditie van 

generaal Bonaparte naar Syrië diende dit klooster als zijn huis en zijn staf, en de kerk werd 

omgevormd tot een ziekenhuis. De moslims kwamen, met de terugtrekking van de Fransen, 

om dit dubbele feit het klooster te plunderen en de monniken af te slachten; maar de vaderen 

van het Heilige Land werden daar niet lang hersteld. 

Ramlèh is een kleine stad met ongeveer vierduizend inwoners, van wie driekwart 

mohammedanen zijn; er zijn slechts ongeveer zestig katholieken, de rest van de bevolking 

behoort tot de Griekse ritus (niet-verenigd). Beide 

 

de enige monumenten, niet uit de oudheid, maar uit de middeleeuwen, die we daar zien, zijn 

een zeer mooie christelijke tempel met drie beuken, gebouwd ten tijde van de kruistochten 

onder de aanroeping van Johannes de Doper (bekeerd door moslims in een moskee, mocht ik 

die tegen een kleine vergoeding bezoeken), en de toren die bekend staat als de veertig 

martelaren, gebouwd door de zoon van Kélaoun, Mohamet, op de plaats van een oude kerk 

met deze naam. Vanaf de top van deze krachtige constructie, waar een trap van meer dan 

honderd treden naar leidt, ontdekken we het hele land dat ik net was overgestoken en dat zich 

uitstrekt tot aan de zee. 

Om rechtstreeks van Ramlèh naar Jaffa te gaan, moet men onmiddellijk naar het noordwesten 

gaan; maar ik wilde echt de interessante stad Lydda zien, die slechts een liga, pal oost, van 

Ramleh ligt. 

Van de ene stad naar de andere is er niets te vermelden, behalve de zoetwaterbron van Bir-

Zèbak, die halverwege is geplaatst.  

Ik zal daarom onmiddellijk spreken over de oude Diospol-is, de oudste Loud of Scripture, 

vandaag Lyclda en Lid. Deze stad maakte, net als Ramleh, ooit deel uit van Samaria. Ze 

werden er al heel vroeg van losgemaakt, met een vrij grote uitgestrektheid van het 

grondgebied, en Lydda werd de hoofdstad van deze nieuwe toparchia die het zuidelijke deel 

van de vlakte van Saron omvatte, die zich vanaf Jaffa, naar ik zei, uitstrekt langs de 

Middellandse Zee tot Caesarea. In de Handelingen van de Apostelen wordt melding gemaakt 

van de wonderbaarlijke genezing van de verlamde Aeneas, die in Lydda werd uitgevoerd 

door de heilige Petrus. Het was in Lydda, dat al een bisschop had, dat Sint-Joris werd 

geboren, gemarteld in Nicomedia onder het bewind van Dioctetianus. De overblijfselen van 

deze heilige, de grootste van de Griekse kerk, zijn geweest 

 

naar zijn vaderland gebracht, wijdde Justinianus hen midden in de stad een kerk waarvan de 

schoonheid werd geprezen, maar die, zoals zoveel anderen, geen gunst vond in het licht van 



de invasie van de moslims. Opgeheven door de kruisvaarders en opnieuw verwoest door 

Saladin, werd het vervangen door een moskee met daarboven een minaret, waarna we nog 

enkele delen van de muur en een apsis van de tweede kerk zien staan. De bevolking van 

Lydda bedraagt bijna 7.000 inwoners, van wie 5.000 moslims; de niet-verenigde Grieken 

vormen de rest, behalve ongeveer vijftig rooms-katholieken, onder leiding van een 

missionaris in de ochtend, en vijf protestanten. 

We waren vroeg in de ochtend vertrokken; Het was amper acht uur toen we Lydda verlieten 

om de directe weg die van Jeruzalem naar Jaffa leidt, zonder terug te gaan via Ramleh, 

verder. We hadden nog maar drie competities te gaan; we hadden de zekerheid, de hoop die 

we tijdens het reizen moeten zeggen, om voor de middag op onze bestemming aan te komen. 

Gedurende de helft van de route lopen we in de vlakte, doorkruisen het dorp Safiryèh en laten 

we aan de rechterkant die van Kefr-Anna en El-Yahoudièh achter, meer naar het oosten, die 

van KefrJénise, en verder, op de laatste hoogten van de bergen bergen van Judea, Tirèh, 

Mouzeirièh, Deïr-Tourif en BeïtNabâla. Een halve competitie verwijderd van Safiryèh, 

ontmoeten we het dorp Beït-Dedjan waarvan we denken dat het het Huis van Dagon is, door 

het boek Jozua genoemd als een stad in het land van de Filistijnen, maar behorend tot de stam 

Juda; het was in de tempel van de god Dagon dat ze het hoofd van Saul hingen, verslagen en 

gedood door hen. 

Na Beït-Dedjan komt een kleine keten van zandheuvels, die ons hoogstens een half uur 

tegenhielden,  

 

naar het dorp Yasour, een verzameling krotten gebouwd op een laatste heuvel rond een kleine 

moskee, vermoedelijk ooit een kerk geweest. Aan de aankomstzijde, en een paar minuten van 

het dorp, is er een Ouali (grafmonument dat de Perzen Imam-Zadèh noemen) versierd met 

negen kleine koepels die de begraafplaats aangeven van een beroemde derwisj genaamd Ali. 

Een beetje afdalend, vinden we de vlakte van Saron, die al snel, nabij Jaffa en voorbij een 

brug die over een afvoerkanaal voor regenwater is gegooid, een echte tuin wordt. 

We lopen een half uur in het midden van een wirwar van citroenbomen, sinaasappelbomen, 

granaatappelbomen, enz., Halverwege steken we een soort plaats over die wordt getrokken 

door rijen cipressen en platanen, in het midden waarvan een overvloedige fontein stroomt . 

Dichter bij de stad, en buiten de muren, is er een markt met allerlei soorten groenten en fruit, 

die het platteland in overvloed produceert en die de Arabieren elke dag naar Jaffa brengen. 

We hadden alle moeite van de wereld om ons een weg te banen, zonder ongelukken en 

zonder ruzie, door de menigte die daar zwermt en luidruchtig is, tot de middag.  

Vijf minuten later bevonden we ons geïnstalleerd bij de Paters van het Heilige Land, vlakbij 

de kust van de zee die een levendige kade vormt.  

Jaffa (Yafa), het oude Joppe of Yoppé van de Bijbel, zou hebben bestaan, zo wordt beweerd, 

zelfs vóór de zondvloed, en het zou hier zijn dat Noach, volgens de opdracht van Jehova, de 

ark zou hebben gebouwd die wees de redding van het menselijk ras.  

Dezelfde tradities voegen eraan toe dat na de ramp de stad, verwoest door de wateren, werd 

herbouwd door Japhet, vandaar de oorspronkelijke naam die anderen verklaren door  

 

de betekenis van het woord Yoppé (aangenaam), dat zo goed van toepassing is op het 

aangename landschap dat Jaffa omringt. Joppe was de enige haven die de Hebreeën aan de 

Middellandse Zee hadden voordat Herodes Caesarea schiep. 



Het was daar dat de profeet Jona begon om naar Tarsis te vluchten, in plaats van in Nineve te 

gaan prediken, zoals God hem had opgedragen. Via deze haven stuurde Hiram, de koning van 

Tyrus, het cederhout naar Salomo dat bestemd was voor de bouw van de tempel van 

Jeruzalem. Als vergelding voor de dood van de tweehonderd joden die op verraderlijke wijze 

in Joppe zijn omgekomen, heeft Judas Machabée een groot deel van de inwoners afgeslacht, 

de gebouwen van de haven verwoest en de schepen erin in brand gestoken. Deze stad zag het 

wonder van Tabith, gereanimeerd door Sint Peter aan de vooravond van vertrek naar Rome. 

Voor de eerste keer ingenomen en verwoest door de Romeinse generaal Cestius Gallus, het 

jaar 66 van Jezus Christus, onmiddellijk teruggevonden door de Joden, werd het het volgende 

jaar teruggenomen door Vespasianus, die bijna alle inwoners verwoestte, en een citadel 

bouwde daar rond en onder de bescherming waarvan spoedig een nieuwe stad werd gevormd 

waar christenen domineerden en waar een bisschop woonde, van Constantijn tot de 

islamitische verovering (636). Vanaf de eerste kruistocht veroverden westerse christenen 

Jaffa, door hen beschouwd als de haven van Jeruzalem, en maakten er een graafschap van 

onder andere eigendom van Gauthier de Brienne en bovendien een bisdom onder de 

hoofdstedelijke zetel van Caesarea. Van 1099 tot 1268, de datum van de laatste verovering en 

de vernietiging door de sultan van Egypte Bibars, werd deze stad bij verschillende 

gelegenheden bezet door moslims en kruisvaarders. Saint Louis, toen hij naar Palestina 

kwam, logeerde daar in het kasteel gebouwd op een 

 

klein eiland dat de grond raakt en van zijn verblijf gebruik heeft gemaakt om de plaats van 

een muur met torens te omringen. Na de Turkse overheersing is Jaffa, herbouwd, niet meer in 

de geschiedenis aanwezig tot 1799, de datum van zijn verovering door generaal Bonaparte. 

Tegenwoordig, in 1840, werd het door de Engelsen uit de Pasja van Egypte gehaald om naar 

Turkije te worden teruggestuurd. 

Jaffa werd zwaar op de proef gesteld door de aardbeving van 1838, waarbij bijna vijfduizend 

mensen omkwamen. Tegenwoordig is Jaffa slechts een stad met iets meer dan zesduizend 

zielen, waarvan tweederde tot de mohammedaanse religie behoort. Latijnse en Grieks-

katholieken tellen voor een getal van ongeveer 700, dat is ook dat van de niet-verenigde 

Grieken; de rest bestaat uit 400 joden en enkele zeldzame maronieten, Armeense schismaten 

en protestanten. Wat de haven van Jaffa wordt genoemd, is vooral een open rede en moeilijk 

toegankelijk tijdens het slechte seizoen, van december tot maart. Gedurende de rest van het 

jaar zien we een grote beweging van pelgrims uit alle delen van het christendom komen om 

de heilige plaatsen te bezoeken. De handel, die nu duidelijk in verval is, heeft tot doel de 

producten die Egypte aan Syrië levert en een deel van de export van de levensmiddelen van 

het land, zijde, katoen, dadels, enz. 

De situatie in Jaffa is goed. De stad, omgeven door een in slechte staat verkerende muur met 

een gracht, strekt zich uit als een amfitheater op een landtong die uitsteekt in de zee. Op de 

top van de heuvel staat een citadel bewapend met een paar kanonnen, maar nog vervallender 

dan de wal. Slechts twee deuren, tegenover Jeruzalem, geven toegang tot deze stad, vies en 

stinkend als niet 

 

een ander in het oosten. De straten, stof en modder volgens het seizoen, zijn erg smal; de 

bazaars, die gewelfde straten zijn, ontbreken niet aan animatie; maar de menigte bevindt zich 

voornamelijk op de kade. In termen van constructies, zal ik alleen de twee witmarmeren 

fonteinen noemen die zich bevinden bij de deur waardoor men aankomt en die bij 

binnenkomst het beste effect produceren, een kleine moskee bij de vuurtoren, aan de kust., En 



de twee kloosters, heel dicht bij elkaar, franciscanen en Armeniërs niet verenigd. De kapel 

van de eerste, bediend door de paters van het Heilige Land, doet dienst als parochie voor 

rooms-katholieken en Grieks-katholieken. Het is in het tweede klooster dat de kamer waar de 

scène plaatsvond, vertaald met Gros 'penseel en die generaal Bonaparte voorstelt die de 

slachtoffers van de pest aanraakt, waarvan hij werd beschuldigd vervolgens te hebben 

vermoord, evenals een groot aantal Albanese gevangenen, die haastig in de steek werden 

gelaten. de stad. 

Een kanonschot in de avond kondigde de aankomst in de haven van de boot uit Beiroet aan. 

Ik had mijn plaats al geboekt op het kantoor van de Messageries en dat van de enige van mijn 

dienaren die me vergezeld hadden op mijn expeditie naar het Heilige Land. Bij 

zonsondergang, na afscheid te hebben genomen van de goede franciscanen, ging ik aan boord 

van de boot met broeder Liévin die me aan boord wilde zetten. Ons afscheid was dat van 

twee echte vrienden. Deze volmaakte man, wiens vriendschap mij dierbaar is gebleven, 

verliet me, na een laatste en warme omhelzing, om terug te keren naar Jaffa, net toen de 

stoom begon. De volgende dag, donderdag 11 juni, 's ochtends, landden we in Beiroet, dat ik 

de vorige 4 mei had verlaten. 

 

HOOFDSTUK X  

Beiroet. - Damascus.  Homs (Emese). - Lady Digby en Sheikh Midjoël. - Ruïnes van PalDJ.J-

Te. - Ansarièhs en NosaÏris. - Ruïnes van Balbek. 

Ik heb maar één woord over Beiroet gezegd, waaraan ik een paar details zal toevoegen. Zijn 

verleden eerst. Er is geen overeenstemming over de stichting of het bestaan ervan vóór de 

Romeinse tijd. Berytus, Béryte (de Berutos van de Grieken), verschijnt alleen als een van de 

belangrijkste steden van Fenicië, maar veel kleiner dan Tyrus en Sidon. Herodes de Grote 

schonk het volgens Flavius Josephus verschillende gebouwen, waaronder markten, openbare 

winkels en andere werken die van belang zijn voor zijn maritieme en commerciële welvaart. 

Word een Romeinse kolonie onder de naam Felix Julia Berylus, eraan toegeschreven door 

Plinius en talloze keizerlijke medailles, de stad had nieuwe vestigingen te danken aan 

Herodes Agrippa II, een theater, onder andere, waar Titus, na de verwoesting van Jeruzalem, 

uitvoeringen gaf waarin hij de ongelukkige Joodse gevangenen onder elkaar liet vechten. 

Béryte was toen een zeer bloemistenstad 

 

gezondheid, centrum van handel en verlichting in Syrië, en voorzien van een zeer populaire 

school voor burgerlijk recht. Vroegchristelijk, veroverd in 614 door Chosroës, die geen van 

haar religieuze monumenten liet staan, twintig jaar later ingenomen door de moslims, in 1111 

door de kruisvaarders, in 1187 hervat door Saladin, viel Beiroet al snel weer aan de macht. 

nog een eeuw om het definitief te verliezen in 1290. 

 Een eeuw later werd het de divisie en de favoriete residentie van de Druzen Fakhr-Eddin die 

het versterkte, wat het niet belette eraan te bezwijken onder de inspanningen van de troepen 

die vanuit Constantinopel tegen hem waren gestuurd. In 1831 nam Ibrahim-Pasha het mee 

naar Turkije; maar tien jaar later nam het Oostenrijks-Engelse eskader het na een 

bombardement van een paar uur in beslag en gaf het terug aan de sultan. Hier is in een paar 

regels de hele geschiedenis. 

Beiroet is tegenwoordig de belangrijkste stad aan de Syrische kust. Sommigen geven het 

50.000, anderen 70.000 inwoners. Slechts de helft van de bevolking is moslim; de rest, 

behalve vier- of vijfduizend joden, behoort tot de verschillende christelijke gemeenschappen 



(Latijn, Maronitisch, Armeens en Grieks verenigd of niet-verenigd). Alleen de Maronieten 

komen in de statistieken voor een cijfer van 15.000 en de niet-verenigde Grieken voor dat van 

13.000. Ik noemde de situatie van Beiroet, gebouwd in een amfitheater op zijn driehoekige 

voorgebergte, een soort stuwkracht van de grote Libanon in de zee. Zijn vervallen 

omsingeling, zijn volledig verwoeste fort, beschermt het niet slecht. 

Meer bezig met hun innerlijke overheersing dan met  

 

Bij aanvallen van buitenaf bouwden de Turken daar op een hoog punt een fraaie kazerne, 

waarin een groot garnizoen kon worden ondergebracht. Beiroet is in feite slechts een 

handelsplaats; het is de haven van Damascus. Het is daar dat Europa zijn goederen 

introduceert, die zich over Syrië en Palestina verspreiden, en dat Libanon zijn grijze zijde, 

Damascus zijn vervaardigde producten en de rest van deze landen zijn landbouwproducties 

exporteert. Deze handel trekt een groot aantal Franse, Engelse, Al- 

Duitsers, Italianen en Grieken. Bij het binnenkomen van de stad wordt men getroffen door 

een mengeling van tekens in alle talen, die duidelijk het in wezen kosmopolitische karakter 

aangeven. De bazaars, die qua constructie onbeduidend zijn, zijn altijd bevolkt, levendig en 

lawaaierig. De straten, smal en slecht geplaveid, zijn echter redelijk netjes. De stad heeft geen 

monumenten, oud noch modern. 

Een paar ruïnes van muren, een paar zuilen, geheel of gebroken, herinneren aan de Romeinse 

tijd; de middeleeuwen worden daar vertegenwoordigd door de belangrijkste moskee, de 

voormalige kathedraalkerk van de tijd van de kruistochten, waar Beiroet een bisschop had. 

Het heeft drie beuken, drie apsissen, een veranda, in vieren delen pilaren, spitsbogen 

ondersteund door romaanse kapitelen. M. de Vogué beschouwt dit gebouw als “ de oudste 

van de kerken gebouwd door de kruisvaarders.   

Christenen zijn hier sterk gevestigd en voldoende beschermd. De Latijnse parochie wordt 

bediend door de paters Kapucijnen die onlangs een nieuw klooster en een nieuwe kerk 

hebben gebouwd. De jezuïeten hebben ook een klooster met een kerk en een school; het is 

hetzelfde met de Vincentianen; de franciscanen hebben maar een klein klooster 

 

met een kapel. In Beiroet zijn ook verschillende vrouwenorden vertegenwoordigd. Het zijn de 

Dames van Nazareth, de Zusters van Liefde of van Saint-Vincent-de-Paul, vakkundig geleid 

door zuster Gelas, een vrouw met echte capaciteiten en zeldzame energie, en de Duitse 

Dames van Liefde, van de protestantse orde van St. John of Malta: de laatsten leggen geen 

geloften af en kunnen zelfs trouwen; hun ziekenhuisinrichting, die er goed uitziet, is erg 

netjes. 

Ik had tijdens deze eerste reis geen tijd om veel kennis te maken in Beiroet (1). Mijn relaties 

waren beperkt in de consulaire staf waar ik drie mannen ontmoette die, in verschillende 

hoedanigheden, zich haastten om aangenaam of nuttig voor mij te zijn: de consul van 

Engeland, de heer Eldridge, de heer Rousseau, consul van Frankrijk, en de viceconsul van 

mijn natie, M. Sayour, die ik bij mijn terugkeer uit Jeruzalem op zijn post terugvond . De 

eerste twee waren behoorlijk opmerkelijke karakters; wat betreft de heer Sayour, een 

Levantijnse Griek die zich lange tijd in Syrië vestigde, zijn kennis van mensen en dingen en 

zijn natuurlijke bereidwilligheid waren mij zeer kostbaar. 

Na deze tien dagen rust in Beiroet, ondernam ik mijn laatste reis waarvoor al mijn kracht, 

sterk verzwakt door deze enorme omzwervingen van drie jaar, heel hard nodig was. Voordat 

ik naar Europa terugkeerde, wilde ik nog steeds de twee Libanen, Damascus, Palmyra, 



Balbek, het land van de Maronieten, en de Druzen zien, de kloven waar de overblijfselen van 

de Nozaïris en Ismaï leven. 

(1) Het jaar daarop keerde ik terug en bleef daar zes maanden, wat in dit rapport niet zou 

moeten voorkomen.  

 

verbindingen. Ik was op het moment van de hitte aangekomen, maar deze laatste excursies 

moesten vooral in het bergachtige deel van Syrië worden gemaakt, waar men een constant 

gematigde temperatuur vindt, en op sommige plaatsen zelfs koud. 

Op zondag 21 juni verliet ik daarom Beiroet opnieuw voor twee maanden, eerst naar 

Damascus.  

Tussen Beiroet en Damascus is er een gemotoriseerde weg, de enige in heel Syrië. Het werd 

tussen 1850 en 1860 gebouwd door een bedrijf onder leiding van twee Fransen, MM. de 

Perthuis, die de val van de familie Orléans, waaraan ze verbonden waren, na 1848 naar het 

Oosten had gehaald. De belangrijkste handelaars van Beiroet, en zelfs een groot aantal 

inheemse kooplieden van Damascus, kwamen bijeen om de nodige fondsen bijeen te brengen, 

en dit is het eerste voorbeeld, helaas zonder navolgers gebleven, van een financiële 

vereniging die werd opgericht voor de uitvoering van openbare werken die zo zouden zijn. 

belangrijk voor de ontwikkeling van de welvaart van deze rijke landen. Op deze weg, MM. 

de Perthuis heeft bovendien een koeriersdienst opgericht, die in twaalf uur door Libanon en 

anti-Libanon gaat; laat je de afstand van 80 kilometer overbruggen die Damascus van de kust 

scheidt. Reizen met de auto was voor mij een zeldzaamheid die ik sinds mijn races in de 

Kaukasus niet kende. De auto's van MM. Perthuis zijn echte Europese fabriek diligence, met 

knippen, interieur, keizerlijke bagage en wandelen relais soms drie of .om vijf paarden langs 

de weg behoeften: we stoppen halverwege in een soort hostel voor de lunch, en in het 

hoogseizoen (zondag 21 

 

Juni was een van de twaalf langste van het jaar), 's ochtends om vier uur vertrokken vanuit 

Beiroet, komen we vaker eerder dan na vier uur' s middags op onze bestemming aan. Het is 

een geweldige reis en we zouden dankbaar moeten zijn voor dit gedurfde initiatief dat 

bovendien zijn beloning heeft gevonden in het succes van het bedrijf. 

Van Beiroet naar Damascus gaat de weg rechtstreeks naar het oosten, tot voorbij de laatste 

tegenslag van het grote Libanon: vanaf dit punt, dat wil zeggen vanaf de immense vallei van 

de Bakaâ, die het Libanon van anti-Libanon scheidt, helt het constant naar het zuidoosten, 

waar Damascus ligt ten opzichte van Beiroet. We verlieten al snel de vlakte die zich uitstrekt 

van Beiroet aan de voet van de berg, een bos van olijfbomen, moerbeibomen, palmbomen, 

doorsneden door dennenbossen, een waardig voorwoord bij de weelderige vegetatie die op je 

wacht in de diepe kloven, waar we engageren ons vanaf het eerste uur. Het interieur en 

uiterlijk van dit deel van de grote ketting is honderd keer beschreven. Omdat ik via een heel 

andere route en met korte ritjes te paard van Damascus naar Beiroet moet terugkeren, zal ik 

op mijn beurt Libanon beter kunnen beschrijven dan door in een afgesloten auto de route te 

volgen die ik in de eerste plaats had gekozen. ' -en die vakkundig de vele obstakels van dit 

lange parcours omzeilt. 

Ik zal slechts één omstandigheid noemen, het is de samenkomst van de rivier van Damascus, 

vier uur van deze stad. Deze rivier, de Barada genaamd, ontspringt ongeveer tien mijl naar 

het noorden, op de oostelijke helling van anti-Libanon. Het komt de smalle vallei binnen en 

een liga lang, die daar naar de vlakte leidt, door een prachtige waterval van ongeveer zes 



meter hoog, en het loopt tussen twee oevers die constant in de schaduw staan van populieren 

en bomen. 

 

platanen, dat het de eerste tuinen van Damascus bereikte. Daar is het verdeeld in 

verschillende armen die de stad omsluiten of doorkruisen, vormen en bevruchten, bij de deur 

van de woestijn, een van de wonderen van de natuur en van de menselijke industrie, waarvan 

de plotselinge aanblik je grijpt en vervoert, wanneer 'we kom uit de laatste hoogten die, als 

een gordijn, dit ongeëvenaarde beeld voor je verbergen. Om het goed te schilderen heb je een 

poëziepen nodig. In de lyriek van zijn denken en de uitbundige breedte van zijn taal lijkt mij 

alleen M. de Lamartine de indruk te hebben gevoeld en overgebracht die wordt geproduceerd 

door het eerste aspect van de grote Arabische stad. De lezer zal er veel baat bij hebben als ik 

de armoede van mijn stijl vervang door dit schilderij dat tegelijk zo breed en zo waar is. 

Vertrekkend vanuit Beiroet in een caravan, stopt de dichter-reiziger voor een snee in de 

rotswand die langs de weg loopt en van waaruit het oog plotseling de onmetelijkheid van de 

Damascus-vlakte ontdekt. 'Ik kom eraan', zei hij, 'en mijn blik duikt door de opening in de 

rots naar de vreemdste horizon die ooit de blik van een man heeft verbaasd; het was 

Damascus en zijn grenzeloze woestijn een paar honderd meter onder mijn voeten. De blik 

viel eerst op de stad, die, omringd door zijn wallen van geel en zwart marmer, geflankeerd 

door zijn ontelbare vierkante torens van afstand tot ver, bekroond met zijn gebeeldhouwde 

kantelen, gedomineerd door zijn bossen van minaretten in alle vormen, doorkruist door de 

zeven takken van zijn rivier en zijn ontelbare stromen, zo ver als het oog reikte uitgestrekt in 

een labyrint van bloeiende tuinen, gooide zijn immense armen hier en daar in de uitgestrekte 

vlakte, overal in de schaduw, overal gedrukt door het bos, van tien mijlen rondom , van zijn 

abrikoos 

 

een derde, van zijn platanen, van zijn bomen in alle vormen en van al het groen, leek van tijd 

tot tijd verdwaald te raken onder het gewelf van zijn bomen, en verscheen daarna weer verder 

in grote meren van huizen, voorsteden, dorpen; labyrint van tuinen, boomgaarden, paleizen, 

beekjes, waar het oog verloren ging en de ene betovering achterliet om een andere te vinden: 

we liepen niet meer; allemaal tegen de nauwe opening van de rots gedrukt, doorboord als een 

raam, beschouwden we, soms met uitroepen, soms in stilte, het magische schouwspel dat zich 

zo plotseling en volledig voor onze ogen ontvouwde, aan het einde van een weg, bij zo veel 

rotsen en dorre eenzaamheid, aan het begin van een andere woestijn die alleen wordt 

begrensd door Bagdad en Basra en die veertig dagen nodig heeft om over te steken. 

“De stad is volledig omgeven door een bos van fruitboomgaarden, waar de wijnstokken met 

elkaar verweven zijn zoals in Napels en in slingers lopen tussen vijgenbomen, abrikozen, 

peren- en kersenbomen; onder deze bomen is de aarde, vet, vruchtbaar en altijd bewaterd, 

omzoomd met gerst, tarwe, maïs en alle peulvruchten die deze grond voortbrengt; kleine 

witte huisjes doorboren hier en daar het groen van deze bossen, en dienen als huis voor de 

tuinman, of als een plek om te recreëren voor het gezin van de eigenaar; deze tuinen zijn 

bevolkt met paarden, kamelen, schapen, tortelduiven, alles wat de landschappen van de 

natuur bezielt; ze hebben in het algemeen de grootte van een of twee arpenten, en van elkaar 

gescheiden door muren van in de zon gedroogde aarde of door prachtige levende heggen; 

daartussen circuleren een veelvoud aan paden, in de schaduw en begrensd door een stroom 

stromend water 

 



tuinen, gaan van de ene buitenwijk naar de andere, of leiden naar een paar poorten van de 

stad; ze vormen een straal van twintig tot dertig mijl in omtrek rond Damascus (1).   

Sinds de Franse expeditie naar Syrië, na de verschrikkelijke bloedbaden van 1860, hebben 

Europeanen en christenen een welkom in Damascus gevonden dat in contrast staat met wat ze 

vóór die datum ontvingen en waarvan de verslagen van alle reizigers getuigen. Er zijn daar 

twee of drie hotels, waar je redelijk comfortabel kunt verblijven. Degene waar ik onderdak 

zocht, gerund door een Griek, bood me een heel goede kamer aan: ik kan niet hetzelfde 

zeggen over het eten, maar drie jaar doorgebracht in heel verschillende fortuinen had me 

geleerd tevreden te zijn met weinig en alles. 

Ik verbleef acht volle dagen in Damascus; dit is meer dan genoeg om, in al hun details, de 

stad en haar omgeving te bezoeken: maar deze keer was onvoldoende om de manieren en het 

gebruik te bestuderen, op veel punten bovendien in overeenstemming met de gebruiken van 

andere moslimsteden die ik bekend maakte en in het bijzonder met de gebruiken van de 

bevolking van Bagdad, echter met een meer uitgesproken vleugje religieuze 

onverdraagzaamheid. Dit belet de christenen van de verschillende riten niet, wier aantal meer 

dan twintigduizend bedraagt, om daar hun religie in volledige vrijheid te beoefenen in 

tempels die hun op eigen kracht toebehoren. 

De Arabieren geven Damascus de naam El-Châm, wat ook de naam is waarmee ze Syrië 

aanduiden, waarvan deze stad de hoofdstad is, dat wil zeggen de belangrijkste stad. Het is 

tegelijkertijd de hoofdstad van een pachalik 

(1) Lamartine, Voyage en Orient (1832-33), Parijs 1859, T. II, p. 53. 

 

die bijna het hele oostelijke deel van Syrië omvat, in noordelijke en zuidelijke richting, van 

de grens van de Pashalik van Aleppo tot Hebron, in Palestina, en dus inclusief Nabloes en 

Jeruzalem; het anti-Libanon beperkt het tot de ondergaande zon; in het oosten is de enige 

grens de immense woestijn die zich uitstrekt tot aan de Eufraat, maar het district Tadmor - of 

Palmyra, dat vier dagen verderop in deze woestijn ligt, maakt er ook deel van uit. 

De oude oostelijke naam van Damascus is Demechq. Zelfs vóór Abrahams tijd werd deze 

stad, in Davids tijd, de hoofdstad van een eerste koninkrijk in Syrië gesticht door Razon. 

Vervolgens veroverd, met de rest van Syrië, door de koningen van Nineve, kwam het 

achtereenvolgens onder de heerschappij van de Babyloniërs, de Perzen, de Macedoniërs en 

ten slotte de Romeinen, die het maakten, onder de naam Damascus, de hoofdstad van een 

provincie. genaamd " Fenicië van Libanon". We weten van de bekering van Sint Paulus 

volbracht aan de poorten van Damascus, waar hij zelf een groot aantal christenen bekeerde. 

Khaleb, degene die Mahomet het zwaard van God noemde, greep het in 634 op de keizers 

van het Oosten, na lang en krachtig verzet. In mijn derde deel, over de Kaliphs van Bagdad, 

zei ik iets over die van Damascus, die hen voorafgingen. Het was, zoals we weten, Moaviah, 

afstammeling van Ommiah en zevende opvolger van Mahomet, die in 661, na de dood van 

Aly, de zetel van Kalifal naar Damascus bracht, die eerst van Mekka naar Kouffah was 

afgedwaald, aan de rand van de Eufraat. dynastie, genaamd de dynastie van de Ommiades, 

van de naam van zijn voorvader, regeerde daar tot 749. Daarna gejaagd door de Abassiden, 

die de zetel van het Arabische rijk naar Bagdad brachten, de afstammelingen van 

 

Moaviah vluchtte eerst in Egypte en daarna in Spanje, waar ze een nieuwe staat stichtten die 

het Kalifat van Cordoba werd. De kruisvaarders belegerden onnodig Damascus. 



De stad werd in 1401 ingenomen door Timour-Leng en viel in het jaar 1516 onder de macht 

van sultan Selim lef, en sindsdien behoort het alleen maar tot Turkije te behoren. Maar zijn 

afgelegen ligging van Constantinopel maakte zijn pasja's bijna onafhankelijk. 

In de vorige eeuw was het gezag als het ware erfelijk geworden in handen van dezelfde 

familie van het land, die van de El-Adm, die achtereenvolgens vier pasja's verschafte, 

waarvan de laatste, Asad, door de goed wat het heeft gedaan, heeft een herinnering 

achtergelaten die nog steeds duurt. In ongenade gevallen en 

Met de dood bedreigd, maakte hij plaats voor Abdallah-el-Satadji die na twee jaar werd 

vergiftigd door een van zijn neven. De herinnering aan zijn energieke administratie is ook 

herinnerd. "We sliepen met de deuren open", zeggen de Damaskers (1). Volney noemt onder 

zijn opvolgers Seliq, Osman, Mohammed, Darouich, zoon van Osman, en tenslotte Djezzar, 

de woeste pasja van Acre, die stierf in de eerste jaren van deze eeuw en die het bevel voerde 

in bijna heel Syrië. Sindsdien was de Ottomaanse regering erin geslaagd haar directe gezag in 

dit verre land te herstellen; maar na de Egyptische verovering, in 1832, vestigde Ibrahim 

Pasha, de heerser van Syrië, zich in Damascus en bracht daar tegelijkertijd de tradities van de 

strengste en meest rechtvaardige militaire regering. Onder hem leden de christenen noch 

beledigingen, noch aanvallen. 

(i) Volney, T. II, p. 146. 

 

Twintig jaar nadat Turkije het land in 1860 in bezit had genomen, was het land machteloos 

om hen te verzekeren van deze explosie van fanatisme die Europa verbaasde en beangstigde, 

door het grote gemak waarmee de meest weerzinwekkende gruweldaden werden gepleegd.  

Damascus heeft achttien poorten en elke poort heeft zijn bewaker. Eerder kregen de mannen 

die met de bewaking van deze deuren waren belast, zeer strenge instructies. Het was elke 

christelijke ruiter verboden de stad binnen te gaan; sinds de Franse expeditie is de lokale 

overheid van deze strengheid afgeweken; tegenwoordig komen christenen Damascus binnen 

en circuleren er ongestoord te paard. Een van de meest opmerkelijke deuren voor zijn 

constructie, waarvan wordt aangenomen dat deze oud is, is die welke de naam Bab-esScherki 

of de oostelijke poort draagt; Ik noem ook de poort van God, Bawabet-Allah, waardoor de 

karavaan terugkeert uit Mekka, en de Bab-el-Djabyah-poort, waar de uitgang is van de 

belangrijkste en oudste van alle straten, de rue Droite, die begint bij de oostpoort. De stad is 

opgedeeld in verschillende districten; een ervan is gereserveerd voor Armeniërs en een ander, 

Harat-el-Nassara, voor katholieke christenen. De eerste is slechts een doolhof van donkere, 

vuile en kronkelende steegjes. De christelijke wijk, beter doorboord, viel op door zijn 

prachtige gebouwen; in 1860 bracht moslimfanatisme daar verwoesting teweeg, samen met 

het bloedbad, en acht jaar later, toen ik het bezocht, zag ik de ruïnes er nog steeds somber uit. 

Deze twee wijken zijn ommuurd met deuren die elke avond uit voorzorg worden gesloten. 

De straten van de stad zijn over het algemeen echter smal  

 

schoner dan elders; in het Séraï-district of de residentie van de Pasha-gouverneur zijn er 

echter enkele wegen van voldoende breedte, met trottoirs waardoor voetgangers kunnen 

parkeren voor de onophoudelijke handel van paarden, kamelen en vee die hen soms belasten. 

De Rue Droite, omzoomd met winkels, toont in de buurt van de Bab-es-Scherki-poort een 

huis dat, naar men zegt, het huis is, of liever het vervangt, waar Saint Paul, verblind op de 

weg naar Damascus, werd genomen en gedoopt door Ananie, die het bezat. Laten we hier 

zeggen dat we met deze precisie die te vertrouwd is met oosterse tradities, jullie nog steeds de 



plaats laten zien waar de apostel van de heidenen, op de vlucht voor Damascus, in een mand 

langs de wallen werd neergelaten, en ook het punt van de weg waar hij plaats had. zijn 

wonderbaarlijke bekering; maar dit alles is, hoewel algemeen aangenomen, meer dan 

problematisch. 

De huizen van Damascus, zelfs de mooiste, gebouwd van stenen en bakstenen en bedekt met 

aarde of witachtige modder, bieden aan de buitenkant slechts een gemeen aspect, zou ik 

zeggen ellendig. Voor alle openingen een paar zeldzame grillramen waarvan de luiken rood 

geverfd waren, en een of twee smalle deuren, verpletterd als staldeuren; dan grote lemen 

muren langs de straten en die het tuinplein aangeven, dat ook wordt aangegeven door de 

massa bomen die nog steeds wordt overschreden door de groene bosjes hoge palmbomen.  ze 

verbergt haar schatten, en 

 

voelt zich verdrietig tegenover de Europeaan die het voor het eerst doorkruist (1).   

Inderdaad, wanneer men door de smalle en lage deuren is gegaan en men de donkere gang 

heeft verlaten die hen volgt en nauwelijks breed genoeg is om doorgang te bieden aan een of 

twee personen, bevindt men zich plotseling in een binnenplaats in de open lucht, met fontein 

in de midden, in de schaduw van bomen, sinaasappelbomen, citroenbomen, 

granaatappelbomen, platanen of ceders, en, in de lege delen, geplaveid met marmer. De 

muren, vaak bedekt met platen van wit en zwart marmer, en omzoomd met wijnstokken en 

klimplanten, soms versierd met zuilen of bogen, worden doorboord met openingen omlijst 

door staanders vol arabesken of bloemen uit marmer of steen. Ze geven toegang tot zoveel 

mogelijk kamers die zijn ingericht met alle middelen van kunst en oosterse luxe: plafonds 

met panelen in goud en zilver met dozen die in de helderste kleuren zijn geverfd; muren 

bedekt met een deel van hun hoogte met marmer, hoger bedekt met stucwerk of beschilderd 

met verschillende onderwerpen, bloemen, vogels, landschappen die kiosken of moskeeën 

voorstellen, maar geen menselijk gezicht; rondom een divanplatform bedekt met 

scharlakenrode stof, en, verspreid over het appartement, allerlei ingelegde meubels en een. 

merkwaardig werk, zeer lage tafels op sokkels, kisten, kisten, dienbladen, vazen van 

porselein, zilver of koper, dit alles gerangschikt of verspreid over de betegelde marmeren of 

mozaïekvloer en op sommige plaatsen bedekt met schitterend gekleurde tapijten. In de eerste 

huizen, bijvoorbeeld die van de Agha's, die de adel zijn 

(1) Damascus en Libanon, p. 9. 

 

land, wordt bijna altijd het midden van de hoofdkamer ingenomen door een bassin waaruit 

het water stroomt en waaromheen vazen staan opgesteld waar men bloemen kweekt. Deze 

algemene beschrijving is toepasselijk voor verschillende woningen die ik heb mogen 

bezoeken, niet alleen in de moslimdistricten, maar ook in die van de christenen of de 

Armeniërs, en zelfs in sommige straten die meer speciaal aan de joden zijn toegewezen. Een 

van de mooiste residenties (dit is een echt paleis), is dat wat de naam draagt van het huis van 

Abdallah-Bey, nog steeds gebouwd in de goede dagen van de kunst die we de kunst van 

Damascus kunnen noemen. “Vandaag is de Arabier deze oude lessen vergeten en onderwerpt 

hij zich aan de barbaarse smaak van zijn huidige meesters. Het huis van Abdallah-Bey vervalt 

in puin, en we bouwen alleen in de stijl van Constantinopel, als we de naam van stijl kunnen 

geven aan de grove en overdreven imitatie van al die slechte smaak elders brutaler heeft 

voortgebracht (1).  

Ik zal de methodische beschrijving van de monumenten, of liever van de gebouwen van 

Damascus, niet op zich nemen, want vanwege de werkelijk monumentale constructie is er 



maar één, de grote moskee. In zo'n religieuze stad zijn het niet dat tempels, moslims 

ontbreken; er zijn mij meer dan honderd genoemd; Ik zal mezelf tevreden stellen met een 

beschrijving van degene die ze allemaal uitwist. 

De citadel of het kasteel, geflankeerd door enorme torens, verrijst, zoals we al hebben 

gelezen, midden in de stad.  

Door zijn enorme omvang lijkt het een stad te vormen  

(1) graaf van Parijs. Damascus en Libanon, p. 19. 

 

interieur in de grote stad. Zeer waarschijnlijk gebouwd in de eerste eeuwen van de Arabische 

verovering, biedt het vandaag, ondanks zijn formidabele uiterlijk, alleen afbrokkelende 

muren en, van binnen, gebouwen die bijna in puin liggen. 

Tegenover is het Séraï of paleis van de Turkse gouverneur. Vanwege de afwezigheid van de 

Pasha kon ik alleen de binnenplaats van dit uitgestrekte en onooglijke gebouw bezoeken, 

waarin zich een dozijn kanonnen en piramides van kanonskogels bevond, onder de hoede van 

een troep hardnekkige soldaten, op hun instructies, en toekijkend met bijzondere zorg de 

gevaren die mijn aanwezigheid vormde voor hun kostbare artillerie. De omgeving van de 

Séraï vormt de mooiste en rijkste wijk van de stad. Een opmerkelijk gebouw is het Tekyèh, 

ziekenhuis gesticht door Sultan Selim, toen hij Damascus in beslag nam; het is versierd met 

een moskee, de tweede vanwege zijn belang, met daarboven een koepel en twee minaretten 

die van grote afstand te zien zijn. Damascus heeft ook een nieuw gebouwd ziekenhuis voor 

melaatsen; het is een gebouw van de meest volmaakte onbeduidendheid. 

De bazaars van Damascus verdienen een apart hoofdstuk; maar ik moet mezelf beperken, 

aangezien ik nog zoveel te zeggen heb voor het einde van dit boek, geleidelijk vergroot door 

de overvloed aan materialen. Ik heb, vooral in Isfahan, bazaars gezien met een heel andere 

architectonische schoonheid dan deze, die in werkelijkheid slechts kleine straatjes zijn die 

bedekt zijn met een zeer hoog frame en soms van de grofste. Degene die de Grand Bazaar 

wordt genoemd, is ongeveer een halve competitie lang. Elke soort handelswaar, elke branche 

heeft zijn bazaar. Er is de bazaar van wapensmeden, die van goudsmeden en juweliers, die 

van zadelmakers en 

 

harnassen, de bazaar van stoffen en die van kleermakers, de bazaar van handelaren in pijpen 

en tabak, talrijker, waar men allerlei soorten eetwaren verkoopt, voedsel, groenten en fruit, 

gerangschikt op bestelling, een netheid die het oog betovert. In deze winkels van een paar 

vierkante meter, die er vaak ellendig uitzien, wacht de koopman, zittend in kleermakerszit en 

ernstig zijn chibouque of zijn narghilèh te roken, eerder dan dat hij om de oefening vraagt. 

Maar wat vooral de originaliteit en de charme van de Damascus-bazaars vormt, is de menigte 

met hun kleurrijke en soms zo oogverblindende kostuums die op bepaalde tijden in deze 

hangars circuleren, geanimeerd, vrolijk, druk, kletsend, lachend, verhalen vertellen. de stad, 

want de bazaar is leven, vermaak en ook de troost van de oosterling, die zijn openhartigheid 

heeft. Damascus is de Arabische stad bij uitstek, en haar bazaars bieden een exemplaar van 

alle variëteiten van dit ras, hier oneindig veel minder gemengd dan elders. Om deze menigte 

te zien, zou men het cijfer van de bevolking niet overdreven vinden, zoals aangegeven door 

de reizigers die het van 150 tot 400 duizend inwoners vervoeren. De marge is breed; het lijkt 

mij dat we het getal van tweehonderdduizend zouden kunnen aannemen, inclusief twintig of 

vijfentwintigduizend christenen van ten minste alle gemeenschap, en bijna tweeduizend 

joden. 



Vanuit commercieel oogpunt worden de bazaars aangevuld met de khans, die karavanserais 

waar de groothandelaren hun winkels en kantoren hebben en die tegelijkertijd een asiel 

bieden aan de reizigers en de karavanen die de goederen brengen. Damascus, gelegen aan de 

weg van Aleppo naar Mekka, telt er ongeveer dertig. Ik zal er maar één noemen, de khan van 

Tlassad-Pasha, die er is 

 

sant de Biyaryèh of graanbazaar. Het is zonder de ware noot te forceren, die hem vaak 

overkomt, dat M. de Lamartine hem 'de mooiste khan van het Oosten' noemde, en zijn 

uitspraak rechtvaardigde met deze regels die een perfecte beschrijving bevatten van deze 

constructie, ongetwijfeld de eerste burgerlijke monument van Damascus: “Het is een 

immense koepel waarvan het gewelfde gewelf doet denken aan dat van Saint-Pierre van 

Rome; het wordt gedragen op granieten pilaren. Achter deze pilaren zijn winkels en trappen 

die naar de bovenverdiepingen leiden, waar de kamers van de kooplieden zijn. Elke 

aanzienlijke koopman huurt een van deze kamers en bewaart er zijn kostbare goederen en zijn 

boeken. Bewakers waken dag en nacht over de veiligheid van de khan; grote stallen zijn 

vlakbij voor de paarden van reizigers en caravans; prachtige stromende fonteinen verfrissen 

de khan: het is een soort handelsbeurs in Damascus. De Khan's Gate of HassadPacha, die 

uitkomt op de bazaar, is een van de meest gedetailleerde en grandioze stukken van Moorse 

architectuur die ter wereld te zien zijn. 

Arabische architectuur is er volledig te vinden (1).   

- Nog niet zo lang geleden, toen de handel floreerde in Damascus (nu is het behoorlijk laag), 

waren er 129 leerlooierijen, 47 bedrijven waar stoffen met de hand werden beschilderd, 22 

bedrijven waar weefsels werden bedrukt, 75 ververijen voor katoenen of wollen stoffen, 120 

zijdeververijen, 34 zijdebinders, 143 weefateliers, 748 zogenaamde Damascus-

stoffenhandelaren, 211 kruidenierswinkels, 19  

(i) Reis naar het Oosten, enz., 11-72.  

 

winkels van gesponnen katoen, 68 huizen waar tabak wordt gesneden, 72 zadelmakerijen, 11 

tentenkopers, 47 koperhandelaren, 50 ijzerhandelaren, 54 hoefsmeden, 70 pelshandelaren, 98 

trimmers, 129 slagers, 140 bakkers, 58 molenaars of meelhandelaren, 24 graanhandelaars 

kooplieden, 122 cafés, 32 snoepwinkels, 124 kappers, 71 kleermakers, 6 horlogemakers, 6 

boekbinders, 6 papierhandelaren, 43 pijpleidingenwinkels, 200 tissuewinkels in katoen of 

zijde en kleine ornamenten, 150 tabaks- en caféhandelaren, 500 publiek koks of branders, 4 

zeepfabrieken, 4 glasfabrieken en 19 wapensmeden. Het is vooral bij de vervaardiging van 

wapens dat de achteruitgang voelbaar was: Damascus vervaardigt niet langer deze eens 

beroemde kromzwaarden; de messen worden echter nog steeds gewaardeerd door kenners, en 

ik heb de aankoop van een half dozijn zwaarden en dolken niet geweigerd die het nog steeds 

goed doen met mijn verzameling Perzische wapens. 

Twee artikelen die ook een belangrijke plaats innemen in het bestaan van de Damascens, zijn 

de Thermen en de Cafés.  

Van zonsopgang tot zonsondergang zijn de zestig baden in de stad altijd vol. Ik heb dit soort 

baden vaak beschreven, met hun marmeren wastafels, hun gestoomde kamers, hun massage- 

en ontharingsscènes: sommige van die in Damascus worden aanbevolen vanwege hun gemak 

en elegantie, maar geen enkele heeft invloed op de uitstraling die het een monument maakt 

om aan te halen. Arabische of Turkse koffiesoorten hebben niets van de weelde waaraan we 



gewend zijn. Reizigers, die elkaar herhaalden en graag hun verhalen poëten, hebben 

beschrijvingen gemaakt van die uit Damascus (ik telde er meer dan honderd). 

 

pompeus die in niets lijken op het echte werk. Er zijn er waar je rijke divans ziet die rond een 

stromende fontein zijn gerangschikt, met een tuin in de schaduw van platanen, wilgen of 

platanen. Maar het grootste aantal bestaat uit een kleine kamer, soms een kazerne of een 

eenvoudige stal met matten en vloerkleden, en in een hoek een apparaat waar voortdurend 

koffie wordt bereid; hier en daar een paar vazen met verfrissende drankjes. 

Ze worden niet het minst bezocht, want het zijn de cafés van de mensen. Het is vooral in de 

middag dat beide het beste gevuld zijn. Maar het publiek is stil, nogal beheerst. Gehurkt of 

liggend op zijn tapijt, in de schaduw van een boom, aan de rand van een poel, snuift de 

Damascus aan zijn koffie, drinkt zijn limonade in kleine slokjes en rookt zijn narghilèh rustig, 

nonchalant, af en toe een paar wisselen. woorden met zijn buren. Discussies en geschillen 

zijn gereserveerd voor wandelingen in de bazaar; koffie, de triomf en de wellust van far 

niente. 

Laten we nu de grote moskee beschrijven.  

Tot voor kort was het absoluut onmogelijk om binnen te komen. "Wat had ik graag het 

interieur van zo'n heiligdom willen bezoeken (schreef in mei 1831, de heer Poujoulat, de 

auteur van Are History of the Crusades, Michaud), maar nooit zal geen enkele openhartige 

reiziger niet weerklinken in de grote moskee van Damascus en het is nauwelijks als wij, wij 

ongelovigen, van ver een paar blikken mogen werpen op dit heilige en formidabele 

monument. (1) "  

(1) Correspondance d'Orient, 1830-1831, door M. Michaud, van de Académie française, en 

M. Poujoulat. Parijs, 1835, bij Ducollet, libr. T. VI, blz. 171. 

 

Het jaar daarop was M. de Lamartine alleen in staat om, via een deur die naar de bazaar 

leidde, een paar stappen de grote binnenplaats van het plein te betreden en heimelijk naar de 

heilige tempel te kijken 'terwijl hij deed alsof hij zijn dorst lest bij de fontein, ; maar hij zag 

niets van binnenuit. 'Er is levensgevaar', zei hij, 'voor een christen die de moskee ontheiligt 

bij het betreden ervan. (1) ' Deze strenge regel maakte voor het eerst plaats, in 1846, voor de 

hertog en hertogin van Brabant, die de Grote Moskee * snel konden inspecteren. Vier jaar 

later mochten de twee zonen van de hertog van Orléans, de graven van Parijs en Chartres, het 

ook bezoeken, maar hun bezoek moest 's nachts plaatsvinden. 'De Pasja,' zei de graaf van 

Parijs, terwijl hij voor ons de verdediging opriep die dit heiligdom afsluit van christenen, een 

van de meest vereerde van het islamisme, en ons had aangespoord om dit ongebruikelijke uur 

te kiezen om geen fanatisme aan te wakkeren waartegen hij had ons niet kunnen beschermen. 

(-2) ' Na slechts onvolkomen het interieur van de moskee te hebben gezien bij het licht van 

een paar lampen, onthield de koninklijke bezoeker zich van het geven van een beschrijving.  

We kenden het monument echter van dat van Aly-Bey, deze Engelsman die moslim werd, 

juist om toegang te krijgen tot de moskeeën van het Oosten.  

De Franse expeditie naar Syrië eind 1860 bracht daar verandering in. Het leger bereikte, 

ongetwijfeld om politieke redenen, Damascus, de Turkse regering, niet om de komst ervan te 

voorkomen, nadat de Pasja van die stad, de meest alledaagse, was neergeschoten. 

(i) Reis naar het Oosten, p. 72. 

(2) Damascus en Libanon, p. 15. 



 

beloofd in het bloedbad van christenen. Deze krachtige executie kalmeerde het plaatselijke 

fanatisme op een bijzondere manier, en sindsdien kan men, op voorwaarde dat men wordt 

vergezeld door een dragoman of een van de cawas van een consulaat, en in ruil voor een fort 

Bakhchish (tip), zonder te aarzelen, gaan door de verschillende delen van deze grote moskee: 

onder deze omstandigheden kon ik hem op mijn beurt bezoeken. 

Net als de moskee van de Hagia Sophia in Constantinopel was dit ooit een Griekse basiliek, 

naar verluidt gebouwd door keizer Heraclius en opgedragen aan de heilige Johannes de 

Doper, de voorloper, en, volgens anderen, aan de heilige Johannes Damascene. Het werd in 

de eerste eeuw van de verovering omgebouwd tot een moskee en in het jaar 1400 werd het 

gedeeltelijk verwoest door Timour-Leng: het zou waarschijnlijker zijn dat de woeste Tataars 

het binnenland verwoestten, zonder zich te hechten aan levende werken. Deze moskee was 

niet traag, na het vertrek van Timour, om volledig te worden hersteld, en men ziet haar 

vandaag in de staat waar ze, zoals Saint-Sophie, al meer dan drie eeuwen de bewondering en 

eerbied van de moslimwereld opwekt. 

In een aangrenzende bazaar zijn er nog overblijfselen van een zuilengalerij en een triomfboog 

die voorafging aan de ingang van de binnenplaats, aan de onderkant waarvan de tempel 

verrijst.  

Nadat je door een deur met een prachtig karakter bent gegaan, beland je op dit uitgestrekte 

plein, geplaveid met marmer, dat op zichzelf al een wonder is. In het midden springt een 

waterstraal op die het grote bassin voor wassingen voedt. De omtrek doet denken aan een 

klooster, gevormd door een lagere galerij met hoge bogen ondersteund op vierkante pilaren; 

daarboven is er een tweede galerij, waarvan de arcades, gescheiden door sierlijke kolommen, 

zijn 

 

kleiner en natuurlijk talrijker. Nabij het bassin is er een zeer originele constructie; het is een 

vierkante kiosk met als basis vier kolommen verbonden door bogen; het bovendeel bestaat uit 

een dak in de vorm van een Chinese hoed, ondersteund door lichtzuilen in houtsnijwerk. Al 

deze set heeft het mooiste effect en vormt in de moskee zelf een prachtig atrium, een 

vestibule die de tempel waardig aankondigt. 

De ingang bevindt zich aan de ene kant van de binnenplaats. Het uiterlijke aspect van de 

moskee duidt in de oude delen op een Romaans - Byzantijnse constructie met daarboven een 

grote koepel waaraan de Mohammedanen drie minaretten van ongelijke hoogte hebben 

toegevoegd; de westelijke is de hoogste; de andere twee dragen, een, de naam van Isa (Jezus), 

en de derde die van Afédinèh-el-Arous of minaret van de bruid. Je komt de tempel binnen via 

een puur christelijke en Byzantijnse veranda, die wordt afgesloten met een bronzen deur van 

grote schoonheid, omgeven door een Arabische inscriptie, maar die te zien is in de versierde 

kelken en andere christelijke emblemen die getuigen van de vroegere oudheid van de 

islamitische verovering. 

Het interieureffect is opvallend en grandioos. De technische en altijd exacte beschrijving van 

Aly-Bey geeft een idee. 'De moskee', zei hij, 'bevat drie immense beuken die van oost naar 

west lopen en bestaat uit lichtpuntige bogen, ondersteund door grote zuilen en pilaren. Er zijn 

vierenveertig kolommen in elke rij die niet exact gelijk zijn. Deze beuken zijn bijna 120 

meter lang. In het midden van het middenschip, dat het breedst is, dragen vier enorme pilaren 

 



een grote stenen koepel. De rest van de moskee is bedekt met een frame. Deze netten zijn 

dwars, dat wil zeggen dat hun lengte in de richting loodrecht staat op de lijn die naar de 

achterkant van de moskee is gericht. In het midden van het achterbeuk is een vierkante ruimte 

afgesloten met lamellen die alleen open zijn tijdens gebedstijden. In dit soort pastorie 

bevinden zich de mehereb en de monbar, twee kleine lage tribunes met grote korans voor de 

lezers, en daarboven een koor voor de zangers. Deze plaats wordt vooral beïnvloed door 

personen van de Haneffi-ritus, die van de Turken. De vloer is versierd met de beste tapijten; 

de rest van het trottoir is gedeeltelijk kaal en gedeeltelijk bedekt met reeds versleten tapijten. 

In dit achterbeuk, aan de rechterkant, is de mehereb geplaatst voor de imam van de Scheffi-

ritus. Het middenschip heeft aan de linkerkant een houten huis met roosters, gouden lijstwerk 

en ornamenten en arabeskschilderijen; het bevat het graf van de profeet Johannes, zoon van 

Zacharia. Overal in de moskee hangt een groot aantal ijzeren en houten karkassen in de vorm 

van kooien, die aan het dak hangen en bedoeld zijn om lantaarns te vervoeren tijdens de 

nachten van verlichting (1).   

Ik zal deze beschrijving in een paar woorden afronden, om allereerst te klagen over het 

vandalisme van de Turken, die de prachtige granieten zuilen, de hele Korinthische orde, die 

het interieur van de tempel versieren en verdelen met een vreselijke witkalk bedekt. ., 

ondersteunende halfronde bogen, en (nog meer betreurenswaardige barbarij), de mozaïeken, 

met een gouden achtergrond, met bladeren, bloemen, enz., die versierden  

(1 Correspondance d'Orient door Michaud en Poujoulat, t.VI, p.171.  

 

de muren, en waarvan de schoonheid nog steeds verschijnt onder deze onbekwame wassing. 

De onderkant van de muren is bedekt met marmeren platen, terwijl de zijramen zijn voorzien 

van uiterst fijn gesneden houten roosters. Maar we zien niets meer van deze beroemde 

gouden wijnstok, gezongen door de Arabische dichters, die op het plafond liep, noch van de 

vergulding van de Korinthische kapitelen, en van dat van een deel van de koepel, getuigd 

door dezelfde schrijvers. De moslims schilderden eveneens de sierlijke scheidingswand die 

het graf bedekte, naar men zegt van Saint-Jean-Baptiste, en waarvan Aly-Bey de gouden 

ornamenten had gezien. Met betrekking tot deze begrafenis is erop gewezen dat de voorloper 

van Christus werd onthoofd op bevel van Herodes in Tiberias, en het Evangelie zegt alleen 

dat 'zijn discipelen zijn lichaam kwamen halen en het in een graf legden ', c ' is eerder in 

Galilea dan in Damascus dat de begrafenis moest plaatsvinden. Maar we kunnen daarop 

antwoorden, dat de moslimtraditie alleen spreekt over het hoofd van Johannes de Doper, dat 

misschien op een andere plaats dan zijn lichaam is begraven. 

Voordat ik de moskee verliet, wilde ik de grote minaret in klimmen vanwaar men het mooiste 

uitzicht over de stad en het omliggende platteland geniet. M. de Lamartine heeft dit prachtige 

panorama al beschreven, aan drie zijden begrensd door hoge bergen: in het noorden de Jebel-

el-Salahièh, in het westen de grootste Jebel-el-Cheick, waarvan de besneeuwde top alles 

domineert, naar de naar het zuiden, de Jebel-el-Kessone, terwijl naar het oosten de vlakte 

naar de horizon vlucht, in de verte, en voordat hij de eindeloze woestijn bereikt, de 

uitgestrekte moerassen waar de Barada verloren is gegaan, nadat hij dit meer van groen dat 

Damascus omringt. Aan mijn voeten 

 

Ik dacht als geheel na over de stad en haar twee grote buitenwijken, omgeven door dichte 

begraafplaatsen. Al deze geschakelde herenhuizen, paleizen, huizen of kleine huizen strekten 

zich onder mij uit als een oneffen bestrating, een immens schaakbord afgewisseld met 

bomen, binnenplaatsen, tuinen, stromende poelen en stromend water. Damascus wint om zo 



gezien te worden: we weten het niet wanneer we tevreden zijn door de straten te lopen zonder 

gevels, zonder versiering en bijna zonder openingen. 

Een Inosque die ik niet wil weglaten, is degene die de Moskee van de Derwisjen wordt 

genoemd. Het is gelegen in een grote weide, buiten de buitenwijken, en produceert het meest 

gracieuze effect met zijn muren, waarvan de oogverblindende witheid contrasteert met dit 

immense groene tapijt, en zijn twee minaretten die een mooie koepel omlijsten, allemaal 

bedekt met blauw aardewerk. Ik kon daar genieten van een werkelijk verbazingwekkend 

schouwspel, dat van wervelende derwisjen die hun oefeningen uitvoerden op de klank van 

Arabische muziek, van een bekoorlijke zoetheid in zijn eentonigheid. Nadat ik de 

binnenplaats van de moskee was overgestoken, begrensd door een galerij met galerijen, in de 

vorm van een klooster, werd ik binnengebracht in een grote zijkamer, waar ik een tiental 

derwisjen vond, draaiend, walgend van een razernij die niets zo rommelig had. Ik kende deze 

oefeningen al, maar ze waren veel verrassender dan alles wat ik in dit genre had gezien. 

Damascus, dat bijna 15.000 christenen heeft, heeft verschillende kloosters, lazaristen, 

kapucijnen, franciscanen, enz. Deze laatste hadden net de laatste hand gelegd aan een vrij 

mooie kerk, gelegen in het interieur van hun klooster, alleen voor meer veiligheid en met de 

toestemming. 

 

van de Turkse regering, versterkten ze om elke verrassing te voorkomen die vergelijkbaar 

was met die waarvan ze het slachtoffer waren in 1860. Deze Vaders van het Heilige Land, zes 

in getal, gaven me hetzelfde welkom dat ik hun broeders in Palestina had ontmoet. . 

Damascus is bovendien de officiële residentie van drie van de hoofden van het Syrische 

christendom, die op dat moment Mgr Grégoire Youssef, patriarch van de Melchieten, Mgr 

Étienne Gasseno, aartsbisschop van de Maronieten, en Mgr Jacques Haliani, aartsbisschop 

van de Syriërs. Maar deze prelaten wonen ook vaak in Libanon, en waren daar toen, wat mij 

de eer ontnam om mijn plichten jegens hen te vervullen. Ik kon de gouverneur-generaal, 

Rachid-Pasha, niet meer zien, die net naar Beiroet was vertrokken, waar de Pasja's van 

Damascus elk jaar een paar maanden moeten doorbrengen. Libanon vormt een speciale 

regering, met aan het hoofd FrancoPacha, die zijn intrek nam in Deïr-el-Khamar. 

Ik had weinig contact met de consuls van Frankrijk en Engeland. De laatste, meneer Rogers, 

tot wie ik had gesproken over mijn wens om de ruïnes van Palmyra, in de buurt van 

Damascus, te bezoeken, deed al zijn best om me af te leiden van een project waarvan hij zei 

dat het volkomen onuitvoerbaar was, wat natuurlijk alleen maar groter werd. verlangen. Hij 

verklaarde dat hij mij niet (meer dan enige andere consulaire agent) kon beschermen tegen de 

onvermijdelijke aanvallen van de bedoeïenen, meesters van de woestijn die op de heen- en 

terugweg moeten worden overgestoken. 

Ik had voorgesteld om de emir Abd-elKader te bezoeken die, na zich te hebben 

onderscheiden in de heroïsche verdediging van de bodem van zijn vaderland, zijn reputatie 

verder had vergroot door zijn genereuze gedrag jegens christenen, tijdens de  

 

bloedbaden in Damascus waar hij met pensioen was gegaan. Hij verwelkomde Europeanen 

graag en nadat hij hem had gevraagd mij 's ochtends te ontvangen, ontving ik de uitnodiging 

om dezelfde dag om vijf uur naar zijn huis te komen. 

De emir bewoonde een groot huis dat vergelijkbaar was met dat in de stad, zonder de minste 

uiterlijke verschijning.  



Toen ik door de kleine deur binnenkwam, bevond ik me op een grote binnenplaats, met een 

marmeren fontein in het midden, in de schaduw van prachtige bomen. De soldaten van de 

Algerijnse garde, door Abd-el-Kader uit Afrika meegebracht, kwamen en gingen. Het was 

een van de officieren die me aan de emir voorstelde, die me ontving in een lage kamer aan 

het einde van de binnenplaats en eenvoudig was ingericht met divans in Damascus-stoffen: 

daarboven waren aan de muren heel mooie wapens bevestigd. 

Een van de kawa's van het Franse consulaat diende als mijn tolk. We kennen de 

spreekwoordelijke reserve van Abd-el-Kader. 

Na de eerste complimenten, waarin ik ervoor zorgde de herinnering aan zijn voortreffelijke 

gedrag jegens christenen in herinnering te roepen, stelde de emir me een paar vragen over 

mijn land, waardoor ik kon oordelen dat hij van niets op de hoogte was. Europese naties. Ik 

vertelde hem dat ik Algerije kende, dat ik twee keer had bezocht; maar het was een van de 

onderwerpen waarover hij het minst graag sprak. Hij veranderde het gesprek en legde het met 

veel gemak op mijn reizen, waarvan ik hem in een paar woorden het reisschema gaf. De 

namen van Bagdad, Couffah en Kerbelah leken hem vooral te raken, en ik moest zijn ijverige 

moslim-nieuwsgierigheid naar deze beroemde plaatsen in de geschiedenis van het islamisme 

bevredigen. Dit interview had een half uur geduurd; Ik dacht dat het moment was gekomen 

om afscheid te nemen. De emir stond op en gaf me zijn hand 

 

Europeaan: ' Dank je wel', zei hij, nadat hij aan een ballingschap had gedacht * ; Ik heb je 

nooit weer te zien, maar mijn wensen u " te volgen; moge goddelijke bescherming bij je zijn!   

Anderen spraken over de persoon Abd-el-Kader; Ik kan alleen maar bevestigen wat er is 

gezegd over de delicaatheid van zijn fysionomie en de gratie van zijn manieren. Zijn woorden 

waren ernstig en vriendelijk; het is door zijn blik vol vertrouwen en gezag dat we vooral de 

man herkennen die gemaakt is om anderen te bevelen en op te leiden. 

Ik had mijn vertrek geregeld voor de dag na dit bezoek, dat wil zeggen zondag 28 juni. Mijn 

plan was om van daaruit naar Homs te gaan, vijftien mijlen ten noorden van Damascus, om 

tot Palmyra te gaan, als ik echter de onmisbare hulp kon krijgen van een sjeik die de woestijn 

tussen deze twee steden bestuurt. Dit personage, bekend als Sheikh-Midjoel, werd bijna 

beroemd in de ogen van Europeanen, door zijn huwelijk met een Engelse dame van de 

hoogste onderscheiding, Lady Digby, weduwe van Lord Ellenborough, voormalig 

onderkoning van India. het leven had zo'n twintig jaar geleden dit extreme deel van Syrië 

gebracht, en waarvan ik iets verderop een betere gelegenheid zal hebben om de bijzondere 

geschiedenis bekend te maken. Voordat ze zich in Homs ging vestigen, om dichter bij de 

landgoederen van haar Arabische echtgenoot te zijn, woonde Lady Digby in Damascus, in 

een prachtig huis van een half Oosterse en half Europese stijl, gebouwd door haar en waar ze 

vanaf wilde. ., alleen een oude Engelse meid had achtergelaten, die haar dertig jaar lang 

overal had gevolgd, met een trouw waarin zeker op zijn minst evenveel liefde bestond voor 

het zwervende leven en de avonturen. Deze vrouw 

 

bezat een invloed op de geest van haar minnares die ik op het idee had te gebruiken voor deze 

reis naar Palmyra, waar ik, ik herhaal, des te meer op geïnteresseerd was, afgezien van de 

historische belangstelling, omdat de Engelse consul me op de een of andere manier had 

uitgedaagd volbrengen. Ik had erover gesproken met Lady Digby's vertrouwde vrouw, die 

haar afkeer deelde van alle diplomatieke agenten in haar land. 



'Meneer Rogers,' zei ze tegen me, 'daagt je uit Palmyra te zien;   Toen hij afscheid nam, was 

er nog een vraag van Palmyra: ' Hé! nou, zei hij tegen mij, denk je niet meer aan deze reis? 

 - Oh! zeker, en het is alleen verstandig om het op te geven.   

Toen ik meneer Rogers verliet, zorgde ik ervoor dat, als het lukte, hij het niet negeerde.  

Dus verliet ik Damascus op zondagmiddag, nadat ik 's ochtends de mis had gehoord in de 

Kapucijnenkerk, en tegen de avond kwam ik aan in Doornik, een mooi dorpje dat het eerste 

station op deze weg markeert. De hitte was beklemmend, maar we lopen constant in de 

schaduw en volgen of kruisen verschillende stromen die afdalen vanaf de lange hellingen van 

de Anti-Libanon, waarvan de ketting op grote afstand links is gelaten. 

Toen ik Beiroet met ijver had verlaten, had ik tenten, paarden, muilezels, mouks en 

bedienden naar Damascus geleid; dit alles was twee dagen na mij gebeurd, en het was in deze 

parafernalia dat ik mijn reis voortzette. De 

 

tenten die ooit in Doornik waren opgeslagen, nam ik mijn avondmaal en wierp me al snel op 

mijn ijzeren bed dat me volgde vanuit de Kaukasus; maar ik sliep slecht, de hele nacht 

aangevallen door de muggen die deze plaats teisteren. 

Maandag 29 juni. - Vrij laat vertrokken, bereikte ik rond vier uur het dorp Tatfièlz, 

aangenaam gelegen te midden van grote tuinen beplant met fruitbomen en bewaterd door 

talrijke beekjes. Hier blijven we; het is bereikbaar via een licht golvende weg, erg handig. 

Dinsdag 30 juni. - Vandaag stak ik met voldoende moeite enkele van de uitlopers van Anti-

Libanon over, die als voorgebergten in de vlakte uitsteken, om bij het dorp Aster te komen, 

gebouwd in een oud fort. De rijtjeshuizen, van ongelijke hoogte, raken elkaar allemaal met 

een kleine trap om van het ene terras naar het andere te gaan. De bewoners zijn erg gastvrij 

en nodigden mij uit om in een van deze huizen te komen logeren, waar ik perfect heb 

geslapen. 

Woensdag 1 juli. - Aankomst in Kara, via een minder oneffen pad. Dit dorp wordt 

grotendeels bewoond door christenen (Grieks-katholieken). Zodra mijn tent buiten het dorp 

was opgezet, kreeg ik bezoek van de priester die dit kleine christendom bestuurt, en ook van 

de kaaimacan die de Turkse autoriteit vertegenwoordigt, beiden sterk. Ik was verrukt over de 

priester, maar minder een kaaimacan, Mahomet-Agha, die mij een beetje te onder de indruk 

leek van het belang van zijn functies, die in wezen meer dan bescheiden waren. 

Donderdag 2 juli. -Aankomst in Hazia waar ik de twee vind 

 

zoon van Mahomet-Agha die familieleden bezoekt; zij bewijzen mij de eer van de plaats met 

veel goede gratie. 

Dit dorp, dat grenst aan de woestijn, heeft een klein fort dat bedoeld is om de Arabische 

bedoeïenen te herbergen. Er zijn ongeveer tweehonderd Griekse families die tot de katholieke 

sekte behoren. Hun priester, een nogal beminnelijke metgezel, haastte zich ook om mij te 

bezoeken in mijn tent, waar we koffie dronken, al kletsend en rokend. 

Vrijdag 3 juli. - Vroeg in de ochtend vertrokken naar Homs, moest ik bang zijn voor een 

aanval van de bedoeïenen van de woestijn, die naar verluidt in grote gisting verkeert.  

Het is niet gebeurd. Halverwege, in deze laatste etappe, ontmoeten we de Orontes, waarvan 

de bron slechts enkele mijlen verder naar het zuiden ligt, en die, richting Homs, een heel 



mooi meer oversteken. We lunchen aan de oevers van de rivier, in een bos met jonge 

platanen. 

Twee uur later zien we de hoge citadel van het oude Enese. Nog een uur en we stoppen voor 

de stad, in een grote, lege, poederachtige ruimte die het Manoeuvreerveld wordt genoemd. De 

tenten staan opgesteld aan de rand van een beek die het in zijn geheel doorkruist: ik heb, aan 

mijn rechterkant, een Arabisch café, omgeven door een mooie tuin, voor me, een grote 

kazerne, het werk van Ibrahim-Pacha toen hij eigenaar was van Syrië, en links van mij een 

huis dat nieuw gebouwd was in de puurste Arabische smaak, zonder enige mengeling van 

Europese architectuur; het is de nieuwe residentie van Lady Digby en Sheik-Midjoel. 

Ik bracht de volgende ochtend door met het leren kennen van Homs en zijn omgeving. Deze 

stad, zei ik, droeg in de oudheid de naam Emesis en de geschiedenis maakt 

 

vermeld, vóór de Romeinse verovering, een klein koninkrijk met deze naam, geplaatst 

tegenover het koninkrijk dat bekend staat als Palmyra. De inwoners aanbaden de god 

Elagabalus of Heliogabalus (die niemand minder was dan de zon), in de vorm van een 

kegelvormige zwarte steen, waarvan werd aangenomen dat deze uit de lucht was gevallen. De 

tempel van de zon in Emese werd genoemd in de heidense wereld. Varius Avitus Bassianus, 

zoon van Caracalla, was vanaf zijn jeugd hogepriester geweest, toen hij in 217 tot keizer 

werd uitgeroepen. 

vrees, door Emesa's eigen legioen, tegen de usurpator Macrinus, die zijn vader had vermoord. 

De jonge keizer huldigde zijn regering in door tegen hoge kosten de zwarte steen naar Rome 

te vervoeren, die de god Heliogabalus vertegenwoordigde, wiens naam hij aannam en die hij 

in de hoofdstad van het rijk aanbeden wilde worden. We kennen de buitensporigheden en 

dwaasheden van deze prins die hem na een korte regeerperiode van vier jaar tot zijn 

ondergang brachten. In de 12e eeuw heeft een aardbeving, die Arabische historici zich 

hebben herinnerd, de overblijfselen van de oude monumenten van Emesa vernietigd. Voor de 

kazerne van het Manoeuvresveld laten we de plaats van de Zonnetempel zien, herkenbaar aan 

een restant van mozaïekbestrating, waar zich enkele secties van kolommen bevinden. 

Bovendien verschijnen er veel oud puin, fragmenten van kroonlijsten, zuilen en kapitelen in 

de min of meer oude constructies van de huidige stad.  

Slechts één klein monument, waarvan ik geloof dat het een tombe is, is buiten en in de buurt 

van de zogenaamde Tripoli-poort te zien.  

Homs is nog steeds een belangrijke stad door zijn ligging en het aantal inwoners, dat nogal 

vaag van tien tot twintigduizend is. Het is nooit, zelfs niet bij benadering, we hebben het bij 

Damascus gezien 

 

wat betreft andere centra, dat we de bevolking van de steden in het oosten kunnen schatten, 

waarvoor er geen officiële volkstelling is. Homs is de echte poort naar de woestijn, waar het 

zelfs nog dichterbij is dan Damascus; nomadische Arabieren komen daar soms samen tot het 

punt dat ze hun zittende bevolking verdubbelen: het is daarom niet overdreven, geloof ik, om 

het op twaalf- of vijftienduizend zielen te brengen. 

Het Arabische moslimelement domineert in een verhouding van tweederde tegenover een 

derde van de christenen die allemaal tot de Grieks-katholieke religie behoren, die daar een 

bisschop en een vrij mooie kerk hebben. Homs heeft ook verschillende moskeeën, maar van 

geen originaliteit. De bazaars of overdekte straten zijn er in overvloed en ruimschoots 

voorzien van alles waar de Arabieren naar op zoek zijn. Maar hierin, net als in de rest, niets 



monumentaals. Stijlvolle huizen, meestal gebouwd van klei, langs smalle straatjes, modderig 

in de winter en bedekt met een halve voet stof in de zomer. Een zeer vervallen muur omgeeft 

de stad, gedomineerd door een citadel gebouwd op een centraal punt: ik kon het bezoeken en 

vond daar alleen een kleine moskee in zeer slechte staat en hopen ruïnes. 

Dit belet niet dat Homs de residentie is van een Pasja die duizend Bachi-Bouzouks en wat 

artillerie heeft om de bedoeïenen van de woestijn op afstand te houden, wat soms niet 

gemakkelijk is. Deze troepen oefenen op het uitgestrekte terrein waarover ik al heb gesproken 

en aan de rand waarvan ik mijn tent had opgezet. Het is hier, bij de minste wind of de minste 

militaire evolutie, dat dit afschuwelijke stof vooral triomfeert, wat planten en bladeren van 

bomen een grijze tint van ongeëvenaarde droefheid geeft. 

 

Na een lange wandeling ging ik twee bezoeken brengen, de eerste aan de Griekse bisschop en 

de tweede aan een oude Levantijnse arts, M. Poujade, voor wie ik een brief uit Beiroet had 

meegebracht. De prelaat ontving mij bijzonder hartelijk; maar aangezien hij geen enkele 

Europese taal kende en omdat ik geen tolk tot mijn beschikking had, was het interview kort 

en beperkte het zich tot een uitwisseling van beleefdheden die mijn zeer onvolmaakte kennis 

van het Arabisch zou kunnen volstaan. De heer Poujade sprak Frans en Italiaans. De arme 

man, die de leiding had over een vrouw en drie kinderen, leed letterlijk honger in Homs met 

zijn medicijn; Ik geloof niet dat hij een geweldige dokter was, maar voor een man die in de 

hoogste graad uitstekend en behulpzaam was, antwoord ik ervoor. Hij stelde zichzelf volledig 

ter beschikking. Ik was veertien dagen in de ader geweest van een goede gezondheid en kon 

geen beroep doen op zijn min of meer betwiste talenten. 

Omdat ik alleen naar Homs was gekomen om de middelen te vinden om Palmyra te 

bezoeken, onthield ik hem van zijn goede diensten in dit opzicht, omdat ik geen kans op 

succes had, behalve door de almachtige tussenkomst van Lady Digby. Ik had haar geschreven 

om haar te laten weten dat ik door haar wilde worden ontvangen, en ze had me geantwoord 

met een buitengewoon vriendelijk woord van haar hand, dat ze me diezelfde dag, om twee 

uur, met veel plezier zou zien. Voordat ik de lezer er naar toe leid, denk ik dat het nodig is 

om, wat nog niet is gedaan, in een paar regels de biografie te specificeren van deze bijzondere 

vrouw waarover veel fouten zijn gemaakt. 

Jeanne Élisabeth Digby is de dochter van admiraal Saint Vincent Digby, hoofd van de 

jongere tak van een adellijke familie die in de zeventiende eeuw een rol speelde in de 

geschiedenis van de  

 

burgers van Engeland (1). Zijn broer erfde in 1856 de baronie van zijn neef, de graaf van 

Digby, het hoofd van de oudste tak, die zonder nageslacht stierf en vandaag in die 

hoedanigheid lid is van het House of Lords. JeanneElisabeth, geboren in 1807, trouwde in 

1824, toen ze nog maar zeventien was, Edward Law, de eerste graaf van Ellenborough, die 

toen weduwnaar was van de achtste dochter van de markies van Londonderry, en net twee 

keer zo oud was. Eerst ging een lid van het Lagerhuis, Earl Ellenborough, in 1818, na de 

dood van zijn vader, die in 1802 in de adelstand was verheven, het Hogerhuis binnen, waar 

hij al snel de aandacht trok door briljante welsprekendheden. Lord Wellington, die in 1828 

een belangrijk politicus werd, vertrouwde hem het beheer van de Private Seal toe, die een 

ministeriële afdeling vormde. Het was in 1830 dat hij van Lady Digby scheidde, om redenen 

die niet bekend zijn, misschien vanwege een gemakkelijk voorstelbare onverenigbaarheid van 

humeur tussen een zeer jonge vrouw van drieëntwintig en een man die de quarantaine was 

gepasseerd. De verbeeldingskracht van biografen is sterk uitgeoefend over de oorzaken en 



omstandigheden van deze scheiding. Dit wordt verklaard door schandalige taferelen tussen de 

twee echtgenoten, waarvan wordt gezegd dat ze getuige zijn geweest in het paleis van de 

onderkoningen van Calcutta, terwijl Lord Ellenborough daar de functie van gouverneur van 

India vervulde. Er is niets meer anti-romantisch dan dates; uit het officiële register van Groot-

Brittannië blijkt echter dat pas in oktober 1841, elf jaar na zijn scheiding, Lord Ellenborough, 

die twee 

(i) Dit werd geschreven vóór Lady Digby's recente dood, en werd pas ergens in 1873 in 

Europa gerapporteerd.  

 

eens minister onder het voorzitterschap van Sir Robert Peel, arriveerde in Calcutta om daar 

zijn hoge ambt te bekleden, ter vervanging van Lord Auckland: wat betreft zijn vrouw, 

vrijgemaakt in alle vormen van de Britse wetgeving, dat wil zeggen door speciale 

parlementslid, had ze in 1832 hertrouwd met een Beierse heer die in het boek van de Engelse 

Pairage Charles Theodore Héribert, Baron Venningen, wordt genoemd. Dit tweede huwelijk, 

dat twee kinderen voortbracht, was het gelukkig? Ik weet het niet, en kon niet meer zeggen of 

het voor of na de dood van deze tweede echtgenoot was, dat Lady Digby, gegrepen door een 

verlangen naar reizen en een voorliefde voor avonturen die kennelijk de basis van haar 

karakter vormden, begon te reizen. via Duitsland, Italië en vervolgens Griekenland, waar ze 

een aantal jaren leefde in een vrijheid die naar verluidt de meest excentrieke was en die 

aanleiding heeft gegeven tot de meest compromitterende verhalen. 

Rond 1850 begon Lady Digby haar reizen vanuit het oosten die haar naar Damascus 

brachten, waar ze zich uiteindelijk vestigde. Meesteres met een groot persoonlijk fortuin, 

echter sterk verminderd door haar lange en kostbare omzwervingen, bouwde in deze stad de 

weelderige woning waarvan ik een woord heb aangeraakt en waarover ik meer details wil 

geven. Dit huis ligt buiten Damascus, in de buurt van het Meidan-plein. 

De buitenkant heeft een vrij oosterse uitstraling, maar van binnen zijn er verschillende 

prachtig ingerichte lounges en slaapkamers in Europese stijl, met rijke deuren naar de 

leeuwen van de Plantagenets, waarvan Lady Digby beweert af te dalen, vermengd met de 

bloem. Van de lelie die de armen van zijn familie. De slaapkamer, behangen met stoffen 

 

op dezelfde manier versierd, toont in het midden een brokaat bed afgezet met kant. 

Aquarellen, met de hand geschreven door Lady Digby zelf, en met afbeeldingen van Palmyra, 

die ze verschillende keren bezocht, sieren deze verschillende kamers. Bij dit kleine paleis is 

een tuin gevoegd, waar een Franse tuinman de mooiste rozen en de zeldzaamste struiken 

kweekt. Het was tijdens een van haar eerste excursies naar Palmyra, zo'n twintig jaar geleden, 

dat Lady Digby een kameelchauffeur opmerkte, genaamd Midjoël, behorend tot de stam van 

Annezes die dit deel van de woestijn domineert. Deze moedige man, bijzonder dapper, noch 

knap noch lelijk voor een Arabier, wist, door onbetwistbare tekenen van toewijding, al zijn 

vertrouwen te winnen, en de liefde van de romantische hulp, Lady Digby ging hem 

liefhebben en liefhebben. zijn fortuin om een grote hoeveelheid paarden en kamelen te 

verwerven, evenals talrijke kuddes schapen, allemaal dingen die de rijkdom en het respect 

vormen in de ogen van de nomaden. Bekwaam en geboren om te bevelen, slaagde Midjoël 

erin om grote geschenken (paarden, armen, kleding, zelfs geld) om hem heen te verdelen, 

geschenken waarvoor de groeiende genegenheid van de Engelse romantiek zorgde, en 

slaagde erin erkend te worden als de leider of sjeik van zijn stam. Het was toen dat Lady 

Digby ermee instemde met hem te trouwen, en sindsdien heeft ze niet opgehouden om over 



dat deel van de machtige stam van Annezes uit te oefenen dat Midjoel een autoriteit 

gehoorzaamt die volledig wordt erkend en gerespecteerd. 

Ik was trouw aan de afspraak die Milady me had toegewezen.  

Zijn huis in Homs kwam op geen enkele manier overeen met de weelde van zijn woonplaats 

in Damascus. Het was, zoals ik al zei, een puur Arabische constructie, voorafgegaan door een 

binnenplaats en bestaande uit 

 

slechts een begane grond, bestaande uit drie grote kamers; de ene diende als woonkamer, de 

andere als eetkamer, de derde, die ik niet kon zien, was ongetwijfeld de slaapkamer. Aan de 

ene kant van de binnenplaats waren de stallen, tegenover de keuken en bijgebouwen. Een 

jonge Arabier, die voor de deur stond, leidde me de hoofdkamer binnen en verdween 

onmiddellijk. De meubels waren meer dan bescheiden: langs de muren hingen een paar 

banken van vervaagde kleur, waaraan armen, hoofdstellen, zelfs zadels en dekens hingen, 

zonder de minste symmetrie, alles, het is waar, grote rijkdom; in het midden een tafel met een 

groen tapijt, omringd door vijf of zes stoelen van Europese vorm. Maar wat dit alles opwekte 

en haar het cachet van onderscheiding gaf dat, in alle breedtegraden en onder alle 

omstandigheden, duidt op een raszuivere Engelse vrouw, was de rijkdom van het prachtige 

Perzische tapijt dat de parketvloer bedekte en de zware zijden gordijnen die de deuren 

verborgen. . 

Na een paar minuten ging een van deze deuren omhoog, omhoog gehouden door de jonge 

Arabier die me had voorgesteld, terwijl lady Digby de kamer binnenkwam.  

Toegegeven, de jeugd was er niet meer (ik vertelde de lezer zijn leeftijd), maar de oude 

schoonheid, waarvan haar tijdgenoten getuigen, kon nog steeds geraden worden door de glans 

van haar grote blauwe ogen, door de overvloed van haar lichtbruine haar, lichtjes vervaagd 

met wit; ze had altijd die charmante glimlach en liet gewillig die mooie tanden zien die 

anderen hebben gevierd, en in heel haar persoon die onuitwisbare stempel die de meest 

bijzondere kennissen en de meest barokke klederdracht weerstaat, want met haar tulband en 

haar kamerjas tot groot gewandeld, dame Digby had een beetje 

 

de lucht van een waarzegster. Ze ontving me als een vrouw van de wereld, en na de eerste 

complimenten die ze uitgewisseld had, zette ze me meteen op mijn plan voor een excursie 

naar Palmyra, waarmee ze me de zekerheid bevestigde dat ik de middelen zou krijgen. Ze 

vertelde me dat ze overdag Cheik-Midjoël verwachtte die een paar uur van de stad aan het 

kamperen was, en heeft me uitgesteld tot de volgende dag om de voorbereidingen te treffen. 

Ik was niet minder precies op de nieuwe bijeenkomst, ongeduldig om deze kleine 

beroemdheid uit de woestijn te ontmoeten. Sheikh Midjoel, hoewel jonger dan Lady Digby, 

leek tien jaar ouder, helemaal niet knap, maar met een buitengewoon energiek en vastberaden 

gezicht. Kortom, er was iets met hem dat niet van een gewone man was. Zeer respectvol 

jegens zijn vrouw, ondanks talrijke ontrouw waaraan zij moest lijden, toonde hij zich zeer 

geneigd mij aangenaam te zijn, "aangezien milady het verlangde;  maar hij gaf me te kennen 

dat er een geldoffer moest worden gebracht, niet in zijn voordeel, maar voor de winst van zijn 

stam, om de woestijn zeker te kunnen doorkruisen. 

We waren het spoedig eens, en er werd overeengekomen dat hij mij voor vijftienhonderd 

francs, die ik haastte om hem te geven, rijdieren zou geven en mij op mijn expeditie zou laten 

vergezellen door een escorte die mij tegen elk ongeval zou beschermen. De sjeik keerde 



dezelfde avond terug naar zijn stam: voordat hij Hoins verliet, vertelde hij me dat hij me de 

volgende dag verwachtte. 

Op maandag 6 juli, 's middags, vertrok ik naar het kamp in Cheik-Midjoël, aanvankelijk met 

een vrij kleine bemanning, een heel fijn Arabisch paard voor mij, twee andere paarden voor 

mijn dienaren, een kameel  

 

voor de tenten, mijn bed en huishoudelijk gerei, en vergezeld van twee ruiters die me aan de 

sjeik zouden overhandigen. Zijn kamp, de Meïdân genaamd, lag om half vijf in het oosten. 

Het hele deel van de woestijn, tot wel een tiental mijlen van Homs verwijderd, is, zoals men 

zou kunnen geloven, geen uniforme zandvlakte zoals die zich aan de overkant, langs de 

Eufraat, uitstrekt. De grond, hoewel vaak kaal en kaal, is constant en diep golvend. Men 

ontmoet daar heuvels en valleien waar de kuddes weliswaar een schamel schijntje vinden, 

maar dat vatbaar zou zijn voor cultuur als de Arabieren minder afkeer zouden hebben van het 

agrarische en zittende leven. 

De Meïdân was tussen twee van deze heuvels geplaatst, zodat we hem pas zagen als we daar 

aankwamen. De tenten werden opgesteld aan weerszijden van een kleine rivier die langs deze 

landplooi stroomt; hun aantal leek mij oneindig te zijn: het volstaat te zeggen dat ze meer dan 

twee leagues duurden, wat een effectieve strijdmacht van tenminste vier of vijfduizend 

Arabieren veronderstelt, zonder de vrouwen en de kinderen te tellen. Ontelbare kuddes 

schapen en kamelen graasden hier en daar een kort gras, dat ze spoedig zouden verlaten voor 

andere, minder uitgedroogde plaatsen. Ik werd naar de tent van de sjeik gebracht. Zijn 

welkom was zeer hartelijk, maar hij waarschuwde me dat ik een paar dagen in de Meïdân zou 

moeten blijven, nadat ik de dag ervoor, toen ik daar terugkeerde, het bericht had ontvangen 

van de bewegingen van een rivaliserende stam die uit het zuiden kwam met vijandige 

bedoelingen. Ik beval mijn tenten naast die van hem te plaatsen. Ik had helemaal geen spijt 

van deze gedwongen gelegenheid om onder omstandigheden die Arabische manieren te 

bestuderen 

 

zou interessant kunnen zijn. Het weer was fantastisch, noch warm noch koud; Daarom 

regelde ik mezelf zo dat ik het beste zou leven gedurende de paar dagen die ik zou moeten 

doorbrengen in het nomadische vorstendom Lady Digby en Sheik-Midjoel. 

Ik bleef daar zeven hele dagen en pas na maandag konden we vertrekken naar deze Palmyra, 

die, moet worden toegegeven, niet gemakkelijk te benaderen is. De eerste twee dagen gingen 

heel rustig voorbij en ik was in staat om alles op mijn gemak te doen, van tent naar tent te 

gaan, getuige van de eenvoud, en ik moet zeggen, alle vuiligheid van deze nomadische 

installatie, die alleen poëtisch is in de verhalen van de zelfgenoegzame reizigers of in de 

verbeelding van een Engelse afgematte op de 

Europese bijeenkomsten. Een paar matten en een paar grove tapijten, die dienen voor de rest 

van de dag of de slaap van de nacht, zeldzame gebruiksvoorwerpen, meer aarden dan koper, 

vormen al het meubilair van deze stacaravans, gemaakt om te worden vervoerd in het 

knipperen van een oog van de ene plaats naar de andere. Ik behalve de tent van sjeik Midjoël 

en die van zijn belangrijkste helpers of luitenants, om hem te behandelen als de prins van de 

woestijn die hij beweert te zijn. Er zijn een paar mooie tapijten en dezelfde min of meer rijke 

versiering van wapens, min of meer sierlijke zadels en hoofdstellen, die ik had opgemerkt in 

Homs, in het huis van Lady Digby. De vrouwen in het kamp sluieren zich niet met dezelfde 

zorg als in de stad; Ik moet verklaren dat ik weinig mooie heb gezien; maar onder kinderen 



van beide geslachten heb ik vaak charmante types van ietwat woeste gratie en ondeugende 

vriendelijkheid ontmoet. De mannen, allemaal gewapend met geweren, speren of 

 

sabels zijn echter onderverdeeld in twee klassen; sommigen, het kleinste aantal, zijn 

uitsluitend krijgers, anderen zorgen voor de kuddes, maar vechten af en toe. Terwijl deze 

zorgden voor de zorg voor de kuddes, brachten deze hun dagen door in militaire verkenning, 

in oefeningen, in fantasieën, gaand, komend, worstelend temidden van wervelwinden van stof 

die een wind, die de hele week blies. Van Libanon, gelukkig verwierp de kant van de 

woestijn. 

Elke dag, maar vooral 's nachts, stonden de sterren ver uit elkaar, wat verschillende valse 

alarmen veroorzaakte. De sjeik, altijd goed geïnformeerd, wist echter zonder twijfel dat een 

expeditie, die de Haouran verliet, zijn stam bedreigde. Op zondag 12 juli kondigden in feite 

de meest geavanceerde schildwachten, door middel van een systeem van signalen op de een 

of andere manier telegrafisch, de nadering van de vijand aan. In een oogwenk kwam iedereen 

uit de tenten en vijf minuten later was het militante deel van de stam te paard. Al snel werd in 

de verte een wolk ruiters gezien die de kuddes schapen aanvielen die in paniek naar het kamp 

renden. Onze mannen gingen zeer vastberaden op weg, aangemoedigd door hun vrouwen, die 

hen water droegen en een handvol zand voor en om hen heen gooiden, om de lucht te 

verduisteren en hun nadering van de vijand te stelen. Aan het hoofd, gekleed in hun 

maliënkolder en in de wind wapperende rode mantel, liepen Cheik-Midjoël, zijn broer en zijn 

drie luitenants, Hamout-Ebref, MidjilGazan en Cheik-Missâr, de beroemdste van de Annezés 

die niet opdrogen zijn exploits. Het schieten begon op grote afstand en ging door nabij een 

 

uur daarvoor hadden we besloten elkaar te benaderen. Ten slotte, nadat de onze de vijand 

hadden aangevallen, duurde het niet lang voordat deze na de eerste schok terugkwam en zich 

in volle galop in de diepten van de woestijn stortte. 

We hadden slechts twee man verloren, en ons Ajax, de Sheik-Missar, raakte slechts licht 

gewond; maar de vijand, zo vertelden onze Arabieren, had honderden mannen verloren; 

alleen, om zijn verliezen te verbergen, had hij ervoor gezorgd zijn lijken te dragen. Kortom, 

we wonnen en Cheik-Midjoël (voor mij was het de kostbaarste vrucht van de overwinning) 

zei me 's avonds klaar te zijn om de volgende dag te vertrekken. Het komt inderdaad zelden 

voor dat nomaden tweemaal achter elkaar een vijandelijke stam aanvielen; ze trekken zich 

van grote afstand terug om een betere kans te grijpen of om hun aanvallen op een zwakkere 

stam te richten. Echter, zoals hij voor mij antwoordde, en voorzichtigheid is de moeder van 

veiligheid, beloofde de heer en meester van Lady Digby me een escorte die groot genoeg was 

om alle eventualiteiten te dekken. 

De volgende dag, maandag 13 juli, verliet ik de Meïdân een uur na zonsopgang, dat wil 

zeggen rond vijf uur 's ochtends. Cheik-Midjoël had het goed gedaan. Mijn karavaan (het 

woord is hier zeer terecht) bestond uit 120 tot de tanden bewapende mannen, twee aan twee 

op 60 kamelen, die ook de bagage droegen, en ongeveer tien ruiters die als bedienden 

dienden. drie uitstekende paarden waren bestemd voor mij en mijn volk. De sjeik had alleen 

naar zijn eigen broer, sjeik-Youssouf, verwezen voor het bevel over mijn kleine expeditie. 

Twaalf tot vijftien jaar jonger dan hij, bood Youssouf aan 

 

type van het Arabische ras; zijn trotse gezicht, versterkt door de schoonheid van zijn armen 

en zijn ruime rode mantel, zou me geruststelling hebben gegeven als ik het had gemist; maar 



ik geef zonder enige bescheidenheid toe, en zonder er de eer voor te nemen, dat ik niet de 

minste vrees had. Alleen om deze goede mensen, die zo vastbesloten waren om het goed te 

doen, niet te vernederen, stopte ik, terwijl ik op mijn paard klom, ogenschijnlijk mijn zes-

schots revolver in mijn zak, wat ik, zo veel te zeggen, niet had. geen mogelijkheid om er 

gebruik van te maken. 

Sheik Youssouf en ik namen het hoofd van de colonne en in één keer, vier uur zonder te 

stoppen en vaak galopperend voor de escorte, kwamen we aan bij Gathièh, het lunchstation. 

De grond waarop we lopen is licht golvend, eerst bedekt met gras dat door de zon is gedroogd 

en vervolgens volledig door vuur is verschroeid, hetzij per ongeluk, hetzij volgens ontwerp. 

Dezelfde koele wind, die uit de richting van Anti-Libanon kwam, dempte de hitte, die anders 

ondraaglijk zou zijn geweest. We hebben verschillende patrijzen gemaakt die onderweg 

nestelen in het gras. Gathièh is de naam die wordt gegeven aan twee bronnen met begaanbaar 

water, naast elkaar geplaatst. In een daarvan hadden een groot aantal wilde duiven hun nest 

gemaakt; onze mannen namen er twee waarvan ze me wilden behandelen, maar ze waren van 

stevig vlees en absoluut niet eetbaar. 

Nog drie uur, via dezelfde eentonige weg, brachten ons bij de bron van Gharitrèh. Dit is een 

zeer grote put met uitstekend water; we voorzagen daar voor twee dagen in huiden, en de 

paarden konden overvloedig drinken uit de leren emmers waarmee alle karavanen zijn 

voorzien. 

 

Na voldoende rust nog drie uur lopen om het overnachtingskamp te bereiken. Naarmate je 

verder komt, holt de grond uit in de vorm van een vallei, maar nog steeds zonder een spoor 

van bomen, zelfs geen struiken; slechts een paar magere penseelstreken bedekken, in ruimtes, 

de middelmatige hellingen die naar rechts en naar links stijgen. Soms verschenen er echte 

troepen gazellen die voor ons vluchtten; we stuurden ook van verre een aantal vluchten 

patrijzen uit Egypte. Het was amper vier uur toen we aankwamen op een plaats die Es-

Suédah heette. 

Het is een soort ronde plek die wordt gevormd door een cirkel van kleine heuvels. Sheik 

Youssouf gaf opdracht om de tenten daar op te zetten, en wij zorgden voor de 

voorbereidingen voor het diner. Terwijl ik wachtte tot het klaar was, gaf een van de mannen 

van de escorte me een heel interessant spektakel, dat voor mij alle verdiensten van 

nieuwigheid had. Hij kleedde zich in de huid van een gazelle, liep zelf op handen en voeten 

en ging zichzelf in een hinderlaag lokken aan de kant van een struikgewas dat bewoond werd 

door gazellen. Weldra kwamen er een, toen twee en toen een half dozijn om hem heen 

sluipen, aanvankelijk zichzelf uitdagend en toen humaniserend, zodat onze man, vakkundig 

de tijd nam, op een van deze ongelukkige dieren sprong die hij om zijn nek sloeg. en hij 

droeg haar terug in zijn armen, tot gejuich van de andere Arabieren. 

14 juli, dinsdag. - Qifitté Es-Suédah heel vroeg in de ochtend. Ruwe dertien uur durende dag 

door de bergen die een barrière vormen tussen de woestijn van Homs en die van Palmyra. - 

Deze bergen, vrij hoog, dragen de naam Bel-As; men ziet daar het struikgewas van een nogal 

onvolgroeide boom, die de Arabieren Bouttorn noemen. 

De weg loopt door valleien genaamd Mengoura, waar  

 

we komen veel struiken tegen, bevolkt door patrijzen, waarvan onze mannen een half dozijn 

op de vlucht nemen. - Aankomst, bij het vallen van de avond, op de plaats aangegeven onder 

de naam Vadi-Djéhar. Er zijn verschillende zoutbronnen, uitgebuit door een twintigtal arme 



Arabieren, die blootshoofds aan het werk zijn; hun lange haar, verzameld in sterke vlechten, 

hangt over hun schouders. 

Ze heten ons van harte welkom en beperken zich ertoe ons om water te vragen waar ze een 

tekort aan beginnen te hebben; ze krijgen een volle fles, die ze in een grote aarden pot legen. 

We zetten ons kamp op deze plek op, altijd met dezelfde onnodige voorzorgsmaatregelen. 

Pas de volgende dag vertrokken, rond acht uur, stopten we drie uur later om een lichte snack 

te eten in een vlakte gevormd door de scheiding van twee sterke heuvels genaamd, de ene 

YArouhdte en de andere Jebel-el-Abiad. Deze plaats krijgt de naam Ed-Douah. 

De hitte was zo groot dat we daar moesten stoppen, hoewel in de buurt van Palmyre. We 

vertrokken rond vijf uur en kwamen al snel in een kronkelende doorgang gevormd door twee 

heuvels die voor elkaar waren geplaatst. In dit soort kloof zien we enkele overblijfselen van 

een aquaduct dat vroeger Palmyra diende. 

Terwijl je vooruitgaat, verlaat je rechts en links een soort vierkante torens, oude 

grafmonumenten die de toegang tot de stad aankondigen.  

Toen we het einde van dit defile bereikten, verschenen plotseling de hele ruïnes van Palmyra 

voor onze ogen, een ware warboel van marmeren zuilen, die de zon, toen ze onderging, 

kleurde met alle schakeringen van een schitterende kleur.  

 

lied; ze wierpen hun grote schaduwen op de immense vlakte, die, vluchtend naar het zuiden, 

alleen stopt bij de Eufraat. 

Ik had de ruïnes van Persepolis gezien, grandioos en prachtig op hun granieten terras, een 

gigantisch voetstuk dat het effect versterkt; die van Palmyra bieden een grandioos van een 

ander soort, maar het aspect daarvan is niet minder opvallend. Terwijl ik midden in het puin 

van deze marmergroeve liep, door deze colonnades waarvan er nog zoveel delen overeind 

staan, stopte ik alleen bij de Tempel van de Zon, waar ik mijn tenten liet opslaan. Het is in het 

binnenland van dit enorme gebouw dat de afstammelingen van de Palmyreërs hun toevlucht 

zochten, die er een dorp van 150 tot 200 hutten creëerden, het enige deel bewoond door de 

grote en weelderige koningin van de woestijn. Ik was eindelijk in Palmyra: wat feliciteerde ik 

mezelf omdat ik Sir Rogers niet had geloofd, en hoe bedankte ik Lady Digby voor het feit dat 

ze me dit zeldzame fortuin had bezorgd! 

Ik heb drie hele dagen, 16, 17 en 18 juli, besteed aan het in detail onderzoeken van deze 

prachtige kist met een kracht die zo briljant was en zo plotseling gedoofd; Ik heb er spijt van 

dat ik er niet zo lang over kan praten als ik zou willen en daarom zou een onderwerp erom 

vragen. 

Slechts een paar woorden over het verleden. Palmyra heeft zijn tijd gehad in de geschiedenis, 

maar, ik herhaal, die dag scheen en verdween als een bliksemschicht. De oosterlingen, die 

Salomo overal zien, brengen hem graag verslag uit van de stichting van deze stad, zeer 

waarschijnlijk eerder, die hij graag wilde vergroten en versterken.  

 

plaats van palmbomen.  maar de palmbomen die deze groene oase bedekten, worden daar 

steeds zeldzamer. Er is niets bekend over het vroege bestaan van Palmyra, behalve dat 

Nebukadnezar het in beslag nam voordat hij naar Jeruzalem marcheerde. 

Vanaf dat moment tot aan de Seleucidische koningen van Syrië is het niet langer een kwestie 

van haar. We zien het dan verschijnen als de belangrijkste opslagplaats van een handel die via 

de Perzische Golf de Eufraat opklom en door de woestijn en Libanon naar de havens van de 



Middellandse Zee ging. Gelegen op gelijke afstand van de twee hoofdsteden van de 

Seleuciden, die van de Tigris, Seleucia, en die van de Orontes, Antiochië, profiteerde 

Palmyra van zijn afgelegen ligging en vestigde zich als hoofdstad van een onafhankelijke 

staat met zijn prins, zijn senaat en zijn vergaderingen van de mensen. Het is moeilijk om het 

grondgebied van dit kleine koninkrijk te bepalen, dat vanuit de stad de naam Palmyreen 

kreeg. De welvaart van Palmyra lijkt te zijn toegenomen tot de derde eeuw, toen het een 

zijrivier van Rome werd. Zijn vorsten waren echter nooit opgehouden te regeren, en we 

kennen de roem die een van hen, Odénat, onder het bewind van keizer Gallienus verwierf 

door zijn heldendaden tegen de Sassanidische koning van Perzië, Sapor of Shahpour I, en 

tegen verschillende van de opstandige Romeinse generaals bekend onder de naam van de 

dertig tirannen. Deze loyaliteit aan Gallienus leverde hem de titel van generaal van het hele 

Oosten op en vervolgens van Augustus, dat wil zeggen van bondgenoot van het rijk. Na 

nieuwe successen tegen de Perzen, de Goten en de Scythen, stierf deze man, die had geweten 

hoe groots te zijn in een kleine staat, in het jaar 267 in Emese, vermoord door een van zijn 

neven, op instigatie, zeggen ze van zijn tweede vrouw. 

 

Dit was de niet minder bekende Zenobia (Septimia Zenobia), dochter van een Arabische prins 

uit Mesopotamië. Ze had haar man echter grote tekens van toewijding gegeven door hem in 

bijna al zijn oorlogen te vergezellen en zowel zijn gevaren als zijn glorie te delen. 

Even geniaal en moed, nog opmerkelijker in een vrouw, Zenobia heeft verschillende 

succesvolle oorlogen gevoerd en zijn staten uitgebreid, van de Eufraat tot de Middellandse 

Zee, en van de grenzen van Arabië tot het centrum van 'Klein-Azië, dat wil zeggen met 

bracht het grote Syrische koninkrijk Seleucus Nicator weer tot leven, riep zichzelf uit tot 

koningin van het oosten en was al snel niet bang om de Romeinen zelf aan te vallen.  

Zenobia had een man met een goede naam in Griekse letters tot zijn hof aangetrokken. Het 

was Longinus (Cassius Longinus) retoricus en filosoof, geboren in de buurt, in Emese 

(Homs), en die na in Alexandrië gestudeerd te hebben, grote successen behaalde in Athene 

als professor. 

Hij had verschillende werken gecomponeerd die nu verloren waren; hij wordt gecrediteerd 

voor de verhandeling over het sublieme. Door de koningin opgedragen hem Griekse literatuur 

te onderwijzen, werd hij zijn belangrijkste adviseur in zijn strijd tegen het Romeinse rijk, dat 

met succes begon onder Gallienus, maar onder leiding van Aurelianus, zijn opvolger, in een 

ramp veranderde. Nadat hij Palmyra had weten te veroveren, na zijn twee overwinningen van 

Antiochië en Emesis, zorgde deze ervoor dat Longin werd bevrijd en hem ter dood werd 

gebracht als aanstichter van deze oorlog. Wat Zenobia betreft, bereikt en op haar vlucht 

genomen, aan de oevers van de Eufraat, sierde ze in Rome de triomf van de keizer die haar 

als een toevluchtsoord Tibur toewees, waar ze leefde en stierf in het donker, omringd door 

hun kinderen. . Met het bewind van Zenobia eindigde 

 

het bestaan van het vorstendom Palmyra, dat een Romeinse provincie werd (272). 

Diocletianus herstelde enkele van zijn gebouwen, en Justinianus (527-565) richtte de 

vestingwerken op om zich tegen de Perzen te verdedigen. Sindsdien wordt Palmyra, voor het 

eerst in de staat van herinnering, volledig vergeten, een geheim van kunst en geschiedenis dat 

eeuwenlang in de onmetelijkheid van de woestijn is begraven. 

De openbaring van de ruïnes vond pas plaats in de tweede helft van de zeventiende eeuw. 

Engelse kooplieden, gevestigd in Aleppo, hadden de Arabische bedoeïenen, naar wie men 

niet genoeg luistert, vaak horen spreken over een prachtige verwoeste stad die al lang geleden 



in het zuiden lag. Ze besloten uiteindelijk om er duidelijk over te zijn. In 1678 mislukte een 

eerste poging: de Arabieren beroofden de reizigers, die moesten terugkeren zonder hun doel 

bereikt te hebben. Dertien jaar later, in 1691, kon een nieuwe en beter georganiseerde 

expeditie eindelijk haar doel bereiken. Het verslag werd vier jaar later gepubliceerd door een 

van de ontdekkingsreizigers, Halifax, in de Philosophical Transactions of London, en wekte 

de bewondering en gedeeltelijk ongeloof in Europa op. Na een halve eeuw twijfelden we nog 

steeds aan de realiteit van deze Engelse ontdekking, toen in 1753 de gedetailleerde plannen 

van Palmyra verschenen, opgesteld door Dawkins in 1750-1751, en ondersteund door een 

verklarend verslag van Wood, zijn reisgenoot. 

  

(i) Reis naar Syrië en Egypte, derde editie; t. II, p. 157. 

Het werk van Dawkins en Wood draagt deze titel: Ruins of Palmyra, London 1753, vol. in-

fol. met 50 borden. 

 

Geleerden en toeristen hebben niets toegevoegd aan de beschrijvingen van Halifax, Wood en 

Volney.  

Het Halifax-rapport, het eerste tot nu toe, heeft niet alleen de verdienste die aan een eerste 

openbaring is verbonden, maar het is ook door zijn duidelijkheid, zijn naïeve en aanhoudende 

nauwkeurigheid datgene waarop men zijn toevlucht moet nemen op straffe van herhaling en 

vermomd plagiaat. Ik kort echter de benodigdheden van dit boek af. 

 maar er is geen spoor van de muren. Het is ook niet mogelijk om te beoordelen wat vroeger 

het plan van deze stad was. Omdat de huidige bewoners arm en ellendig zijn, sloten ze zich 

op voor dertig of veertig gezinnen in een paar lemen hutten, tussen de muren van een groot 

plein, in welks omheining een zeer mooie tempel van heidenen. De hele omheining is een 

vierkant gebied van 220 yards (ongeveer 660 voet), waarvan elke zijde is omgeven door een 

hoge en fijne muur, gebouwd van grote vierkante stenen, en versierd met pilasters aan de 

buiten- en binnenkant, voor zover we kunnen zien aan wat er van de muur is overgebleven, 

die er een redelijk compleet stuk van was.  Dit alles is nu in puin, behalve de staanders van de 

hoofdingang.  

 

prachtig gemaakte druiven; ze staan elk op hun plaats, en de ruimte ertussen is 4,5 meter, wat 

ons de breedte van de deur geeft. 

'Zodra we de binnenplaats binnenkwamen, zien we de overblijfselen van twee rijen marmeren 

zuilen, 11 meter hoog, met hun kapitelen, die van zeer fijne sculptuur zijn, zoals ook de 

kroonlijsten moeten zijn geweest die tussen de twee lagen. Van al deze kolommen zijn er nog 

maar achtendertig over, maar het moet een zeer groot aantal zijn geweest; omdat het mij lijkt 

dat er overal op de binnenplaats waren en dat ze werden gebruikt om een dubbele portiek te 

ondersteunen. De galerij van dit plein, aan de zonsondergangzijde, die tegenover de gevel van 

de tempel ligt, lijkt de andere te hebben overtroffen in schoonheid en breedte; en aan de twee 

uiteinden zijn er twee nissen om levensgrote beelden met hun sokkels en andere 

architecturale ornamenten te plaatsen, allemaal een heel mooi en heel merkwaardig 

beeldhouwwerk. De hele ruimte van deze prachtige ruimte, die nu is gevuld met alleen 

ellendige hutten, was ooit een grote open plek, in het midden daarvan was de tempel omringd 

door een andere rij kolommen van verschillende orden, en veel hoger dan de vorige. , 

aangezien ze meer dan 15 meter hoog waren. Hiervan zijn er nog maar zestien over; maar het 

moeten er minstens één keer zijn geweest, en ze dienden om een tweede binnenplaats te 



omsluiten, waar ze een galerij ondersteunden waarvan niets meer over is. Nadat we alle 

ruimte tussen deze kolommen hadden gemeten, ontdekten we dat het 57 voet lang en bijna 84 

breed was. In het midden van deze ruimte bevindt zich de tempel, waarvan de lengte meer 

dan 33 yards (ongeveer 92 voet) is, en de breedte van dertien of veertien meter. 

 

yards (ongeveer 40 voet). Het strekt zich uit van noord naar zuid en heeft een heel mooie 

ingang aan de zonsondergangzijde, precies in het midden van het gebouw, dat een van de 

mooiste gebouwen ter wereld lijkt te zijn geweest. Tegenover de deur zagen we de 

beschadigde vleugels van een gespreide adelaar. Het enige dat overblijft van deze tempel zijn 

de buitenmuren, waar het opmerkelijk is dat de ramen niet breed zijn, en dat ze bovenaan 

smaller zijn dan onderaan; maar het geheel is versierd met een uitstekende sculptuur. 

“Na zorgvuldig over deze tempel te hebben nagedacht, verlieten we hem, en onze ogen vielen 

eerst op een wonderbaarlijke hoeveelheid marmeren zuilen, waarvan sommige stonden en 

andere omgevallen, in een ruimte van ongeveer een halve liga; en ze waren daar in zo'n 

verwarring, dat het onmogelijk was om een idee te krijgen van de plattegrond van deze plek, 

om te kunnen vermoeden wat voor soort gebouw het zou zijn geweest. Als je verder naar het 

noorden loopt, zie je een hele grote obelisk voor je; het is een zuil die is opgebouwd uit zeven 

grote, brede stenen, naast het kapiteel of de kroon; het beeld is buitengewoon fijn en mooi, 

net als dat van alle andere monumenten. De hoogte van deze obelisk is meer dan 15 meter. 

“Toen we deze obelisk van ongeveer honderd passen gepasseerd waren, zagen we een 

prachtig portaal, heel breed en heel hoog, dat, vanwege de schoonheid van het werk, niet 

bezweek voor de monumenten die ik zojuist heb beschreven. Dit portaal geeft toegang tot een 

prachtig steegje van meer dan een halve competitie lang en 12 meter breed; het is omgeven 

door twee rijen marmeren zuilen van 8 meter hoog, acht of negen torens. Er zijn nog 129 

hele; maar bij 

 

Naar analogie te oordelen, moeten er tot wel 560 zijn geweest. Er is niets overgebleven van 

de kluis, en er is niets op de grond behalve wat er onder de ruïnes is begraven. Dit plein werd 

van de rest gescheiden door een rij kolommen die iets drukker waren dan die aan de 

zijkanten. Verderop, aan de linkerkant, zag men de ruïnes van een heel mooi gebouw (een 

paleis). Dit bouwwerk was van zeer fijn marmer en prachtig uitgevoerd. De kolommen die 

het ondersteunden, waren allemaal uit één stuk en een ervan bleef intact. We hebben het 

gemeten en ontdekten dat het 6 meter lang was bij 8 voet negen inch in de omtrek. Ten 

westen van de hoofdstraat zijn er verschillende openingen die naar de binnenplaats van het 

paleis leiden; twee van deze openingen of deuren waren versierd met zeer mooie kolommen. 

Elke deur had er vier, die niet in dezelfde rij lagen als de anderen langs de muur, maar twee 

of twee voor de deur die naar het paleis gaat, twee aan de ene kant en twee aan de andere. 

Wat het paleis zelf betreft, het is volledig verwoest, zodat het onmogelijk is om te beoordelen 

wat zijn schoonheid vroeger was; je ziet hier en daar slechts enkele delen van de muur, zo 

versleten door de tijd dat je zonder de hulp van de bewaard gebleven traditie nooit zou 

denken dat er een koningshuis was. Men kan echter goed inschatten hoe mooi deze plek 

vroeger was: het was omgeven door verschillende rijen kolommen van verschillende soorten, 

waarvan sommige nog steeds staan; sommigen waren verenigd en anderen werkten meer 

zoals degenen die onmiddellijk de tempel omringden. 

 

 



hebben alleen hun mooie hoofdsteden; maar ze zijn allemaal in zo'n wanorde, dat het niet 

mogelijk is ze zo te rangschikken dat men kan vermoeden wat ze hadden kunnen gebruiken. 

Op één plaats waren er twaalf in een vierkant gerangschikt. Iets verderop zijn de ruïnes van 

een kleine tempel van een zeer opmerkelijke stijl; maar het dak is volledig verwoest en de 

muren zijn allemaal ongedaan gemaakt en door de tijd versleten. 

 Het zijn vierkante torens, vier tot vijf verdiepingen hoog; ze zijn gebouwd aan weerszijden 

van een holle laan, ten noorden van de stad, en strekken zich uit over een mijl.  'Het waren', 

voegt hij eraan toe, 'twee vierkante torens, waarvan er één groter was dan onze gewone 

torens, en vijf verdiepingen hoog. De buitenkant was alleen van gewone stenen; maar van 

binnen waren de muren en het plaveisel van prachtig marmer, en zelfs overal versierd met 

prachtige sculpturen en schilderijen, met beelden van mannen en vrouwen afgebeeld in bustes 

en halflang, maar totaal verminkt. Onder en naast deze beelden stonden, in onbekende letters, 

de namen van de mensen die daar blijkbaar begraven waren. We kwamen een van deze torens 

binnen door een deur, aan de zuidkant was er een zijstraat die in het midden het hele gebouw 

doorkruiste. Maar de stoep was gebroken, wat ons de mogelijkheid gaf om onder een kluis te 

kijken die op dezelfde manier werd gedeeld. De ruimtes aan beide zijden waren door tamelijk 

dikke muren verdeeld in zes compartimenten, die elk groot genoeg waren om het grotere 

lichaam te huisvesten, en zelfs 

 

om er meerdere op elkaar te plaatsen. Elk van deze ruimtes kan minstens zes of zeven 

lichamen bevatten; Wat betreft de onderste verdieping, de tweede en de derde, werd daar 

dezelfde economie waargenomen, behalve die van de tweede verdieping, die zich tegenover 

de ingang bevond. 

Op de hogere verdiepingen, toen het gebouw smaller werd, was er niet genoeg ruimte om 

dezelfde verdeling te oefenen; dit is de reden waarom de twee verdiepingen erboven niet op 

dezelfde manier werden gedeeld, en misschien was daar nooit een lichaam geplaatst, als het 

niet alleen dat was van de persoon die het graf had gebouwd, waarvan we het beeld zien 

verpakt in een begrafenis laken, en in de lengterichting in een nis liggen, of liever in een raam 

dat zich aan de voorkant van het hele gebouw bevond en dat van buiten en van binnen te zien 

was. Het monument aan de andere kant van het pad lijkt erg op dit, met het verschil dat de 

ingang naar het noorden is, en dat het niet zo mooi en niet zo goed geverfd is; maar het beeld 

is van een even mooie stijl, bovendien overtreft het het in de oudheid van ongeveer honderd 

jaar, te oordelen naar de datum van de Griekse inscriptie die op de frontispice staat van een 

nis versierd met bloemen en kronen. Kortom, we kunnen uit de schoonheid van deze 

mausolea concluderen dat de mensen van deze landen zeer machtig en zeer rijk waren 

voordat de Romeinen ze onderdrukten, en dat ze niet aan hen verschuldigd waren. Zijn 

grootheid (1) .   

Zoals ik al zei, heb ik drie hele dagen besteed aan wat er overblijft van dit wonder van de 

woestijn. Ik had me gevestigd in het gebied van de grote tempel en Cheik-Youssouf had me 

opgesteld 

(1) Geciteerd werk, passim.  

 

zijn tent naast de mijne; wat de mannen van het escorte betreft, sommigen hadden in het dorp 

gelegerd, de anderen, met de paarden en de kamelen, gelegerd langs de grote colonnade 

waarvan we de beschrijving hebben gelezen. Niets is zo vriendelijk en behulpzaam als de 

kleine sedentaire bevolking van Palmyra. Het zijn geen goede kantoren (water, hout, fruit, 

zuivel) dat deze afstammelingen van Odénat en Zénobie niet graag bij mij terugkwamen. Hun 



sympathie, waarop de mijne goed reageerde, kwam vooral tot uiting toen ik 's avonds 

wandelde en hen prees zoals ze verdienen, de prachtige tuinen en boomgaarden die ze in het 

midden van deze ruïnes hebben aangelegd. 

De Palmyreans bieden een prima type; de vrouwen, heel licht gesluierd, zijn over het 

algemeen minder mooi, maar wat hier nog steeds opvalt is de vriendelijkheid en gratie van de 

kinderen. 

Al snel vertrouwd, verzamelden ze zich voor mijn tent, terwijl ze studeerden, met hun grote 

zwarte en glanzende ogen, al mijn handelingen en mijn gebaren. Als afleiding had ik nog 

steeds de spelletjes en fantasieën van de ruiters van mijn escorte, die door de ruïnes 

steigerend en met ongelooflijke moed en geluk delen van muren overstaken die onze meest 

onverschrokken ruiters zouden hebben teruggetrokken. 

Ik zal weinig toevoegen aan Halifax 'beschrijving van Palmyra. Wat betreft de Tempel van de 

Zon, deze wordt min of meer gezien door Engelse reizigers. De vierkante binnenplaats, in het 

midden waarvan hij opkwam, is omgeven door een muur van grote hoogte, van binnen 

versierd met pilasters die een kroonlijst ondersteunen. Er blijven in deze grote ruimte 

ongeveer zestig zuilen, aan weerszijden van galerijen, of behorend tot de tempel zelf, 

waarvan de Turken 

 

hebben vooral het interieur vernield en willen het ombouwen tot een moskee. De grote 

colonnade had vier rijen kolommen van Korinthische orde, vijftien meter hoog, die elkaar 

opvolgden over een lengte van 1200 meter; er staan er maar 150: rekening houdend met hun 

afstand erkennen we dat deze laan, uniek in de wereld, ongeveer 1.500 moet hebben omvat. 

De colonnade eindigt bij een graf met een zeer opmerkelijke uitstraling; de ingang is versierd 

met zes zuilen en het interieur biedt een reeks nissen gescheiden door pilasters die een 

prachtige kroonlijst ondersteunen. gesneden. Hier en daar verrijzen andere graven in de vorm 

van torens, zoals die in de aankomstvallei. De grote tempel is niet de enige waarvan de ruïnes 

getuigen van de ongelooflijke pracht van de marmeren stad; in het oosten vinden we er twee, 

en nog twee aan de andere kant, met overblijfselen van colonnades en sculpturen van grote 

schoonheid. 

Een monument van de meest merkwaardige (is het een tempel of een tombe?) Bevindt zich 

op de top van het plateau op de helling waarvan de stad werd gebouwd: het presenteert een 

fronton van vier grote zuilen, geplaatst voor een ronde uitsparing, en geflankeerd aan de 

rechterkant en aan de linkerkant, teruggetrokken, door twee portieken, elk gevormd door 

twintig kolommen gerangschikt in vijf rijen van vier. Er zou een boek voor nodig zijn om 

alles te beschrijven en vooral om de rijkdom van de sculptuur te beschrijven die wordt 

onthuld door de duizenden fragmenten die op hun plaats zijn achtergelaten of op de grond 

liggen. De Griekse en Romeinse kunst hebben zich hier een ruime carrière gegeven: hoeveel 

wonderen zouden er ontdekt worden door serieuze opgravingen op zo'n gebied! Halifax heeft 

een heel goed idee gegeven van deze torenvormige graven, eigen aan de Palmyrese 

bevolking, wat me bij mijn aankomst opviel. ik 

 

bezocht een, waarvan de interieurindeling perfect overeenkomt met de beschrijving. Naast of 

boven de uitsparingen bedoeld om de lichamen te ontvangen, ziet men gebeeldhouwde 

bustes, die uit het plafond steken of in de muren zijn ingebed, en soms vergezeld gaan van 

Griekse inscripties of geschreven in een taal die die van het land moet zijn. 



De hoogste heuvel van de kleine keten die Palmyra omringt, wordt bekroond door een fort, 

nu een ruïne, en die volgens mij hoogstens uit de dertiende of veertiende eeuw dateert. Ik 

ging erheen nadat ik een prachtige bron had bezocht die op enige afstand uit een natuurlijke 

grot tevoorschijn komt, eerst warm en licht zwavelhoudend; maar het wordt drinkbaar door 

door de ruïnes te stromen. Vanaf de top van de citadel domineert men en begrijpt men het 

geheel van dit enorme museum dat Palmyra wordt genoemd. Deze zag niets dat van daaruit 

niet nadacht, want ik had het geluk twee keer te doen, het licht van de ondergaande zon 

speelde door dit ware woud van kolommen dat getuigt van zowel de kracht als de ellende van 

de mens. 

Op zondag 19 juli verliet ik mijn Sun Temple-kamp vroeg om terug te keren naar Homs, 

maar nog steeds via een meer directe en eentonige route.  

Ik liep een tijdje met arme Palmyreans, gezeten op hun ezels, die ze met klein hout op de 

omliggende heuvels zouden laden. Na acht uur rijden, afgesneden door twee uur rust, 

bereikten we tegen de avond de buurt van een bron met nogal slecht water, waar we ons voor 

de nacht vestigden. 

De volgende dag, veel vermoeiender,  

 

nam ons mee naar Jvfassaoudièh, een kleine groep hutten gelegen nabij een uitstekende bron, 

waar dieren en mensen hun dorst zo goed mogelijk konden lessen . Een kleine karavaan 

Arabieren was daar voor ons aangekomen en lieten hun kamelen drinken uit leren emmers die 

in ijzer waren omcirkeld. We zagen een groep middelmatige wilde zwijnen van ver langs 

deze route opstijgen; de zeugen duwden hun jongen voor zich uit, die met grote angst en 

grote snelheid weg renden. Onze mannen schoten ze niet neer, want in een oogwenk was de 

band buiten bereik. 

Op dinsdag 21 gingen we weer op pad om de Meïdân van Sheik-Midjoël te bereiken. Maar 

sinds ons vertrek was het kamp gesloten en vonden we daar niemand. We gingen daarom op 

weg naar Homs en kwamen al snel aan in Mezréfi, een dorp dat vier jaar geleden werd 

gesticht door de Turken die daar een klein garnizoen hielden om de Arabieren uit de woestijn 

te houden. De bevolking, voornamelijk agrarisch, is een mengeling van Maronieten, Syrisch-

Grieken en Ansarièhs. Het dorp bestaat uit honderd rijtjeshuizen met sierlijke koepels, en ligt 

aan een lieflijk beekje, aan de rand waarvan ik mijn lunch heb gemaakt. Toen ik uit de 

woestijn kwam, rustte ik daar, tijdens de grote hitte, de heerlijkste ter wereld. Een tocht van 

drie uur bracht me eindelijk van Mezrefi naar Homs. Toen ik aankwam, wilde ik Lady Digby 

gaan bedanken, maar ze was de dag ervoor vertrokken om zich bij haar man in zijn nieuwe 

kamp te voegen. Jaloezie, zo werd gezegd, had dit plotselinge vertrek veroorzaakt. Na de 

overblijfselen van een aanzienlijk fortuin te hebben opgeofferd voor haar ontrouwe sjeik, 

gereduceerd tot een pensioen dat haar familie haar betaalde, eindigde de ongelukkige vrouw 

hiermee 

 

betreurenswaardige manier zijn toch al lange liefdescarrière.  

Na drie dagen rust te hebben gehad, besloot ik een nieuwe excursie in het noorden te maken, 

naar Hamah, ook op de loop van de Orontes. Het was minder om deze stad te zien, ondanks 

zijn nogal onbeduidende omvang, dan om de gelegenheid te hebben om door het land van de 

Ansarièhs of Nozaïris en de Ismailians te reizen, deze afstammelingen van de Assassms van 

de Old Man of the Mountain, een land dat bezocht werd door weinig reizigers. De route die 

ik onderweg volgde is nogal ongebruikelijk; Ik beschrijf het vanuit mijn dagboek: zaterdag 



25 juli. - Vertrek naar de bergen van Nosaïris of Ansarièhs. Ik steek de Orontes over op een 

stenen brug bij El-Azi; molen en charmante site. Daarna begeven we ons op een terrein vol 

stenen: een afschuwelijk pad naar Dil, een klein Arabisch dorp op een heuveltje. Ik breng 

daar de nacht door. 

- De volgende dag, 26, de beste route door een vlakte, waarin we verschillende dorpen 

tegenkomen die op dezelfde manier op heuvels liggen. Het zijn: Gour, Fell-Daou, Kaferlâa, 

Fell-Daab en Acrap. In de buurt van Fell-Daou, enorme velden met meloenen waar de 

kooplieden van de steden ze komen kopen, en rondom deze verschillende dorpen, prachtige 

oogsten van maïs, tabak, enz. Na Acrap gaat het pad de bergen in, waar u mooie plantages 

van olijfbomen, vijgenbomen en andere fruitbomen kunt zien. We gaan constant omhoog via 

beboste hellingen waaruit vele stromen stromen, en zo komen we tegen de avond aan bij 

Ai'n-Atakin, een klein gehucht van Maronieten en Ansarièh, dat toebehoort aan M. Poujade. 

Ik blijf twee dagen in dit dorp, waar goed water is, hele mooie koeien en kuddes schapen in 

rijke weilanden. Hier veel vijgenbomen 

 

en moerbeibomen: de inwoners produceren een grote hoeveelheid zijde. Van Aïn-Alakin 

domineert men de vlakte die naar Ilamah leidt en die vanaf deze hoogte een charmant uitzicht 

biedt. 

Woensdag 29 juli. - Vertrek in de namiddag naar Alaszyad, de hoofdstad van de Ismailis. De 

weg loopt langs het Nozaïris-gebergte: af en toe passeren mooie tabaksplantages, bevloeid 

door kleine stroompjes die de berg afdalen. Aankomst in Maszyad via een stenig en bijna 

ontoegankelijk pad. 

Pittoreske toegangsdeur met twee kleine zuilen met op de voorkant een inscriptie in 

Arabische letters.  

Dorp met slechts tweehonderd huizen, elk voorzien van een tuin met fruitbomen. 

Behuizingsmuur sterk genoeg voor het land. Schitterend kasteel (oud gebouw) dat het dorp 

domineert en de hele omgeving beheerst. Een heel mooie bron voorziet in de behoeften van 

de bewoners. 

[Ik zal dit aan deze aantekeningen toevoegen. De Ansarièhs of Nosaïris worden vaak verward 

met de Ismailianen. Volney heeft genoeg gesproken over de eersten die eerst verder naar het 

noorden, in het westen van Libanon, woonden en vaak in oorlog waren met de Ismaili's. M. 

de Lamartine maakt bekend onder welke omstandigheden een partij zich vestigt in het land 

waar wij zijn.  De emir maakte handig gebruik van zo'n gunstige gelegenheid om zijn 

vijanden te verzwakken door ze te verdelen, en verwelkomde de Ansarièhs, evenals hun sjeik, 

Mahmoud, binnen de muren van Maszyad, en duwde de gastvrijheid zo ver dat hij een deel 

van de vijand verdreef. inwoners 

 

zo veel om plaats te maken voor de vluchtelingen. Maandenlang was het stil; maar op een 

dag, toen het grootste aantal Ismaili's van Maszyad hun stad had verlaten om op het veld te 

gaan werken, wierpen de Ansarièhs zich op een gegeven signaal op de emir en zijn zoon, 

staken hen neer, namen het kasteel in beslag, slachtten alle Ismailis die in de stad zijn en ze in 

brand steken. De volgende dag komt een groot aantal Ansarièhs naar Maszyad om zich bij de 

uitvoerders van dit afschuwelijke complot te voegen, dat een heel volk vier of vijf maanden 

geheim had gehouden. Ongeveer driehonderd Ismaili's waren omgekomen. De rest had zijn 

toevlucht gezocht in Hamah, Homs of Tripoli (1). De Ismailis, twee jaar later, werden 



overgedragen door de gouverneur van Hamah in het bezit van hun stad, en de Ansarièhs 

verspreidden zich voornamelijk naar de omliggende bergen. 

De religie van de twee volkeren is een dubbel mysterie waarover veel is geschreven, zonder 

de zaak naar mijn mening duidelijker te maken. Een van de laatsten, M. Renan, vindt dat de 

Ansarièhs, door sommigen als afgodendienaars behandeld, veel meer affiniteit hebben met 

christenen dan met moslims, en dat hun naam Nozairis (kleine christenen) ongetwijfeld enige 

grondslag heeft. Ze eren in feite als een God de heilige Maroun, beschermheer van de 

Maronieten; maar ze aanbidden niettemin de geslachtsorganen van vrouwen. 'Men zou soms 

zeggen, voegt deze schrijver eraan toe, een gnostische sekte die door de eeuwen heen alle 

veranderingen heeft doorgemaakt die een religie zonder heilige boeken en een georganiseerd 

priesterschap niet mag missen. 

(i) Reis naar het Oosten, t. Ik p. 469 

 

ondergaan (1).  Ze ontlenen hun naam aan hun favoriete imam, Ismail, en stammen af van die 

formidabele Bathenians of Assassins, zo bekend bij de Arabische en christelijke 

kroniekschrijvers van de kruistochten. Ik hoef niet te zeggen dat deze niets van de brutaliteit 

en wreedheid van hun voorouders hebben behouden. Ik hoefde mij alleen maar van hen te 

prijzen in de koele tuin waar ik mij had mogen vestigen.  

- De volgende dag vertrek ik vroeg in de ochtend vanuit Maszyad en kom ik rond één uur aan 

in Hamah. De weg loopt eerst tussen heuvels die zijn bebost met mirten en oleanders, dan 

bedekt met bloemen en bezaaid met albasten kiezelstenen, helder en glanzend. Komt na een 

rivier, YEl-Gathir, die we passeren over een brug met drie bogen: aan weerszijden grazen 

grote kuddes schapen en geiten. 

De weg daalt dan af naar het dorp Tinîn-. Van daaruit gaat men via een prachtige vlakte in 

een uur naar Hamah. 

Hamah is een stad waaraan sommigen vijftigduizend en anderen twintig duizend inwoners 

geven; de waarheid moet er tussenin zitten. Het is een zeer sterke plaats die nog in de 

middeleeuwen bestaat, het heeft zijn muren en zijn kasteel behouden, maar dit alles in een 

bijzondere staat van verval. We willen daar de oude Hamath van de Bijbel zien; wat zekerder 

is, is dat de stad in de tijd van de Seleuciden de naam Epipliania ontleende aan die van 

koning Antiochus-Epiphanes. In de XIIC eeuw was het het vorstendom en de residentie van 

Ayoub, de vader van Saladin, die zijn naam gaf aan de dynastie van Ayoubites van Egypte. 

Hamah oefende ooit een grote handel uit, nu grotendeels gevallen 

(i) Missie van Phoenicia, p. 114. 

 

zijde, vloerkleden en weefsels van zijde en katoen. Zijn campagne is behoorlijk opgewekt, 

vooral in de delen die grenzen aan de Orontes. Maar wat vooral het vermelden waard is, zijn 

de tuinen die de stad omringen en die worden bewaterd door een systeem van waterwielen 

van onevenredige grootte, die men onophoudelijk langs de rivier ziet draaien. Op uitnodiging 

van de eigenaar had ik mijn tenten opgezet in een van deze tuinen, in de schaduw van een 

enorme plataan. De volgende dag begon ik de stad te verkennen. 

Het interieuraspect, ik herhaal, is karakterloos en niet origineel. Het lijkt op Homs; op deze 

manier is het een Arabische stad, maar volledig verstoken van monumenten, op twee of drie 

vrij grote moskeeën na; de bazaars, karavanserai en baden zijn middelmatig. We merken 

echter enkele mooie huizen op, niet buiten; maar het interieur is behoorlijk rijk. Ik bezocht, 

terwijl ik willekeurig rondliep, twee kerken, die van de Grecscatholiques, die slechts een 



eenvoudige kapel is, en de kerk van de Grieken-schismatiek, veel ruimer en sierlijker, maar 

zonder constructie tot het punt van de standpunt van kunst. Ik beëindigde mijn wandeling 

door de citadel op de top van een binnenheuvel te beklimmen. Het is slechts een vormeloze 

ruïne, maar van daaruit ontdekken we een schitterend panorama. Dit uitzicht en de tuinen zijn 

de enige twee dingen die ik me herinner. 

Na deze dag doorgebracht te hebben in Hamah, vertrok ik de volgende dag, 1 augustus 's 

middags, om terug te keren naar Homs, waar ik me vermaakte en dat mijn hoofdkwartier was 

voor al deze excursies. Mijn terugkeer was via een directe route, die acht of negen uur duurt, 

door een over het algemeen vlak en goed gecultiveerd land. BIJ 

 

Twee mijlen van Hamah, ontmoeten we aan de kant van de weg een groot reservoir met 

bloedzuigers. Ik heb mijn paard daar laten drinken. Aan het einde van een paar stappen 

roerde hij krachtig, en ik merkte dat zijn mond bloedde: het was een van die verdomde 

beesten die zich aan zijn tandvlees hadden gehecht en zo het bloed naar buiten lieten komen. 

Een van mijn bedienden haastte zich om hem van deze ongewenste parasiet te verlossen. 

Rond vijf uur bereikte ik Rastan, het oude Arethusa, voorheen een zeer sterke plaats, 

gebouwd op een voorgebergte getrokken en omringd door de Orontes, die daar van grote 

schoonheid is en tussen twee mooie heuvels stroomt. 

In de buurt van de rivier, die wordt overgestoken op een zeer gewaagde brug, staat een oude 

khan, met op de binnenplaats een kleine achthoekige moskee. Rastan is vandaag slechts een 

onbelangrijke stad. Ik at aan de rand van de Orontes, in de buurt van een molen, en met voor 

mij een begraafplaats beplant met bomen waaruit afgeknotte vaten van oude zuilen verrezen, 

vreemd verlicht door de zon die voor de maan komt bijna vol op aan het andere punt van de 

horizon. Ik was laat uit Hamah vertrokken met de bedoeling om van de nacht een onderdeel 

te maken van deze lange termijn. Rond acht uur vertrokken, er waren er elf toen ik mijn kamp 

op de Medan van Homs bereikte, met een heerlijke frisheid. Vanuit Rastan ontmoeten we 

maar één dorp, Zifroun, waarvan wordt aangenomen dat het de oude Ziphron van de Bijbel is. 

Ik bracht nog twee dagen door in Homs, in afwachting van mijn dragoman, die ik op weg 

naar Palmyra had gestuurd om mijn correspondentie in Beiroet op te halen; hij kwam 

maandag aan en bracht me heel troostend nieuws. Hij bracht me ook mijn kleine Vashka die 

hem was gevolgd. De 

 

de dag ervoor had ik eindelijk Lady Digby kunnen ontmoeten, maar in een bijzondere 

omstandigheid. Ik was een paar Europeanen gaan bezoeken die in tenten kampeerden bij 

ElAzi, aan de rand van de Orontes, twintig minuten van de stad. 

Het was een soort studiegroep voor een spoorwegproject dat door Homs zou zijn gegaan. Er 

waren daar twee Italianen, een Engelsman, een Fransman en een Circassiaan die een 

luidruchtig en vreugdevol leven leidden en voor alles zorgden, behalve het werk dat hun was 

opgedragen. Ze hadden me verschillende keren uitgenodigd om met hen te komen lunchen of 

dineren. Ik had er niets om gegeven; ik wilde echter niet vertrekken zonder afscheid van hen 

te nemen. We dronken champagne tot het gelukkige voortzetten van mijn reis en het succes 

van hun onderneming, toen een galop van paarden onze aandacht trok. We verlieten de tent; 

het was lady Digby, die 's ochtends naar Homs was teruggekeerd, die met buik naar beneden 

kwam, gevolgd door een Arabische bediende. Met haar Amazon en haar Europese hoed, haar 

haar en sluier in de wind, haar jonge en gedurfde outfit, zou ik haar niet hebben herkend; op 

twintig passen was ze dertig jaar oud. De vrolijke groep maakte haar feest alsof ze een kennis 

waren. Ze bleef maar een kwartier, waarvan ik profiteerde om haar te bedanken en haar te 



laten weten dat mijn reis was geslaagd, wat ze al kende, me excuserend dat ik diezelfde dag 

niet bij haar thuis was verschenen, verlaat Homs om mijn reis voort te zetten. Ik zag haar met 

volledige gratie weer op haar paard klimmen en wegspringen in de richting van de woestijn. 

Ik nam op mijn beurt afscheid van dit bedrijf, speciaal gekozen voor zo'n serieuze zaak, die 

natuurlijk nooit tot wasdom kwam. 

Diezelfde dag, maandag 3 augustus, nadat ik mijn kleintje had hervormd  

 

caravan (paarden, muilezels, tenten en moukres), verliet ik de oude Emese voorgoed. Voordat 

ik naar Europa vertrok, moest ik mijn laatste Syrische verkenningstocht voltooien, namelijk 

om me kennis te laten maken met de dubbele keten van Libanon, een interessante epiloog van 

mijn lange reis. 

Deze laatste excursie omvatte ook een bezoek aan Balbek, dat andere wonder van ruïnes, dat, 

door zijn massa, de mens en de tijd zoveel eeuwen heeft getrotseerd.  

Van Homs naar Balbek gaat de weg vrijwel direct omhoog van noord naar zuid in de loop 

van de Orontes, die de Arabieren El-Azi noemen. We gaan er soms van weg, maar komen 

snel weer terug. Pas na de lunch vertrokken, stelde ik mezelf tevreden om voor deze eerste 

dag te gaan slapen in Ardjoun, een klein dorp, gelegen voorbij en nabij het meer van Kédès, 

ook wel het meer van Homs genoemd. Deze route verlengt het pad met twee uur, maar de 

verveling van zo'n omweg wordt goed gecompenseerd door de aanblik van deze prachtige 

waterlaag van vijf kilometer lang en drie breed, gevormd door de zo heldere loop van de 

rivier. ”Oronte. De oevers van het meer van Kédès zijn volledig kaal; hetzelfde geldt voor de 

gordel van heuvels die het aan alle kanten omgeeft. Aangekomen aan het einde van het meer, 

lopen we nog steeds langs de Orontes, terwijl we langs een dorre en rotsachtige vlakte lopen. 

Het was nacht toen we Ardjoun bereikten, een dorp van volkomen onbeduidendheid, maar 

dat een prachtige brug over de rivier heeft. 

De volgende dag ging ik slapen in Ez-Ras. Reeds de grote en bijzonder lange vlakte tussen 

Libanon, aan de rechterkant, en Anti-Libanon, aan de linkerkant, en die hier de naam van de 

vlakte van Balbek aanneemt en die van Dekâa, die samen Coele-Syrië of Syrië Waxer van de 

ouden. 

 

Vaak steekt men kleine zijrivieren over die de bovenloop van de Orontes bepalen, al op deze 

plaats dicht bij de bron. De begroeiing is weer opgedoken en is hier erg mooi. Aangekomen 

voor het dorp Hermel, gelegen aan de overkant, midden in het groen, stopte ik even om een 

uniek monument te onderzoeken, zeker oud, maar met een even onbekende datum en 

bestemming. Het bestaat uit twee op elkaar geplaatste delen. Het onderste deel is een 

vierkante massa, versierd met een kroonlijst en bas-reliëfs die volledig misvormde 

jachttaferelen voorstellen. De tweede verdieping wordt bekroond door een piramide, en het 

geheel rust op een sokkel van drie zwarte basalt treden. Dit monument, van een zeer massief 

aspect, is waarschijnlijk een graftombe of een kleine tempel eigentijds met de constructies 

van Balbek. 

Een uur daarvandaan komt Deïr-ltfar-Maroun. We geven deze naam aan de overblijfselen van 

een voormalig ankerklooster, waar we een ondergrondse kamer zien genaamd Magharet-

erRahib (Grot van de Monnik), waarin naar verluidt de monnik Jean Maron leefde, die wordt 

beschouwd als de vader van de Maronieten gevestigd in het naburige Libanon. Er is niets 

over hem bekend, behalve dat hij zich op deze plek terugtrok om vervolging te ontvluchten, 

volgens sommigen in de 5e eeuw en anderen in de 6e eeuw. 



De grot die als asiel zou hebben gediend, bevindt zich nabij een van de bronnen genaamd 

Neba-el-Azi, die, verenigd met de sterkere die uit Lebouèh komt, drie mijlen verderop, samen 

de eerste loop van de 'Oronte' vormen. Een wandeling van tweeënhalf uur vanaf dit punt 

bracht me naar het dorp Ez-Ras, dat ook bekend staat als Ras-Balbek, vanwege de nabijheid 

van de stad met die naam, hoewel het nog steeds aan de afstand van vier of 

 

vijf competities. Men ziet in Ras-Balbek de overblijfselen van twee kerken, de ene in het 

midden en de andere buiten het dorp, maar dit alles was volledig van streek: sommige 

onderbouwen en de ruïnes van een aquaduct vertegenwoordigen daar de oudheid. Robinson 

wil hier de locatie van de oude stad Conna zien. 

Woensdag werd gebruikt om de zes uur durende reis van Er-Ras naar Balbek af te leggen. De 

weg loopt langs, soms stijgend, de hellingen van de Anti-Libanon. Na een half uurtje komen 

we in een diep ravijn, dat slechts een lange tuin is, met in het midden het koele dorpje El-

Fikèh. Bij de uitgang ontmoeten we een andere, El-Aïn, rijk aan bronnen zoals deze basis van 

de berg. Een halve competitie verder komt het gehucht Lébouèh, het oude Libo, dat onder 

zijn moderne naam door Arabische kronieken als bolwerk wordt genoemd. Er zijn enkele 

vormeloze ruïnes; maar wat opmerkelijk is, is deze prachtige fontein waarover ik heb 

gesproken. Andere bronnen, die uitkomen in de Orontes, ontstaan hier en daar, gedurende een 

nieuwe loop van een uur, op een terrein dat omhoog gaat tot het punt dat het midden en de 

topplaat van de vlakte van de Bekâa markeert. Daar leidt een deel van het water, in plaats van 

naar het noordoosten, om de Orontes te voeden, langs het zuidelijke deel van de vlakte, in 

tegengestelde richting, om de Litanie te vormen, de oude Leontes die ik al heb genoemd en 

die, onder de naam van KasnÚèh, mondt uit in de Middellandse Zee, enige afstand boven 

Tyrus. Drie uur wandelen op hetzelfde bergachtige terrein en constant hellend naar de vlakte 

brachten ons zonder incidenten naar het dorp Nahlèh, dat op een platform van enorme 

metselblokken biedt, 

 

de ruïnes van een oude tempel, een waardig voorwoord van het grandioze spektakel dat je een 

uur later te wachten staat, als je uit de laatste ravijnen komt die in dit deel de kale uitlopers 

van de Anti-Libanon doorkruisen. Ik had Balbek voor me. 

Ik heb het doel bereikt, ik vestig me midden in de ruïnes van de tempel van de zon. De oude 

stad droeg de naam Elliopolis of Stad van de Zon, en zelfs eerder die van Balbek, wat weer 

de moderne naam is geworden en dezelfde betekenis heeft. Tegenwoordig is Balbek slechts 

een grote stad, omgeven door een slechte kantelenmuur en geflankeerd door torens. Buiten en 

binnen vormen grote bomen, meestal walnotenbomen, een vrij mooie groene massa waaruit 

een paar minaretten en een paar kleine witgekalkte koepels tevoorschijn komen. Dit dorp ligt 

op enige afstand van de oude stad, waarvan de oorsprong onzeker is, maar die al tijdens de 

verovering van Syrië door de Romeinen een belangrijke stad was als handelsmagazijn en 

vooral als religieuze stad waar priesters van de zon waren. almachtig bevonden. De 

Antonijnen bouwden of herstelden enkele van zijn monumenten, soms gebouwd op oudere 

fundamenten, zelfs Fenicische. 

Ik bracht twee volle dagen in Balbek door met het grondig onderzoeken van deze 

verzameling ruïnes die na Persepolis en Palmyra nog steeds verbaast. Voor een reiziger die 

naar deze laatste twee steden is geduwd, zijn er twintig die Balbek hebben bezocht, zo 

toegankelijk en zo dicht bij Tripoli en Beiroet. Relaties zijn er in overvloed. Vooral hier is het 

onmogelijk om iets nieuws te zeggen. Bij alles wat er over dit onderwerp is geschreven, hoeft 

men alleen maar te kiezen: het is oprechter en nuttiger voor de lezer om te kopiëren dan 



 

om dit soort technische beschrijvingen opnieuw uit te voeren, waarvan de precisie de 

belangrijkste verdienste is.  

Volney's is klassiek gebleven; aan haar zal ik de voorkeur geven. Ik heb de nauwkeurigheid 

ter plaatse gecontroleerd, rekening houdend met een paar nieuwe verslechteringen die zich 

hebben voorgedaan sinds de tijd dat de auteur aan het schrijven was. 

Het kan vanaf elk punt een idee geven van dit wonder uit de Romeins-Syrische oudheid. Ik 

begin met het belangrijkste monument, omdat het een reeks constructies bevat die op zichzelf 

een hele stad zijn. 

Om correct te kunnen beoordelen, moet je na veel puin te hebben doorkruist, stoppen in een 

open ruimte, die ooit een groot plein was.  

“Tegenover, in het westen, is er een groot krot dat bestaat uit twee paviljoens die zijn versierd 

met pilasters die met hun rugleuning zijn verbonden door een muur van 50 meter lang; deze 

gevel domineert de grond door een soort terras, aan de rand waarvan men nauwelijks de 

sokkels van twaalf kolommen kan onderscheiden, die vroeger van het ene paviljoen naar het 

andere regeerden en de portiek vormden. Het portaal is geblokkeerd met opgestapelde stenen; 

maar als men het obstakel overwint, betreedt men leeg land, dat een overdreven binnenplaats 

is met een diameter van 180 voet. Deze binnenplaats is bezaaid met schachten van gebroken 

kolommen, verminkte kapitelen, overblijfselen van pilasters, hoofdgestel, kroonlijsten, enz .; 

rondom heerst een cordon van verwoeste gebouwen die voor het oog alle ornamenten van de 

rijkste architectuur presenteren. Aan het einde van deze binnenplaats, nog steeds tegenover, 

in het westen, is een uitgang die ooit een deur was waardoor men een groter perspectief van 

ruïnes ziet, waarvan de pracht de nieuwsgierigheid aanspreekt. Om ervan te genieten, moet je 

een helling op, waar de trap van was 

 

deze uitgang, en we bevinden ons bij de ingang van een vierkante binnenplaats die veel 

ruimer is dan de eerste (hij is 100 meter breed en 336 meter lang).  

 Een niet minder interessant object is een andere rij kolommen die aan de linkerkant regeert 

en zichzelf aankondigt voor de zuilengalerij van een tempel; maar alvorens daarheen te gaan, 

kan men ter plaatse geen aandachtige blikken weigeren naar de gebouwen die dit hof rechts 

en links omsluiten. Ze vormen een soort galerij, verdeeld in kamers, waarvan er zeven zijn op 

elk van de grote vleugels, namelijk twee in een halve cirkel en vijf in een lang vierkant. De 

achterkant van deze kamers bevat frontons van nissen en tabernakels waarvan de steunen zijn 

vernietigd. Aan de zijkant van de binnenplaats waren ze overdekt en boden slechts vier en zes 

kolommen, allemaal vernietigd. Het gebruik van deze appartementen is niet eenvoudig voor 

te stellen; maar men bewondert niettemin de schoonheid van hun pilasters en de rijkdom van 

de fries van het hoofdgestel. Men kan niet anders dan het bijzondere effect opmerken dat het 

resultaat is van de vermenging van de bloemenslingers, de konijnen van de kapitelen en de 

bosjes wilde grassen die aan alle kanten naar beneden hangen. Als we de binnenplaats in de 

lengte oversteken, vindt men in het midden een kleine vierkante esplanade, waar een 

paviljoen stond waarvan alleen de fundering overblijft. Ten slotte komt men aan de voet van 

de zes kolommen: het is dan dat men zich al de vrijmoedigheid van hun opkomst en de 

rijkdom van hun omvang begrijpt. Hun stam is 21 voet 8 inch in omtrek en 58 voet lang, 

zodat de totale hoogte, inclusief het hoofdgestel, 71 tot 72 voet is. 

 



'Men is eerst verbaasd deze prachtige ruïne zo eenzaam en zonder begeleiding te zien; maar 

door de grond zorgvuldig te onderzoeken, herkennen we een hele reeks bases die een vierkant 

van 268 voet bij 146 breed volgen: we concluderen dat dit de zuilengalerij was van een grote 

tempel, het primaire object en de belangrijkste van al deze constructie. Hij presenteerde aan 

het grote hof, dat wil zeggen in het oosten, een vlak van 10 kolommen op 19 op de flank 

(totaal 54). Het land was een lang vierkant, op één niveau met deze binnenplaats, maar 

smaller dan het, zodat rond de zuilengalerij slechts een terras van 8 meter breed was: de 

resulterende esplanade domineert het landschap, aan de westkant, door een steile muur van 

ongeveer 9 meter (ik).   

Deze prachtige tempel, gewijd aan de zon, de belangrijkste godheid van de plaats, zijn 

aanhangsels, zijn binnenplaatsen, zijn propylaea, enz., Vormde wat moderne reizigers de 

Akropolis van Balbek noemen, door gelijkenis met die van Athene. Net als deze was het 

omgeven door muren die het platform ondersteunden, en waar we vandaag de dag delen van 

de Fenicische cyclopee kunnen onderscheiden, andere van Romeinse oorsprong, en ten slotte 

de overblijfselen van torens en gebouwen met kantelen, die door de Arabieren zijn 

opgetrokken met oude stoffelijk overschot. Hier is wat Volney zegt over het oudste gedeelte 

van deze muren: “Na zoveel eeuwen bouwen hebben de meeste stenen de witte kleur 

behouden die ze oorspronkelijk hadden. Wat nog meer zal verbazen, is de enorme omvang 

van een paar in de hele muur die de helling vormt. In het westen wordt de tweede cursus 

gevormd door blokken die 28 tot 35 voet hoog zijn. 

(i) Reizen naar Syrië, enz., t. II, p. d 10 en volgende. 

 

lengte, ongeveer 9 hoog. Over deze baan, in de noordwestelijke hoek, zijn er drie stenen die 

op zichzelf een ruimte van 175 1/2 voet innemen; namelijk de eerste 58 voet 7 inch, de 

tweede 58 voet 11 inch, en de derde slechts 58 voet, met een gebruikelijke dikte van 12 voet. 

De aard van deze stenen is wit graniet met grote glanzende facetten zoals gips; zijn carrière 

regeert door de hele stad en in de aangrenzende berg: hij is op verschillende plaatsen open, en 

onder andere aan de rechterkant bij aankomst in de stad. Er bleef een blok over dat aan drie 

zijden was uitgesneden, dat 21 meter 2 inch lang, 12 voet 10 inch breed en 4 meter 3 inch dik 

was.   

Ik ging naar dit monsterlijke blok kijken, in de steengroeve die een kwartier verwijderd is van 

het huidige dorp. We zijn in de war bij het zien van zo'n mis. Op welke manier hebben de 

Ouden zulke ladingen vervoerd of alleen verplaatst? We verdwalen als we denken dat een 

reiziger, M. de Saulcy, heeft berekend dat het blok in kwestie, met een afmeting van 500 

kubieke meter, een gewicht van 1.500 duizend kilo zou vertegenwoordigen. 'De bewoners', 

zei Volney in dit verband, 'leggen dit op een gemakkelijke manier uit, in de veronderstelling 

dat dit gebouw (de Akropolis) werd gebouwd door de Djénoun of Genies, in opdracht van 

koning Salomo; ze voegen eraan toe dat de reden voor zoveel werk was om in de 

ondergrondse gangen enorme schatten te verbergen die er nog steeds zijn (1).   

Maar laten we teruggaan naar de Akropolis om de prachtige ruïnes te bezoeken van de andere 

tempel die Volney heeft gemaakt  

(i) Ibidem, p. 128. 

 

toespeling, sprekend over de tempel van de zon. Deze was opgedragen aan Jupiter. Hier is de 

beschrijving: “Deze tempel, een paar meter lager gelegen dan de andere, heeft een flank van 

13 kolommen van de 8 tegenover elkaar gelegen (totaal 38). 



Ze zijn ook van de Korinthische orde; hun stam is 4,5 meter lang in omtrek en 44 meter hoog. 

Het gebouw dat ze omringen is een lang vierkant waarvan de ingang naar het oosten gericht 

is buiten de lijn van de linkervleugel van de grote binnenplaats. Je kunt er alleen komen door 

stammen van kolommen, stapels stenen en zelfs een slechte muur waarvoor het verborgen is. 

Wanneer men deze obstakels heeft overwonnen, staat men voor de deur, en van daaruit 

kunnen de ogen ronddwalen in een ruimte die de woonplaats van God was; maar in plaats van 

het indrukwekkende schouwspel van een terneergeslagen volk en een menigte priesters die 

offers brengen, onthult de hemel, geopend door de val van het gewelf, slechts een chaos van 

puin opgestapeld op de aarde en bevuild met stof en wilde kruiden. De muren, ooit bedekt 

met alle rijkdommen van de Korinthische orde, bieden nu alleen frontons van nissen en 

tabernakels, waarvan bijna alle steunen zijn gevallen. Tussen deze nissen regeren geribbelde 

pilasters, waarvan de hoofdstad een hoofdgestel vol doorbraken ondersteunt; wat er van 

overblijft, behoudt een rijke fries van guirlandes, ondersteund van ruimte naar ruimte door de 

hoofden van saters, paarden, stieren, enz. Op dit hoofdgestel stond eens het gewelf, waarvan 

de overspanning 57 voet breed en 110 lang was. 

De muur die het ondersteunde, is 31 hoog, zonder raam. Men kan alleen een idee krijgen van 

de ornamenten van dit gewelf door het puin dat op de grond is uitgestrooid te inspecteren; 

maar ze kon niet rijker zijn dan die van de 

 

galerij van de zuilengalerij: de grote delen die overblijven, bieden diamanten lijsten, waar in 

reliëf de scènes zijn weergegeven van Jupiter gezeten op zijn adelaar, van Leda gestreeld 

door de zwaan, van Diana die de boog en de halve maan draagt, en verschillende bustes die 

verschijnen om figuren te zijn van keizers en keizerinnen. Het zou te lang duren om alle 

details van dit verbazingwekkende bouwwerk (i) te rapporteren.  

Omdat ik niets belangrijks wilde weglaten, wilde ik de ondergrondse gangen verkennen die 

kriskras door het platform van de Akropolis lopen. Je komt er binnen met fakkels waardoor je 

de solide en gedurfde constructie van deze gewelven met Romeinse apparaten kunt 

bewonderen, maar op sommige plaatsen met Fenicische bases. Wat waren deze passages en 

de kamers waar ze naartoe leiden? Ik kon het niet zeggen, en heb nergens een verklaring 

gevonden. 

De oudheid heeft hier veel andere sporen nagelaten. Men kan over dit onderwerp het 

zeldzame en mooie werk van MM raadplegen. Wood en Dawkins, die Balbek tegelijkertijd 

met Palmyra bezochten, in het midden van de vorige eeuw, en de oudheden van Heliopolis 

met evenveel geluk en zorg reproduceerden als die van de stad Odenat en Zenobia. 

ii) Reizen naar Syrië, enz., t. II, p. 124. 

 

HOOFDSTUK XI  

Libanon. —Les Cèdres.— Echbarrèh. - Ehden. 

- Kanobin. Abdemein. - ACka. - Fakra. 

- Ghazir. Zouk. - Antoura. - Deïr-elKhamar en Emir Beschir. - Djoun en Lady Stanhope. - 

Vertrek naar Europa. 

Na deze twee dagen doorgebracht te hebben in Balbek, op de avond van de 7e, en het 

avondeten verzonden, pakten we onze tenten en bagage in, en een uur voordat de volle maan 

opkwam, begon ik weer te lopen, op weg naar het hoogtepunt van het grote Libanon. , waar 

de historische ceders zich bevinden, die ik eerst wilde zien.  



Het duurt zeven tot acht uur om diagonaal, van zuidoost naar noordwest, de Bekâa-vlakte en 

de uitgestrekte uitlopers van de keten over te steken, dat wil zeggen om van Balbek naar Aïn-

Ata te komen, waar de grote klim begint. Ongeveer halverwege, na gemakkelijk de Litanie te 

zijn overgestoken, nauwelijks getrokken en op zijn weg enkele gehuchten achtergelaten in de 

buurt waar de Arabieren hun kuddes geparkeerd hielden, ontmoeten we Deir-el-Akhmar; het 

is het eerste Maronitische dorp, nu bijna verlaten, aan de voet van Libanon. De vlakte tot dan 

is slechts een uitgestrekte eenzaamheid, waarvan de vruchtbare grond is 

 

tevergeefs geoorloofd een cultuur die hem wordt geweigerd. Ik liep onder het mooiste 

maanlicht, in een heerlijke koelte, terwijl ik de bizarre effecten van grote schaduwen en bleek 

licht aanschouwde van de rotsmassa die voor me oprees. Het was daglicht toen we 

aankwamen bij Deïr-El-Akhmar, die ik na twee uur rust vertrok. 

Vanaf dit punt wordt de weg, die tot dan toe gemakkelijk was, steeds ruiger en gaat hij over 

in een vallei in de vorm van een ravijn die je naar een eerste plateau brengt, dat voor een 

groot deel bedekt is met een prachtig eikenbos.  

Bij het verlaten van dit bos, dat bijna een uur nodig heeft om over te steken, beginnen we 

opnieuw een half uur te klimmen, om een tweede plateau te bereiken, minder uitgestrekt, 

vanwaar Libanon, op deze bijna onvruchtbare en diep verwoeste kant, in al zijn harde 

schoonheid. We komen dan aan bij de ingang van een zeer lachende vallei die naar het zuiden 

loopt. Het is daar, hoog op een rotswand, dat ook het Maronitische gehucht Ain-Ata is, zo 

genoemd naar de overvloedige bron met dezelfde naam die uit een rotsachtige depressie 

stroomt, op vijf- of zeshonderd niet verder. Dit prachtige water zal de hele vallei die ik 

noemde bemesten, nadat het de gewassen van Aïn-Ata, fruitbomen, aardappelen, tabak, enz. 

Ik had mijn tent bij deze bron neergezet en bewaarde de herinnering aan de gezellige middag 

en vooral aan de uitstekende nacht die ik daar doorbracht. 

De volgende dag, om vijf uur, begon ik fris en uitgerust aan de grote klim die me naar de Col 

du Liban zou leiden, en vandaar naar de ceders. Drie jaar eerder, bij het begin van mijn reis, 

was ik de Pas du Kasbek overgestoken, 

 

deze doorgang gecreëerd door de natuur tussen de toppen van de Kaukasus; de opkomst van 

Libanon herinnerde me aan die hemelvaart waarvan ik in mijn eerste deel heb opgenomen. 

Dit is korter, Libanon is de helft van de hoogte, maar vermoeiender, omdat deze oostelijke 

kant van de Syrische keten abrupter is en we geen route vinden zoals Rusland die in 

Frankrijk, de Kaukasus, beoefende.  

Ik vraag hier nogmaals om de aantekeningen te reproduceren die ik dagelijks maak tijdens 

deze tiendaagse excursie in de kloven en op de hellingen van Libanon. Ik zal me beperken tot 

het kopiëren van mijn dagboek, maar met enkele essentiële aanvullingen. 

Zaterdag 8 augustus. - Zeer steile klim van drie en een half uur. De eerste ceders verschijnen 

mij op een hoger plateau, op enige afstand van Ain-Ata; het is gewoon een groep 

onvolgroeide, karakterloze bomen. We klimmen meer dan een uur, aan de rand van de 

ravijnen, en langs een steilste helling, een zigzagpad waar de kleinste misstap een groot 

gevaar zou zijn. Dit is hoe men opstijgt op de krachtige steunberen die de oostelijke kant van 

de ketting flankeren als een gigantische wal. Ik zie hier en daar sneeuw opgestapeld in de 

schaduw van de rotsen. In het noordwesten rijst vanaf zijn hoogte van 3.000 meter de hoogste 

top van Libanon op, de Djebel Makmel, bedekt met zijn eeuwige sneeuw. We stappen af en 



pakken de laatste en moeilijkste hellingen aan die ons naar de top van de berg zouden moeten 

brengen. 

We zijn er eindelijk na een uur van overmatige vermoeidheid.  

- Bij de pas draai ik me om om nog een laatste keer het immense bassin dat ik zojuist ben 

overgestoken te aanschouwen.  

Ik heb geen woorden voor dit grandioze spektakel.  

 

Ik ben hier op de pas van Djebel-el-Arz (Berg van de Ceders) op 2.200 meter boven de 

Middellandse Zee.  

Nog een paar treden aan de westelijke keerzijde en in mijn ogen ontvouwt zich een al even 

prachtig schouwspel.  

Bij het verlaten van de pas steken we diagonaal het grote amfitheater over dat leidt naar de 

vallei van Nahr-elKadissât of de rivier van Tripoli; je volgt een lang uur, vaak lopend op 

sneeuw, het pad dat door deze immense en onvruchtbare depressie slingert, en je bereikt, 

richting het midden, een plateau nog steeds hoog 1.900 meter boven de zee. enkele 

geïsoleerde kleine tepels. Ze vormen een bos van twee tot driehonderd bomen. In het midden 

is een kleine vierkante kapel van grote eenvoud. Bijna al deze bomen, verdeeld in groepen, 

zijn relatief jong en hebben geen enkele schoonheid. Op de belangrijkste heuvel, die de kapel 

draagt, zijn de oudste, ongeveer dertig, al opmerkelijk, maar vijf (ik heb ze geteld) van 

uitzonderlijke grootte en daarom van uitzonderlijke leeftijd: ze zijn tien tot dertien meter 

hoog. 

Moeilijke maar zeer pittoreske afdaling naar Ebcharrèh.  

Ik arriveer in anderhalf uur voor dit sterke Maronitische dorp, gelegen in een grote 

gecultiveerde vallei die wordt bewaterd door talloze bronnen. Het is het eerste nest groen dat 

ik tegenkom tijdens mijn afdaling. Mijn tenten hadden de leiding genomen; Ik zie ze al op 

een grasveld bij het dorp staan. Maar drie monniken van een naburig klooster komen me 

aanbieden om de rest van de dag en nacht bij hen door te brengen. Ze huldigen mij de 

Maronitische gastvrijheid in. Ik accepteer het en laat de tenten aan mijn mensen over. - Dit 

klooster, dat de naam Mâr-Serkis (Saint-Serge) draagt, 

 

en behoort tot de Karmelieten, rijst op als een arendsnest op de muur van de rots. De drie 

religieuzen, pater Antonio en broers Angelo en Ludovico omringen me met zorg. 

Hun huis is erg netjes; er is een apotheek en een bibliotheek. De paters runnen ook een school 

voor jonge Maronieten uit naburige dorpen: zij, ongeveer veertig, slenterden om me heen en 

omringden me soms met nogal indiscrete of eerder naïeve nieuwsgierigheid. 

De volgende dag, zondag, na het bijwonen van de mis in de kloosterkapel, gevolgd door een 

lichte snack aangeboden door de paters, vervolg ik mijn afdaling, vaak erg moeilijk, naar een 

tweede klooster genaamd Saint Antoine.  Er is het klooster van Sint-Antonius verborgen, een 

constructie met meerdere verdiepingen die lijkt op een fort dat tegen de rotswand is 

aangebracht. We komen daar aan via een bijna steile helling, en terwijl ik afstap, zie ik mijn 

wereld in de buurt gelegerd, onder een groep grote walnotenbomen gedomineerd door een 

paar populieren. Ook hier zijn de aanbiedingen van de religieuzen zo urgent dat ik hun 

gastvrijheid voor de rest van deze dag en voor de nacht niet kan weigeren. - Ik loop in kleine 

stapjes, want ik voel het teveel, mijn krachten zijn goed uitgeput. 



 

De ontvangst van deze vaders was eenvoudig en minzaam. De religieuzen van Saint-Antoine 

vormen een grote gemeenschap van bijna honderd monniken. Ze dragen een lange zwarte 

wollen jurk met capuchon, leren riem en puntige schoenen. Het leven is erg draaglijk bij hen; 

Ik werd vooral geserveerd met uitstekend fruit en zeer goede wijn, geoogst van de landerijen 

die door de monniken zelf werden gekapt en gecultiveerd. - Een sierlijke hermitage verheft 

zich schilderachtig op de top van het ravijn, en in de zijkant van de rots ziet men 

verschillende grotten waarin een melaatse monnik is gedegradeerd; in een andere zorgt de 

een voor drie of vier gekken die door de berg zijn opgepakt. - Ik heb een deel van de avond 

heel aangenaam gepraat met broeder Pedros, een vooraanstaande student van de jezuïeten van 

het Ghazir-klooster, die ik onderweg moet ontmoeten. 

Maandag 10 augustus. - Van Saint-Antoine tot Ehden.  Het is de zaak van een uur - In dit 

seizoen is het dorp Ehden een betoverend verblijf: witte moerbeibomen, walnotenbomen, 

fruitbomen, wijnstokken waarvan de wijn bekend is; de twee- of drieduizend inwoners van 

Ehden haalden alles uit dit vruchtbare en goed bewaterde land wat het te bieden had. In de 

winter, wanneer het plateau bedekt is met vijf tot zes voet sneeuw, trekken ze naar de lager 

gelegen valleien. Ik bezocht hier een klein klooster waar ik een Franstalige priester 

ontmoette.  

Ik heb een uur lang met hem gepraat. Hij nam me mee voor een wandeling naar de kapel van 

Sainte Anne, gebouwd op de top van een piek vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over 

de vlakte van Tripoli en de Middellandse Zee. 

 

Ehden verwierf tijdens de moordpartijen op de Maronieten door de Druzen in 1860 een 

beroemdheid die zijn naam droeg, tot dan toe weinig bekend, in heel Europa. Het is in feite 

het vaderland van Joseph Karam, zoon van de voormalige christelijke sjeik van het land, 

wiens moed en wijsheid toen werden bewonderd. Zijn broer, Michel Karam, die ik mocht 

begroeten, woont nog steeds in Ehden met zijn drie zonen, Pédros, Azad en Sélim, studenten 

van het Lazaristische college van Antoura dat ik van plan ben te bezoeken. 

- Van Ehden heb ik Kanobin gewonnen. - Een reis van twee uur langs steile paden die afdalen 

langs goed gecultiveerde terrassen, veroverd op de rots door de moedige industrie van de 

Maronitische boeren. - Na twee ravijnen te zijn overgestoken die naar Kadissât lopen, is een 

afdaling bijna onmogelijk in de vallei waar deze rivier stroomt. - Tegen het midden van de 

steile helling, die men loodrecht zou denken, ligt Kanobine. Het is slechts een klein klooster 

dat half in de rots is uitgegraven en met daarboven een terras. De kerk, ook gedeeltelijk 

ondergronds, gewijd aan de Maagd Maria, is het voorwerp van een grote toewijding die ook 

gericht is op het graf van een plaatselijke heilige, Saint Marine, begraven in een nabijgelegen 

grot. 

Dit klooster, tegen de rots aangebracht en alsof het in de lucht hangt, biedt in geval van alarm 

een ondoordringbaar asiel aan. Het was niet zo lang geleden de zomerresidentie van de 

patriarch van de Maronieten die tegenwoordig in Abdemein woont. - Ik ontmoette slechts 

twee monniken in het Kanobine-klooster; Omdat ik ze niet wilde ergeren, en ondanks hun 

aanbiedingen, liet ik mijn tenten opslaan op een klein gazon, heel dicht bij het klooster. - In 

de avond, terwijl ik deze vreemde vallei in de 

 



Op de bodem waarvan de stroom brult, zijn jonge Maronitische meisjes gekomen om me een 

boeket wilde bloemen en geurige kruiden aan te bieden die rechts en links langs de twee 

rotswanden lopen.  

[“Sainte-Marine was een jonge wees uit Tripoli; Aangespoord door vurige vroomheid had ze 

zich in Kanobin verborgen onder monnikskleren. Zijn ijver had eerst de bewondering en 

verering van de bewoners van de vallei afgedwongen; maar de valse monnik werd door een 

ander jong meisje ervan beschuldigd haar te hebben verleid en de vader te zijn van het kind 

dat ze ter wereld had gebracht. Als straf veroordeelden de kluizenaars van de berg de jonge 

monnik om zelf het kind op te voeden waarvan hij werd beschuldigd de vader te zijn, en hij 

onderging deze vernedering. Hij voedde het kind op en herwon, door een leven vol 

toewijding, zelfopoffering en de meest vurige vroomheid, de verering van de kluizenaars van 

dit wilde land: bij zijn dood, die een paar jaar later plaatsvond, werd zijn geslacht ontdekt bij 

het uittrekken van zijn kleren om hem te begraven, en we kenden zijn lange berusting en zijn 

heiligheid (1).  - Vertrek naar Abdemein. - Het kostte me drie uur om daar te komen, dat wil 

zeggen, amper een competitie in een directe lijn. 

Abdemein is aan de andere kant, links van Nahr-elKadissât, bijna voor Kanobine. - We dalen 

af naar de bodem van het immense ravijn en steken op enige afstand de rivier over via een 

kleine brug; dan, door een smal en gevaarlijk pad in zigzag en vaak in stappen gesneden, 

(l) Libanon en Syrië (1845-1860), door M. Eugène Poujade, 3e editie. Parijs, 1867, p. 176. 

 

je beklimt langzaam een ander ravijn, even diep, dat de achterkant van de vallei doorsnijdt. Je 

moet op elk moment stoppen, niet om je weg te vinden, maar om de paarden en muilezels te 

laten kiezen tussen de zeepjes (1) waar ze hun stappen zetten. Zij zijn degenen die leiden. 

Ik liet mijn dier het doen en stelde mezelf tevreden mijn ogen te sluiten om de afgrond die 

steeds dieper onder ons groeide niet te zien. Eindelijk, uit deze vreselijke afgrond, was een 

kwartier voldoende om Abdemein te bereiken. 

Dit deel van de vallei van Kadissât, tot de aankomst van de rivier in de vlakte van Tripoli, 

heette de Vallei van de Heiligen, vanwege het grote aantal kloosters, oratoria, kluizenaars, 

natuurlijke cellen die het bevat.  

Het is beschreven door M. de Lamartine met de gewone poëzie en uitbundigheid van zijn 

stijl.  

Abdemein bestaat uit een klein klooster omgeven door honderd huizen waar evenveel 

families van Maronitische boeren leven onder de bescherming van de patriarch die de heer 

van het dorp is en er zijn zomer doorbrengt. Ik haastte me om hem mijn huiswerk te gaan 

presenteren. Hij verwelkomde me perfect en sprak met me, in de meest vaderlijke termen, 

over de verschillende omstandigheden van mijn reis. Monseigneur Paul-Pierre Masâd, 

patriarch van Antiochië en het hele Oosten voor de Maronieten, is een man van ongeveer 

vijftig, aanbeden door al deze christelijke bergbewoners. Hij had naast hem zijn twee 

secretarissen of grote vicarissen, zoals hij Maronieten, de 

(1) De bewoners noemen dus een zekere ruwheid van de rots, gepolijst als marmer en 

buitengewoon glad.  

 

Vaders Joseph Debs en Pierre-el-Ghouri. Alle drie hadden vorig jaar de reis naar Europa 

gemaakt in het belang van de christelijke gemeenschap in Libanon. Het was een interessant 

gespreksonderwerp voor ons. - De woning van de patriarch is slechts een huis dat te klein is 



om gastvrijheid te kunnen uitoefenen; hij bood echter aan om daar te schuilen; maar ik had 

mijn tenten al in de buurt van het dorp laten opslaan en bedankte hem voor zijn hoffelijkheid. 

- De kamer waarin ik werd ontvangen, ingericht met grote banken, bevindt zich bovenaan het 

huis en staat in verbinding met twee terrassen van waaruit het uitzicht prachtig is.  

De ene domineert de vallei van de heiligen en toont je Kanobine, en, langs de rots, de vele 

onbewoonde grotten van Anchorites, en op de achtergrond, tussen twee groene lijnen, de loop 

van het schuimende Kadissât en springend in het midden van de blokken . De andere staat 

tegenover de ceders waar ik vandaan kwam: de prelaat toonde me met zijn vinger de hele 

route die ik had gevolgd. 

Toen ik het huis van de patriarch verliet, zag ik drie maronitische sjeiks of prinsen van de 

berg van hun paarden naar beneden komen op de grote binnenplaats die aan zijn woonplaats 

voorafging, die met een groot aantal volgelingen kwamen om hun taken aan hem terug te 

geven.  

- Van Afka, woensdagavond. - Deze dag, die vroeg in de ochtend begon, was een behoorlijk 

lange en vermoeiende wandeldag dan de vorige. Ze liet me reizen en viel direct terug naar het 

zuiden, een afstand van vijf of zes mijlen, over de hoogste hellingen van de ketting. 

[Ik voeg aan deze aantekeningen enkele geografische details toe, met voor mij de prachtige 

kaart van Libanon, gehecht aan het boek van de heer Renan. - De hele westkant, kijkend 

 

de zee, van Tripoli tot Beiroet, is verdeeld in wijken of districten, elk met een naam. De regio 

die ik had gereisd vanaf de Col des Cèdres heet DJebbet-Ebcharrèh. De regio ten zuiden 

ervan, nog steeds in de buurt van de toppen, draagt de naam Mneitri; Het is aan de zuidkant 

van dit district dat Afka ligt. De middelste en lagere delen van de berg, die de vlakten die aan 

de zee grenzen, ook van Tripoli in het noorden tot Beiroet in het zuiden toevoegen, bieden 

meer divisies, dus aangewezen: langs de kust, van Tripoli tot de monding van de Cigarrus 

(Nalu> -el-As (onze), tegenover de Djebbet-Ebcharrèh, de twee Kouba, lager en hoger; vanaf 

dit punt tot aan de baai van Djounièh, tegenover het zuidelijke deel van Ebcharrèh en het 

district Mneitri, de districten Batroun, Djebaïl en Fétoueh; beneden de Kesrouan, die zich in 

de richting van de zee uitstrekt tot aan Lycus (de Nahr-el-Kelb), en die, inclusief de vlakte en 

de hele achterkant van Libanon, stopt alleen aan de top van de Sannin; tenslotte onder de 

Kesrouan, tegenover Beiroet, de Aféten, dubbel zo breed, en stopt ook alleen bij de Sannin en 

de veel lagere bergkammen die erop volgen.] 

Van Abdemein naar Afka is de weg niet al te slecht; we deden er echter vijf lange uren over 

om Akoura te bereiken, dat is tweederde van de weg. 

- Het is slechts een voortdurende opeenvolging van beklimmingen en afdalingen, waarbij in 

een rechte lijn de dorre en massieve richels worden afgesneden die vanaf de bovenkant van 

de ketting naar de basis afdalen. Gedurende drie maanden van het jaar is dit hele deel op 

dezelfde manier bedekt met sneeuw. Deze grote richels, die zich naar links uitstrekken, 

maken deel uit van de 

 

het Sannin-systeem, waarvan de besneeuwde top, bijna drieduizend meter hoog, majestueus 

voor me staat op een afstand van twee of drie mijlen. Een langere afdaling, deze anderhalf 

uur, bracht ons naar het grote en mooie dorp Akoura (Maronite), gelegen in een goed 

gecultiveerde vallei en waarvan één zijde wordt gevormd door een muur van rotsen van meer 

dan driehonderd meter verhoging.  



Lunchten onder een prachtige walnotenboom en vertrokken onmiddellijk.  

- Twee en een half uur wandelen, nog steeds in zuidelijke richting. -Na lange tijd langs een 

enorme steunbeer te hebben gereden, kom ik eindelijk aan in het dorp Afka waar de 

herinnering aan Adonis leeft. Ik bracht de avond door met het bezoeken van de site, de ruïnes 

van de tempel en de prachtige grot waaruit de rivier stroomt waarnaar de mythologische 

herder zijn naam gaf. Het geheel is vaak beschreven. 

 Het herinnert aan het landschap van de Col des Cèdres, met minder schaal, maar met meer 

afwisseling en leven. 

Het soort trechter waaruit de rivier stroomt, is als het middelpunt van een enorm circus, 

gevormd door torens van grote rotsen. De rivier stroomt dan van waterval naar waterval naar 

angstaanjagende diepten, waarboven een soort dak heerst, en op dit dak slingert de weg naar 

Akoura. Er is iets heerlijks aan de frisheid van het water, de zachtheid van de lucht, de 

schoonheid van de vegetatie. De bedwelmende en bizarre natuur die zich op deze hoogten 

ontvouwt, verklaart waarom de mens in deze fantastische wereld al zijn dromen heeft laten 

verlopen. 

“De overblijfselen van de tempel bevinden zich op een terras of onderstel met stoelen die 

naar achteren zijn geplaatst, tegenover de bron, iets naar het zuiden. Massa's mooie 

materialen 

 

zijn opgestapeld aan de voet. Deze tempel biedt een volledige analogie met die van Fakra (die 

zal volgen). Ik geloof ze allebei uit de vroege dagen van de Romeinse heerschappij in Syrië, 

of uit de tijd van Augustus. Er is een granieten zuil; maar de hele tempel was zeker gemaakt 

van lokale steen. Een zeer grote muur lijkt de tempel aan de noordkant te flankeren. Tussen 

deze muur en de tempel bevindt zich een kubus met daarboven een getrapte piramide, en met 

voor elke kroonlijst de projectie van de basis van de piramide op de kubus. Zou het een 

cenotaaf kunnen zijn, een tombe van Adonis? Deze tempel is kennelijk met geweld verwoest; 

hele secties van muren worden in één stuk omvergeworpen. Bovendien is het geheel min of 

meer in de staat waarin het verkeerde de dag nadat Constantijn het had laten slopen. 

“De Adonis-rivier komt uit een grot die zich in de steile uitsnede van de berg bevindt, op een 

hoogte van twee of drie meter; de grot is gedeeltelijk door mensenhanden uitgehouwen. Er 

waren waarschijnlijk vroeger constructies die tegen de rots leunden, die de waterval en het 

bassin aan de voet omringden. Bovendien ontspringen er van alle kanten talrijke bronnen, in 

het bijzonder vanaf de fundamenten van de tempel. Deze herenigde wateren stromen door een 

nieuwe waterval in een cirkelvormig bassin, dat ook door mensenhanden lijkt te zijn vergroot 

of gecorrigeerd. Andere bekkens van dezelfde soort volgen elkaar dan op als ketens met 

loodrecht in de rotsen uitgehouwen muren (1).  - Van Afka naar Aïn-el-Masloun, in stap- 

(1) Missie van Phoenicia, p. 296. - Zie ook Afka, Seetzen, de Riehter en Robinson. 

 

sant door Kalâat-el-Fakra. - Zes uur onderweg. 

We lopen nog steeds naar het zuiden, met aan onze linkerkant de nauwe en kronkelige 

bergkammen van Libanon, en voor ons de steeds groter wordende top van de berg Sannin, die 

op de Etna lijkt. - Het pad, in het begin jammer, loopt in een slinger langs de uitlopers van de 

berg, waartussen nu bosjes dennenbomen te zien zijn, en verderop aanplantingen van 

fruitbomen. Stak een eerste stroom over, de Neba-el-Azel (de fontein van honing) en een 

halve competitie verder, een tweede grotere stroom, de Neba-el-Leben (de fontein van melk). 



Dit zijn de twee belangrijkste bronnen van de Lycus (Nahrel-Kelb) die richting Beiroet loopt. 

Hun naam komt van de zachtheid en helderheid van hun wateren. We steken de tweede 

stroom over op een prachtige rotsbrug die maar liefst veertig meter open is. 

Het lijkt mij dat de hand van de mens daar is gepasseerd en deze natuurlijke boog heeft 

gevormd, die de inboorlingen Djissr-el-lladyz (de stenen brug) noemen. Halverwege, als de 

zon ondergaat, en bij een steilste helling, komen we uiteindelijk aan bij de ruïnes, waarvan de 

omheining de naam Kalâat-el-Fakra draagt. - Dit land vormt het hoogste deel van Kesrouan. 

[“De grote tempel van Fakra, schrijft de heer Renanr opnieuw, is bezig met een enorme 

inkeping die in de rots is gemaakt. Het wordt voorafgegaan door een vierkante binnenplaats, 

waarvan de ene kant is gebouwd en de andere wordt gevormd door de steile rots. De tempel 

is aan beide zijden van de rots van elkaar gescheiden door een vrij smalle gang. Deze 

verspreiding herinnert aan de algemene wetten van de Semitische tempels, en in het bijzonder 

die van de tempel van Jeruzalem. Aan de zuidkant wordt het gebied van de tempel 

geëgaliseerd door 

 

een basis gevormd uit stenen die in de richting van hun kleinste breedte zijn gelegd. Op de 

sokkels van de kolommen, meent men de Fenicische wereldbol te zien met zijn lagere 

aanhangsels, die zich uitstrekken over de lijstwerk. Soms dacht ik dat ik de kop en staart van 

slangen herkende; maar het licht was ongunstig voor mij. Andere sokkels bieden een zeer 

uitgesproken projectie in het midden van de vingerhoed. Over het algemeen hebben de 

sokkels en de friezen zeer korte gladde delen. We vinden in alle constructies een veel 

voorkomende gewoonte in Syrië, en die bestaat erin dat het hakken van de stenen niet 

gereguleerd is volgens de architectonische lijnen. In feite zijn er in Fakra, net als in 

verschillende andere constructies van Libanon en Galilea, dubbele monolithische zuilen. De 

sluitmuur van de binnenplaats die aan de tempel voorafgaat, herinnert in kleinere proporties 

aan de omsingeling van Hebron, door het werk van stenen en door de pilasters die het 

versieren. Het werk van de stenen bestaat uit een uiterst fijne splitsing, of, beter gezegd, een 

gravure die het blok omlijst. De materialen van de tempel zijn middelgroot; de fries, de 

treden van de ingang, de schachten van kolommen alleen al zijn zeer groot. Deze tempel is 

natuurlijk, van alle gebouwen in Fakra, degene waarin we het meest geïnteresseerd zijn; het is 

in feite duidelijk dat het het belangrijkste deel van deze oude plaats vormde, en dat al de rest 

slechts bijkomstig is. Het biedt geen duidelijke registratie; maar de inscripties op de vierkante 

toren maken deze stilte goed (1). 

Degene boven de deur vertelt ons dat het monument waarvan het deel uitmaakt, werd 

opgericht ter ere van  

(1) Deze oude toren is te zien ten noorden van de tempel.  

 

Keizer Claudius. De andere bewijst dat het genoemde monument werd opgericht in het jaar 

355 (43 n.Chr.) “Op basis van het inkomen van de Grote God.  Het is duidelijk dat deze 'grote 

God' alleen degene kan zijn aan wie de grote tempel was gewijd. Deze uitdrukking is niet 

ongebruikelijk in inscripties, toegepast op actuele (lokale) goden. 

Maar we hebben gezien dat het Elioun of Adonis is die in de inscripties van het land Byblos 

"de grote God" wordt genoemd.  De stijl van de toren en die van de tempel zijn vergelijkbaar; 

met name de vormstukken zijn identiek. De datum van de tempel wordt daarbij bepaald, en 

deze datum, eenmaal bekend, wordt gebruikt om die van de tempel van Afka te bepalen. De 

tempel van Fakra is in feite van dezelfde constructie als die van Afka. Deze tempels zijn 



Grieks van stijl; maar hun verspreiding is volledig inheems (i).  In plaats van via Mezraah, 

Reifoun, Adjeiltoun en Bellonèh naar Beiroet te gaan, ga ik terug naar het noorden om het 

mooie dorpje Moureïba te bezoeken en vandaar naar Ghazir, dat me op een zeer interessante 

weg brengt, in het midden van vulkanische rotsen van een vreemde formatie: het voelt als de 

dag na de ramp die ongetwijfeld dit deel van de berg heeft verstoord. 

Ik doorwaadde de Nahr-Ibrahim (Adonis), die al een ruisende stroom is die zich vult met 

lawaai en schuim  

(i) Ibidem, p. 335. 

 

het ravijn waarin zijn wateren rollen, op dit moment van grote zuiverheid. Aan de andere kant 

biedt de berg, bezaaid met pijnbomen, een zeer uitgesproken rode tint. Het zijn deze 

okerkleurige landen, doorweekt door de regen, die de rivier op bepaalde tijden een kleur 

geven waar de ouden het bloed wilden zien van de door Venus geliefde herder. 

Eindelijk zag ik Moureïba, een charmant dorpje op een zeer goed bebost terrein, omgeven 

door tuinen van fruitbomen vermengd met rododendrons. De avond loopt door. Ik dacht dat 

ik mijn tenten in Moureïba had ontmoet en daar de nacht had doorgebracht: ik zag ze veel 

verder weg, op een heuvel. Ik bereik in een uur dit kamp genaamd Aïn-el-Nlasloun; mijn 

mensen gaven er de voorkeur aan, vanwege de goedheid en de schoonheid van de bron met 

deze naam, vlakbij het bassin waarvan ik de tenten vind. Ik ben slechts drie uur verwijderd 

van Ghazir - Aangename frisheid, heerlijke avond en uitstekende nacht. 

Vrijdag 14 augustus. - Zeer laat vertrek vanuit Aïn-el-Masloun naar Ghazir. Deze korte 

etappe wordt afgelegd door een zeer pittoreske regio. 

Na gemakkelijk te zijn afgedaald van de hoogte van Aïn-elMasloun, lopen we een tijdje in 

een kleine vlakte die je naar de rand van een immense en plotselinge vulkanische depressie 

brengt, genaamd - de Lypta-kloof ”. We verlaten het kleine dorpje Rachin aan de rechterkant, 

allemaal omgeven door rotsen met bizarre insnijdingen, fantastisch en vergelijkbaar met 

ruïnes, en we gaan een van de randen van dit grote bassin binnen. Een pad met onverwachte 

terugkeer en vaak van een extreme helling, eerder belemmerd dan in de schaduw van bossige 

takken, en circulerend in het midden van basaltrotsen, brengt je naar de stroom die langs de 

rivier rommelt. 

 

vallei. Er is Lypta, waaraan het zijn naam te danken heeft. Het is een prachtig Maronitisch 

dorp omgeven door tuinen met sinaasappelbomen en granaatappelbomen, midden in een 

prachtig dennenbos waardoor je de toren van de kerk kunt zien. 

In de kloof zelf en aan de zijkanten van de ravijnen die eindigen, zijn er kleine kloosters met 

hun terrassen die bosjes pijnbomen of cipressen ondersteunen.  

- Ik arriveer klokslag 12.00 uur in Lypta. Twintig klokken, dichtbij en ver weg, beginnen te 

luiden en kondigen in de christelijke vallei het feest van morgen aan, de dag van de 

Tenhemelopneming. - Een uur rust voor de lunch. - Vertrek naar Ghazir. 

Dezelfde moeilijkheden doen zich voor op de weg naar boven, aan de andere kant van de 

kloof. We komen uit door een bos van prachtige steeneiken die de rotsen verstrengelen met 

hun sterke wortels. Bij het verlaten van het bos komt het kleine dorp, met een klooster, van 

Saïd-el-llaklèh. Hier begint de grote afdaling, bijna net zo moeilijk als die van Lypta, die me 

binnen een uur naar Ghazir bracht. 



Zaterdagavond 15 augustus. - Ik moet verslag doen van deze twee dagen doorgebracht in 

Ghazir. - Het kleine stadje met deze naam, met drie- tot vierduizend inwoners, allemaal 

Maronieten, is de hoofdstad van het noordelijke deel van Kesrouan; (Bekfega is die van de 

lagere Kesrouan). Zijn situatie is zeer gelukkig. Ghazir kijkt uit over de zee en domineert de 

laatste hellingen van Libanon en de vlakte die zich uitstrekt van de baai van Djounièh tot 

Beiroet. Het grondgebied wordt als zeer vruchtbaar beschouwd; het dorp is omgeven door 

prachtige tuinen en het platteland is bedekt met moerbeiboomplantages, waardoor de 

inwoners een grote hoeveelheid zijderupsen kunnen kweken. Het is hun belangrijkste 

inkomen. 

 

Ghazir is het hoofdkwartier van de Sociëteit van Jezus in Libanon.  

De franciscanen of paters van het Heilige Land hadden het exclusieve voorrecht van de 

katholieke en Latijnse instellingen van Palestina, de jezuïeten zochten compensatie in Syrië, 

en het is hier dat ze hun inspanningen concentreerden. Ze hadden zich eerst dichter bij de 

kust gevestigd, in het klooster van Antoura, sindsdien toegeschreven aan de Vincentianen. 

Hun oprichting van Ghazir dateert van twintig of vijfentwintig jaar geleden. 

Ze hebben daar, buiten het dorp, een heel mooi klooster en een grote school, een liga van de 

kust, in een heerlijke vallei. De vruchtbaarheid van de grond maakte het voor hen 

gemakkelijker om een prachtige tuin te creëren, waar ze, onafhankelijk van de vruchten van 

het land, dadels, bananen, sinaasappels, granaatappels, enz., Alle soorten van Europa 

verbouwen. 

Gistermiddag ging ik op bezoek bij de paters jezuïeten; Ik werd ontvangen door pater Canuti, 

rector van het college, en het is onmogelijk om een hoffelijker, genadiger welkom te vinden. 

Hij nam me mee door alle delen van zijn enorme establishment, waarin dertig vaders, een 

dozijn beginnende broers en bijna vierhonderd leerlingen waren, van wie er zestig uit alle 

delen van de wereld kwamen, vooral uit Amerika. Het klooster heeft een rijk gevulde 

bibliotheek, die zonder onderscheid is samengesteld uit werken die tot de heilige 

geschiedenis en seculiere geschiedenis behoren, tot patrologie, tot de liturgie, tot de 

wetenschappen en tot de kunsten. De appartementen zijn eenvoudig, maar handig verdeeld, 

de slaapkamers voor de vaders van de grootste eenvoud, evenals die voor de novicen. 

In de nogal bescheiden kapel hangt naast een wassen beeld van Sint Franciscus Xaverius een 

banier dat door paus Pius IX aan het klooster is geschonken. Alles straalt orde uit, 

 

discipline en unie. De leerlingen zijn opgewekt, werken met plezier en de studies zijn, naar 

men zegt, erg sterk: de jezuïeten van Ghazir rechtvaardigen de reputatie dat hun vijanden er 

niet eens van dromen hen uit te dagen, de eerste leerorde van de kerk te zijn. 

Toen ik hun huis verliet, ging ik, in het midden van het dorp, nogal onbeduidend, een ander 

klooster bezoeken, veel minder belangrijk, dat toebehoorde aan de kapucijnen; het heeft ook 

een heel mooie tuin. De overste, pater Emilio, heette me ook van harte welkom. 

Vandaag, het feest van de Assumptie, woonde ik de mis bij die werd gevierd door de 

maronitische priester in de kerk van Ghazir.  

Om daar te komen, moet je langs de begraafplaats komen, die erg klein is, daarom worden de 

doden daar begraven in over elkaar liggende lagen, en op sommige plaatsen kun je je voeten, 

handen en voeten zien uitsteken, zelfs de hoofden van lijken . Ik had grote moeite om de 

gruwel van zo'n spektakel te overwinnen. De parochiekerk van Ghazir is mooi, maar heeft 

niets opmerkelijks, noch in zijn oudheid, noch in zijn architectuur. De plechtigheid had een 



grote menigte gelovigen aangetrokken, zelfs uit naburige dorpen; Ik werd getroffen door de 

demonstraties van hun vurige vroomheid. 

Ik had van pater Canuti een uitnodiging ontvangen voor een etentje voor vandaag; Ik ging om 

half één naar het klooster, het avondeten zou volgens de regel om één uur plaatsvinden. 

We zaten met veertig aan tafel, in de prachtige refter van het klooster. De rector had me aan 

zijn rechterkant geplaatst; een van de vaders, gezeten op een klein platform, was aan het 

lezen, wat ons niet belet de woorden uit te wisselen die nodig zijn voor de behoeften van de 

maaltijd. De kosten van de jezuïeten zijn zuinig, maar voldoende; Ik werd vereerd met een 

uitstekende wijn uit 

 

Libanon, van de wijnstokken die deze vaders verbouwden.  

Het diner werd versterkt door het dessert, volledig Europees, druiven, abrikozen, peren, 

vooral perziken, echt mooi en voortreffelijk, allemaal geplukt in de tuin van het klooster. We 

dronken koffie op het terras, in de schaduw van de grote bomen die daar geplant zijn. Vanaf 

daar is de blik prachtig. Je hebt voor je de baai en de kleine haven van Djounièh; aan de 

rechterkant dwaalt het uitzicht over de laatste vlekvorming van Libanon die, die in de vlakte 

stierf, zich noordwaarts uitbreidde tot voorbij Tripoli; aan de linkerkant is duidelijk te zien 

dat Beiroet zijn punt in de zee nadert, tegenover zijn amfitheater van witte villa's, 

schilderachtig wankelend op de flanken van de heuvels, allemaal badend in de golven van 

een verblindend licht en begrensd op een immense lijn door dit azuurblauw van de Syrische 

Zee dat in prachtig blauw van kobalt weerkaatst, de onverstoorbare azuurblauwe lucht. 

Terwijl we op het terras liepen, onderbrak pater Canuti van tijd tot tijd zijn interessante 

gesprek om mij erop te wijzen, op de naburige hoogten, dat er verschillende andere zeer 

gelukkig gelegen kloosters waren: het Armeense college van Biroumar, zetel van het 

patriarchaat van deze ritus; het Syrische seminarie van Gherfèh; Harissa, die toebehoort aan 

de franciscaner paters; Aboukerkèh, voormalige Maronitische patriarchale residentie. 

Voordat ik met pensioen ging, kreeg ik verfrissingen aangeboden in de grote kamer die dienst 

doet als klooster, of liever een salon, en die is versierd met de eenvoudigste oosterse banken, 

met tafels en stoelen in het midden.  

Aan de muur hangt in een lijst het portret van Pius IX; aan elke kant lezen we, ook ingelijste, 

letters 

 

van de Heilige Vader en van de generaal van de orde, pater Bex. Ik verliet de jezuïeten van 

Ghazir opgetogen, moet ik zeggen, met hun voortreffelijke beleefdheid en hun volmaakte 

vriendelijkheid. 

Zondag 16 augustus. - Na de mis gehoord te hebben in het kapucijnenklooster, vertrek naar 

Djounièh. Van de hoogten van Ghazir verleidde deze mooie baai me; Ik wilde een paar uur 

komen uitrusten aan de oevers van de Middellandse Zee. 

We dalen van Ghazir af de vlakte in via een pad, dat op veel plaatsen in trappen is gehakt; dit 

werk, dat duidelijk door de mens is gemaakt, dateert, zo wordt aangenomen, uit de oudheid. 

De afdaling eindigt in het dorp Ain-elTin, aan de kust; van daaruit lopen we langs het strand 

naar Djounièh. Djounièh is slechts een dorp met een kleine haven van groot gemak. Omdat ik 

morgenavond terug moest naar Beiroet, stuurde ik mijn tenten daarheen en vond een 

slaapplaats in het huis van een maronitische christen die me met zorg omringde. - De avond 

doorgebracht in een klein café waar ik geen genoeg kon krijgen van de aanblik van deze 



bewonderenswaardige kleine baai omzoomd door prachtige bomen en gedomineerd door een 

cirkel van even beboste hoogten, hier en daar bezaaid met witte huisjes. Hier vind je de 

mooiste en lekkerste watermeloenen van de hele kust. 

Maandagavond, in Beiroet. - Deze laatste dag was de meest vermoeiende van allemaal, maar 

ook de meest interessante. 

Al vroeg beklom ik langs een zeer steil pad de hellingen die naar het dorp Zouk leiden, in de 

buurt waarvan het klooster van Aboukerkèh te zien was, vroeger het winterverblijf van de 

Maronitische patriarch, nu bewoond of ouder.  

 

vroeg bewaakt door vijf tot zes monniken die je de eer bewijzen. Niets is poëtisch zoals de 

plek en het aspect van dit klooster, gevormd door twee vierkante massa's, zorgvuldig gewit, 

met een kleine koepel omlijst door vier prachtige palmbomen. Het dorp Zouk is niet minder 

schilderachtig gelegen op een hoogte die een vallei beheerst die bedekt is met de mooiste 

culturen. Terwijl de mannen op het land werken, maken de vrouwen borduurwerk voor 

pantoffels, sjaals, vloerkleden, enz., Beroemd in heel Syrië. 

In drie kwartier ging ik toen naar het klooster van Antoura, gebouwd in de buurt van het dorp 

met die naam.  

Deze site is zelfs nog leuker. Het dorp is zo genoemd naar de nabijheid van een overvloedige 

bron genaamd AinTour a, die de hele helling van een hoge heuvel bevrucht, evenals de vallei 

die zich aan de voet uitstrekt. Het klooster, gebouwd in micôte, met zijn witgekalkte muren 

en groene luiken, duidt op de aanwezigheid van Europese religieuzen. Het zijn in feite de 

Lazaristische paters die het bezetten sinds 1782, toen paus Pius VI het uit handen van de 

jezuïeten, die het hadden gesticht, doorgaf aan die van de orde van Saint-Lazare. 

Ik vond in Antoura dezelfde minzame ontvangst die mij in Ghazir was gegeven. Evenzo 

hebben de Vincentianen hier een college opgericht waar jonge maronieten en Grieks-

katholieken worden toegelaten, evenals de kinderen van Europeanen die in Syrië wonen. 

Deze twee- of driehonderd leerlingen krijgen een opleiding die hen in staat stelt later de 

opleidingen van de Europese faculteiten te volgen. De Franse regering, die speciale 

bescherming verleent aan het Antoura-college, geeft beurzen en halfbeurzen aan een dozijn 

van 

 

jongeren uit Libanon. Dit etablissement concurreert volledig met dat van Ghazir, en hoewel 

kleiner, onderscheidt het zich ook door zijn interieurarrangementen en zijn goede gedrag: 

men ziet in een van de kamers enkele opmerkelijke schilderijen van Italiaanse en Spaanse 

meesters. In de kerk is een heilig lichaam verankerd, een geschenk van de Heilige Vader en 

afkomstig uit de Catacomben van Rome. 

Vanaf het terras van het klooster, beplant met eeuwenoude sinaasappelbomen, geniet men 

vrijwel hetzelfde prachtige uitzicht dat de hoogte van Ghazir biedt, met echter meer 

ontwikkeling over Beiroet en zijn omgeving. Op zeer korte afstand van Antoura zijn er twee 

vrouwenkloosters, een van de Maronitische nonnen, Mar-Elias (het is de dichtstbijzijnde), de 

andere, groter, behorend tot de Dames van de Visitatie. 

Na een zuinige lunch, aangeboden door de Lazaristen, ging ik met Zouk naar de kust 

tegenover hem en nam de weg naar Beiroet, waarbij ik de baai van Saint-Georges passeerde 

die het voorgebergte van deze stad vormt. Een rotsachtig pad en bovendien overspoeld door 

het overstromen van de beken als gevolg van een regen die in de nacht viel, bracht me naar 



de monding van Nahr-el-Kelb, de rivier van de Hond, de Lycus van de Ouden. - De Nahr-

elKelb gaat naar de zee door een rotsachtige kloof van de meest woeste schoonheid. 

[Met betrekking tot deze naam voeg ik aan de transcriptie van deze aantekeningen de uitleg 

toe die door M. Renan is gegeven.  

 

 

sfinx, werd mij verteld, boven aan de weg op een voetstuk geplaatst. Daar geplaatst, boven de 

afgrond, wierp hij reizigers in de zee die zijn raadsel niet konden oplossen. 

Nu wordt de sfinx omvergeworpen aan de voet van de rots; maar er wordt gezegd dat het 

geen duidelijk beeld biedt.  Het voetstuk zou een in de levende rots uitgehouwen stoel zijn, 

naar rechts omhooggaand (1).  Ik zal me beperken tot het reproduceren van de beschrijving 

die in 1860 door M. Poujade werd gepubliceerd in zijn kleine maar substantiële werk 

waarvan alles, tijdens deze excursie, mij de perfecte nauwkeurigheid heeft aangetoond.  

Talrijke Assyrische, Latijnse en Arabische inscripties herinneren aan de passage van de 

veroveraars. Figuren die krijgers, prinsen voorstellen, van wie geleerde archeologen geloven 

dat ze behoorden tot de grote Assyrische, Egyptische en Perzische dynastieën, zijn 

uitgehouwen in de granieten steen en domineren de twee paden, de oude, 

(1) Missie van Phoenicia, p. 341. 

 

die niet langer wordt beoefend, en die van Caracalla, de gebruikelijke route om van het ene 

punt van de Syrische kust naar het andere te gaan. De figuren zijn van natuurlijke grootte en 

omgeven door een lijst; de bovenkant is halfrond, of stelt tempeldeuren voor met hun friezen 

en kroonlijsten, zoals de herdenkingsmonumenten die zo talrijk zijn in Egypte. Het interieur 

van de lijsten moet applicatie-inscripties hebben bevat waarvan de geknaagde scharnieren 

nog steeds op de vier hoeken van de frames te zien zijn, en een van deze inscripties is 

uitgehouwen op de borst van een krijger, gaande van de ene schouder naar de linkerkant. '' 

Andere. Aromatische planten, braamstruiken, bosjes wilde lelies kruipen langs de richels, of 

hangen over de aangetaste kapsels van deze veroveraars, en de tijd heeft na zoveel eeuwen de 

kenmerken en attributen die tegenwoordig door de wetenschap worden gebruikt om ze te 

brengen nog niet volledig vernietigd. tot leven in zijn annalen (1).   

We steken de rivier van de Dog over op een brug van een zeer hoge arcade en, op dit 

moment, vanwege de regen van deze nacht, erg glad. - Het duurde twee uur van daar naar 

Beiroet. 

Na een week rust, op 26 augustus, een woensdag, vertrok ik weer om het zuidelijke deel van 

Libanon te bezoeken, dat uitkijkt op de kust, van Beiroet tot Saïda. Deze excursie was korter 

en duurde slechts vier dagen; Niettemin liet ik mijn tenten met mij mee marcheren, want ik 

had niet de middelen om aan deze kant zo'n groot aantal kloosters te ontmoeten, waar men, in 

geval van nood, verzekerde gastvrijheid vindt. 

(1) Libanon en Syrië, p. 136. 

 

De eerste dag, vrij sterk, bracht me naar Deïrel-Khamar, vijf tot zes mijlen van Beiroet.  

In de ziekelijke toestand waartoe ik was teruggebracht, nam ik bij het vertrek dezelfde weg 

naar Saida die ik al had afgelegd, gemakkelijker, hoewel veel langer. Het is zonde om de 

prachtige ruïnes van Deï? * - el-Kalâa niet te zien, waarover velen weliswaar hebben 



gesproken; maar, ik herhaal, ik bevond mij in zo'n toestand van vermoeidheid en lijden, dat ik 

mijn kracht moest sparen, onzeker of het voor mij mogelijk zou zijn om na deze driejarige 

race door Azië naar Nederland terug te keren. 

Dit deel van Libanon is onvergelijkbaar vruchtbaarder dan het andere. Dit is waar de Druzen 

domineren, hoewel ze zich op veel plaatsen vermengden met de Maronieten. 

Twee uur van Beiroet verlaten we de weg naar Saïda en de kust om linksaf te slaan die door 

Aranwn loopt, een dorp halverwege een heuvel aan de onderkant waarvan een klein beekje 

stroomt. Voordat we daar aankomen, komen we een soort oude necropolis tegen waar ik 

verschillende grote sarcofagen zag. Vervolgens komt Ain-Kessr, een gehucht op een 

rotsachtig plateau, absoluut kaal, waar een zachte helling naar toe leidt en dat aan de andere 

kant eindigt in een afgrond. We komen dan in een hoge vallei waarvan de flanken prachtig 

gecultiveerd zijn in opeenvolgende terrassen. Het brengt je naar het dorp iïAbeïh, op een 

hoogte van 700 meter boven zeeniveau; van daaruit strekt de blik zich uit over dit hele deel 

van de ketting en over de kust. 

Het pad is moeilijker van Abeïh naar Deïr-el-Khamar.  

We steken de Nahr-el-Damour over, klimmen en dalen achtereenvolgens de achterkant van 

de diepe kloof waar  

 

het stroomt. Ik heb al over deze rivier gesproken op weg naar Saïda en Sour. 

Dit is de wijk Chouf, de hoofdverblijfplaats van de Druzen. Deïr-el-Khamar is bijna een stad; 

er zijn vijf- tot zesduizend inwoners. De naam, wat Klooster van de Maan betekent, komt van 

een voormalig klooster gewijd aan de Maagd Maria en in wiens kerk een omgekeerde halve 

maan met daarboven een kruis was uitgehouwen, attributen van de Moeder van Christus. 

Tegenwoordig zien we een klein klooster dat toebehoort aan de jezuïeten, evenals een 

hospice dat wordt gerund door de Zusters van Liefde. Deïr-el-Khamar heeft een kleine 

bazaar, zeer goed bevoorraad, waar ik mijn proviand vernieuwde. 

Ik bracht de nacht buiten de stad door in mijn tent, en de volgende dag vertrok ik naar Djezin, 

na echter het paleis van de oude en beroemde emir Beschir te hebben bezocht, dat op de 

heuvel van Dptéclin ligt tegenover Deïr. -el-Khamar. M. de Lamartine, die in 1832, in het 

gezelschap van M. Perse val, het in zijn pracht zag en vervolgens bewoond werd door de 

almachtige emir, gaf er een pompeuze beschrijving van, maar dat maakt de oude bekend. 

grootheid van de vorsten van Libanon. Aangekomen op de achterkant van de vallei van Deïr-

el-Khamar, drukt de dichterreiziger zich als volgt uit: “Op de bodem van deze immense vallei 

werd de heuvel van Dptédin, die het paleis van de emir draagt, geboren en verrees. immense 

toren, geflankeerd door rotsen bedekt met klimop, en laat hangen aan de scheuren en kantelen 

van drijvend groen. Op de top strekte het Moorse paleis van de emir zich majestueus uit over 

het hele plateau van de Dptédin, met zijn vierkante torens doorboord met gekanteelde ribben 

aan de bovenkant; de 

 

lange galerijen die boven elkaar uitsteken en lange rijen slanke en lichte bogen presenteren 

als de stengels van de palmbomen die hen bekroonden met hun luchtige pluimen; de 

uitgestrekte binnenplaatsen daalden in enorme mate af van de top van de berg tot de 

omringende muren van de vestingwerken; aan het einde van de grootste van deze 

binnenplaatsen stond de onregelmatige gevel van het vrouwenpaleis voor ons, versierd met 

lichte en sierlijke colonnades waarvan de dunne en taps toelopende stammen, en met 

onregelmatige en ongelijke vormen, naar het dak rezen en als een parasol werden gedragen , 



de lichte gordijnen van geverfd hout die als portiek in dit paleis dienden. Een marmeren trap, 

versierd met balustrades uitgehouwen in arabesken, leidde van deze portiek naar de deur van 

dit vrouwenpaleis: deze deur, uitgehouwen in hout van verschillende kleuren, ingelijst in 

marmer en bekroond met Arabische inscripties, werd omringd door prachtig geklede zwarte 

slaven, gewapend met zilveren pistolen en Damascus-sabels met goud en houtsnijwerk; de 

uitgestrekte binnenplaatsen die uitkijken op het paleis waren zelf gevuld met een menigte 

bedienden, hovelingen, priesters of soldaten in alle gevarieerde en pittoreske kostuums die de 

vijf bevolkingsgroepen van Libanon aifecteren: de druze, de christen, de 'Armeense, Griekse, 

maronitische, Metoualis. 

Vijf- tot zeshonderd Arabische paarden werden aan de voeten en aan het hoofd vastgebonden 

aan strakke touwen die de binnenplaatsen doorkruisten, gezadeld, beteugeld en bedekt met 

heldere dekens van alle kleuren, een paar groepen kamelen, sommigen liggend, anderen 

staand, anderen op hun knieën te laden of te lossen, en op het hoogste terras van de 

binnenplaats een paar jonge bladzijden  

 

zouden schrijlings op elkaar zitten. Na een paar ogenblikken te hebben nagedacht over dit 

oosterse tafereel dat zo nieuw voor ons was, naderden we de immense en massieve deur van 

de eerste binnenplaats van het paleis, bewaakt door de Arabieren, gewapend met geweren en 

lange, lichte speren, als de steel van een riet. Daar stuurden we de brieven die we voor hem 

hadden naar de prins. 

'We waren nog maar net klaar met eten of de emir liet weten dat hij ons verwachtte. We 

liepen door een grote binnenplaats versierd met fonteinen en een portiek gevormd door hoge 

slanke kolommen die uit de grond rijzen en het dak van het paleis dragen. We werden 

binnengeleid naar een zeer mooie kamer, waarvan de bestrating van marmer was, en de 

plafonds en muren beschilderd in heldere kleuren en elegante arabesken door schilders uit 

Constantinopel. Waterstralen ruisden in de hoeken van het appartement en op de achtergrond, 

achter een zuilengalerij waarvan de tussenzuilen gegrild en geglazuurd waren, zagen we een 

enorme tijger slapen met zijn kop op zijn gekruiste poten. De helft van de kamer was gevuld 

met secretaresses met hun lange jurken en hun zilveren schrijfmap, die als een dolk in hun 

riem gleed; rijk geklede en gewapende Arabieren; negers en mulatten wachten op bevelen 

van hun meester, en een paar Egyptische officieren gekleed in Europese jassen en met de 

Griekse pet van rode stof, met een lange blauwe kwast die tot op de schouders hangt. Het 

andere deel van het appartement was ongeveer dertig centimeter hoger en er stond een grote 

roodfluwelen bank omheen. De emir zat gehurkt op de hoek van deze divan. Hij was een 

knappe oude man met een levendig en doordringend oog, een frisse en levendige huidskleur, 

een grijze baard en 

 

kabbelend: een witte jurk, vastgemaakt met een kasjmier riem, bedekte hem volledig, en het 

glanzende handvat van een lange en brede dolk stak uit de plooien van haar jurk ter hoogte 

van de borst en droeg een bundel diamanten ter grootte van een oranje.   

De reiziger bezoekt en beschrijft vervolgens de tuinen, stallen en baden van deze prinselijke 

residentie. Ik zal me beperken tot dit laatste uittreksel: 'De baden bestaan uit vijf of zes 

kamers geplaveid met marmeren compartimenten, en de gewelven en muren waarvan 

gepleisterd met stucwerk en beschilderd in tempera, met veel smaak en elegantie 

bijvoorbeeld. Damascus. Stralen van warm, koud of lauw water kwamen uit de stoep en 

verspreidden hun temperatuur in de kamers. De laatste was een stoombad waar we geen 

minuut konden blijven. 



Verschillende knappe blanke slaven, blote borstkas en benen gewikkeld in een ongebleekte 

zijden sjaal, stonden in deze kamers klaar om hun plichten als badgasten te vervullen. (1) " 

De biografie van Emir Beschir is overal; Ik zal er maar een paar woorden over zeggen. Het 

behoorde toe aan de familie Cheab die zich in Libanon vestigde na de dood van de beroemde 

emir Druzen, Fakhr-Eddin, die daar lange tijd het bevel voerde. Twee van zijn ouders hadden 

het land al geregeerd toen tegen het einde van de vorige eeuw de jonge Beschir op zijn beurt 

van Djezzar-Pasha de titel van Prins van Libanon ontving. Onderscheiden door generaal 

Bonaparte tijdens zijn veldtocht in Syrië, gedroeg de emir Beschir zich met grote vaardigheid 

tot de dood van Djezzar. Dus sloot hij vriendschap met de nieuwe en machtige onderkoning 

van Egypte, Mehemet- 

(1) Reis naar het Oosten, t. 1e p. 191. 

 

Aly, en genoot niet lang van een werkelijk soevereine autoriteit in Libanon, ook 

gehoorzaamd door de Maronieten, de Druzen en de Métoualis. Diepe politicus en 

gewetenloos in zijn middelen, dappere krijger, magnifieke prins, Beschir wist hoe hij moest 

regeren temidden van de obstakels die werden gecreëerd door de pasja's van Damascus en 

Saint-Jeand'Acre, tot 1840, dat werd neergehaald door de nederlaag van de Egyptenaren, 

waarvoor hij partij had gekozen, verloor hij de macht en werd verbannen naar Kadi-Kèui, 

nabij Constantinopel, waar hij stierf. 

Het constante beleid van de oude emir Beschir was de vernedering van de druzen geweest, en 

hij had geen sluwheid of geweld teruggeschrokken om het te laten zegevieren. Toen het viel, 

wilde Engeland, dat banden met hen had gelegd, een prins van deze natie, hoewel de kleinste, 

de regering van het land toevertrouwen. 

We moeten in M. Poujade deze betreurenswaardige geschiedenis van Engelse en Turkse 

intriges lezen, gesteund door de andere niet-katholieke machten, die uiteindelijk alleen 

leidden tot de explosie van fanatisme die in 1860 een land bloedde dat Emir Beschir had zo 

lang geweten hoe hij in vrede moest blijven. Tegenwoordig heeft Turkije de hele regering 

van Libanon onder handen genomen. Het is ongetwijfeld beter dan de christenen te laten 

onder de heerschappij van de druzen die, zoals ik al zei, zonder over andere overwegingen te 

spreken, veel inferieur zijn aan hen. Uit een zeer merkwaardige tafel van de mannen van 

Libanon die wapens kunnen dragen, opgesteld door M. Poujade in 1860, blijkt in feite dat op 

een totaal van 44.207 er 35.191 christenen zijn, waaronder 19.301 Maronieten, 8.665 

Grieken- Katholieken, 16.255 Griekse niet- 

 

verenigd en slechts 6.800 Druzen en 2.158 Métoualis.  

Wat is tenslotte de religie van de druzen?  Er is veel geschreven over hun geloof, maar niets 

is met zekerheid bekend; het is waarschijnlijk oorspronkelijk een ketterij van het islamisme. 

Er is gezegd dat ze voor de mohammedanen waren wat de Samaritanen voor de Hebreeën 

waren. Ze worden er ook van beschuldigd een kalf te aanbidden. Deze beschuldiging is niet 

bewezen. Ze hebben tempels waar geen uitwendig symbool is gezien. De Akkahs (intelligent 

en ingewijden) lijken puur deïsme te belijden. Ze zijn in aantal tienduizend, dragen een witte 

tulband, onthouden zich van tabak, zijn erg terughoudend in hun toespraken en kunnen 

trouwen. De Djahel (onwetend) voeren geen riten uit. De druzen hebben scholen en hun 

kinderen leren lezen in de koran of in de psalmen van David, Arabische boeken die in Syrië 

zeer wijdverspreid zijn (1).   



Wat betreft de Métoualis, die de kleinste groep van de Libanese bevolking vormen, zij zijn, 

zoals we weten, moslims van deze sekte van Aly waarover ik in verband met Perzië uitvoerig 

heb gesproken (2). Ze hebben enkele oostelijke hellingen van Opper-Libanon en een deel van 

de Balbek-vlakte. Ze verenigen zich soms met de Maronieten, soms met de Druzen, volgens 

hun interesses, en ondanks hun minderwaardigheid maken ze zich formidabel door hun moed, 

hun scherpzinnigheid en hun liefde voor plundering. 

Voor hen was het in 1866 dat Joseph Karam, de chef van  

(1) Libanon en Syrië, p. 233. 

(2) V. t. II en t. III, passim. 

 

Maronieten van Opper-Libanon, hadden toevlucht genomen om hem te helpen de ontrouwe 

aanvallen van Daoud-Pasha af te weren die in Ehden zijn huis en dat van zijn familie had 

geplunderd en verbrand. Dankzij de hulp van dezelfde Metoualis had Joseph Karam vijf jaar 

eerder door zijn energie het hele district van Kesrouan voor het bloedbad behoed. In januari 

1867 trok hij met zijn kleine leger naar Beiroet. Hij bleef stilstaan bij de 

vertegenwoordigingen van de Franse consul en de volgende maand, niet bereid getuige te zijn 

van de onderdrukking van zijn vaderland, vertrok hij naar Algerije. Wat hem het meest 

bekritiseerd is, is deze dubbele alliantie met de Metoualis, die de Turken 'de Briganden van 

Balbek' noemen.  

In hetzelfde jaar 1867 werd Daoud-Pasha vervangen door Franco-Pasha in de speciale 

regering van Libanon. De laatste woonde, in navolging van zijn voorganger, in Dptédin, in dit 

paleis van Emir Beschir dat ik voor mijn ogen had. Ze spraken goed over zijn administratie; 

Ik besloot hem te gaan bezoeken, vooral, ik verberg het niet, om het interieur van dit 

beroemde huis te leren kennen. Toen hij mijn kaartje opstuurde, vertelde hij me dat hij me 

verwachtte. Ik beklim met moeite de groene heuvel die het paleis ondersteunt. Toen ik de 

grote binnenplaats betrad, bevond ik me in de aanwezigheid van Franco-Pasha zelf, die de 

inspectie van twee bataljons voltooide, een van de Maronieten, de andere van Druzen, want 

Turkije slaagde er na grote inspanningen in om alle bergbewoners te onderwerpen. sekten tot 

reguliere militaire dienst, waarvoor ze zich altijd hadden getoond 

 

onoverwinnelijke afkeer. Er waren daar geweldige types, die ik alleen heb ontmoet in dit 

sterke ras van Libanon. Na de processie en het verlaten van deze kleine troep, kwam de Pasja 

met vrij Europees gemak naar me toe, en, de eerste complimenten uitgewisseld, leidde me 

naar een grote kamer geplaveid met marmer, met waterstralen in hun bassins; het plafond had 

nog wat resten van vergulding en schilderkunst: het was ongetwijfeld daar deze ontvangsthal 

van emir Beschir wiens beschrijving we hebben gelezen, maar de tijger was er niet meer. 

Franco-Pasha sprak heel goed Frans. Hoewel hij erg hoffelijk was, toonde hij zich weinig 

communicatief; Ik was het nog minder en na een kwartier algemeenheden over Libanon en 

mijn reis, begroette ik hem en vroeg hem toestemming om het paleis te bezoeken. 

Hij beval een van zijn officieren om mij te vergezellen, en ik kon, hoe snel ik ook haast had, 

mijn nieuwsgierigheid bevredigen. Alles is min of meer zoals M. de Lamartine het in 1831 

beschreef, ik heb het over grote constructies, want voor de exterieur- en interieurdecoratie 

zijn de zevenentwintig jaar verstreken sinds de val en het vertrek van de weelderige emir, de 

Ottomaanse onzorgvuldigheid helpen, hebben de degradatie van een eeuw opgebouwd. Bijna 

alles wat los was, is verdwenen. De tuinen, waar enkele prachtige bomen bewaard zijn 

gebleven, zijn overgegeven aan braamstruiken. Wat iets beter bewaard is gebleven, is het 



kleine paleis dat emir Beschir op korte afstand van het zijne voor zijn zonen had gebouwd; 

we zien daar twee of drie kamers die een idee kunnen geven van de half Turkse en half 

Arabische smaak die de inrichting van deze kortstondige woningen had voorgezeten. 

Dit bezoek eindigde, ik begon weer te lopen om naar Mokhtarah te gaan, de residentie van de 

belangrijkste leiders.  

 

Druzen, gelegen twee kleine leagues ten zuiden van Déïr-elKhamar. Na een immense vallei 

te hebben doorkruist, gaat de weg over de hellingen van een lange steunbeer van Libanon, 

waarachter, nog steeds in een stroom, de Nahr-el-Aoulèh stroomt, de Bostrenus van de 

Ouden, die, opmerkelijk toegenomen, in een kleine stroomt. rivier in de zee boven Saïda. 

Het is nadat we de heuvelrug hebben beklommen die de tweede zijde vormt van het ravijn dat 

doorkruist wordt door de Nahr-el-Aoulèh, dat we het kasteel van Mokhtarah zien, trots 

gezeten op de top van zijn rots, en domineert het charmante dorp met dezelfde naam. 

omgeven door zijn groene landschap, rijk bebost en doorkruist door prachtig stromend water.  

Hoewel de druzen hier de meesters zijn, zijn er een aantal christelijke families van de Grieks-

katholieke ritus daar. Ze gehoorzamen een priester, een uitstekende man die me kwam 

ontmoeten en me zo vriendelijk mogelijk een lunch aanbood. Ik accepteerde, en aangezien ik 

nog steeds een geweldig uur tot mijn beschikking had, gebruikte ik het om het kasteel te 

bezoeken, heel gretig om, ondanks hun slechte reputatie bij christenen, deze emirs of 

druzische prinsen die in Libanon de zuiverste tradities voortzetten, van dichtbij te zien. van 

feodale regering. 

Een klim van twintig minuten bracht me bij de kasteelpoort, een prachtige en solide 

constructie, half gotisch en Moors, waarvan een vleugel onlangs was gerestaureerd. Het komt 

echter niet in de buurt van de pracht die de koninklijke residentie van emir Beschir bij mooi 

weer te bieden had. Toen ik de grote binnenplaats betrad, viel ik midden in een 

ongeëvenaarde drukte. Een zwerm bedienden kwam en ging, riep en antwoordde elkaar; maar 

het grootste geluid kwam uit de keukens, die vorm kregen 

 

een van de zijkanten van deze binnenplaats. Een tiental koks of helpers, met blote armen en 

blozende gezichten, drukte rond voor grote vuren en produceerde een oorverdovend donder 

van pannen en koperwerk. Ik was aanwezig bij de voorbereidingen voor een Homerisch feest, 

te oordelen naar optredens. Ik hoorde in feite dat ze wachtten op de komst van de Engelse 

consuls uit Damascus en Beiroet, en ook op die van de Franse consul van laatstgenoemde 

stad. Ik maakte er niet minder van, en een officier, gekleed in een fijn jasje geborduurd met 

blauwe stof, met een rijke dolk aan zijn riem, kwam me halen en leidde me naar een grote 

kamer van waaruit het uitzicht zich in de prachtige vallei stortte. omringt het kasteel. Twee 

Engelse dames, ongetwijfeld twee gasten, zaten daar op een divan, zwaaiend met grote 

waaiers, absoluut niet mooi, redelijk rijp en zeer hongerig, twee echte bourgeois voor de toon 

en de jurk. Ik herkende de dochters van een in Beiroet gevestigde koopman, aan wie ik nooit 

de behoefte had gevoeld om voorgesteld te worden. Ik zei net hallo en wachtte, starend naar 

de muren beschilderd met bladeren en bloemen en het gebeeldhouwde houten plafond van de 

kamer waar ik naar toe was geleid. Na vijf minuten ging er links een deur open en zag ik twee 

jonge mensen van twintig tot vijfentwintig, prachtig gekleed, binnenkomen. Onder hun rode 

jasje dat met goud was geborduurd, was een rijke kasjmierriem te zien die het handvat van 

een dolk met edelstenen aan hun borsten vasthield. Het waren de prinsen Nadjeb-Bey en 

Nasim-Bey, erfgenamen en vertegenwoordigers van deze Djumlâh-familie, rivaal van de 



Cheab, wiens leider zo'n akelige roem verwierf tijdens de bloedbaden van 1845 en 1860. 

Hoewel deze jonge mensen dat begrijpen 

 

het was vooral uit nieuwsgierigheid dat ik hun interieur had willen bezoeken, ik moet zeggen 

dat ze heel vriendelijk en hoffelijk waren. Grote vrienden van de Engelsen, ze spreken de taal 

voldoende; maar door de aanwezigheid van de twee dames van wie ik heb gesproken, moest 

ons gesprek worden beperkt tot enkele banaliteiten die door mijn gesprekspartners werden 

beëindigd met een dringende uitnodiging voor een lunch met de consuls. Ik heb ze duidelijk 

gemaakt dat ik, nadat ik de dorpspriester had beloofd, onmogelijk kon accepteren. Ik 

bedankte hen niettemin, en liet hen aan hun opvang over, nam afscheid van hen, mijn 

nieuwsgierigheid volledig bevredigd. 

Mijn Grieks-katholieke priester was verheugd dat ik hem de voorkeur had gegeven. Hij 

bewonderde dat ik zo'n feest had opgegeven, om zijn ankermaaltijd te delen, zei hij. De arme 

man had zijn best gedaan: uitstekend brood, eieren, kaas en heerlijk fruit. Het was in feite 

heel bescheiden, maar aangeboden met zo'n goede gratie, onder een prachtig latwerk 

opgesteld in een wieg voor zijn pastorie, dat ik geen spijt had van de bombardementen op het 

kasteel. De lunch werd gevolgd door een zeer interessant gesprek over de geschiedenis en de 

grondwet van dit land dat acht jaar eerder zo wreed op de proef was gesteld. 

Mijn gastheer gaf me details over deze sinistere periode die je doet huiveren en waarin de 

hoofden van de Djumlâh-familie werden vermengd, als de hoofdrolspelers. Deze 

verschrikkingen, zo vaak verteld, zijn verleden tijd. Juist in dit deel van Libanon heeft het 

wantrouwende of eerder kille politieke gedrag van de Engelsen bittere herinneringen 

achtergelaten. Ik kon oordelen aan de hand van de beschuldigingen, hoe ingesloten ook, van 

mijn oude priester, 

 

die alleen de traditionele en moedwillig verblinde beschermers van de druzen, zijn vijanden, 

in hen wilden zien. Het lijkt erop dat niet alle moslims in gelijke mate deelnamen aan deze 

bloedbaden van 1860; sommigen verdedigden zelfs de christenen, en mijn gastheer deed me 

het nobele gedrag bewonderen van de emir Saâdet-Bey die zich wijdde aan het redden van 

een groot aantal van hen en eindigde door zelf om te komen als slachtoffer van zijn 

menselijkheid. 

Nadat ik afscheid had genomen van deze uitstekende man, vertrok ik weer om voor het 

donker Djezin te bereiken. Je komt er door een pad te volgen in plaats van een weg, pittoresk 

in de hoogste graad, die halverwege de hellingen van de Nahr-Adi-vallei slingert, te midden 

van een kolossale vegetatie van walnootbomen, moerbeibomen, eiken, enz., en vaak door 

echte bossen van fruitbomen, perzik, appel, peer, waarin zich krachtige hekjes bevonden met 

prachtige trossen. Hier en daar ontmoet men, in groepen of geïsoleerd, druzische graven van 

grote eenvoud. Tegen het einde van de dag bereikte ik Djezin, waar ik me nestelde onder een 

ware koepel van wereldlijke walnotenbomen. Djezin is een belangrijke stad, de hoofdstad van 

een district met zijn naam; men merkt daar verschillende mooie huizen en een grote sfeer van 

gemak; het hele omringende platteland is niets anders dan groen, bloemen of fruit. 

De volgende dag, vrijdag, verliet ik dit kamp vroeg in de ochtend om vroeg in Djoun aan te 

kunnen komen, wat de laatste en meest interessante etappe van deze excursie vormde; het 

was daar in feite dat de beroemde Lady Esther Stanhope de laatste jaren van haar leven 

doorbracht; dit is waar zijn graf is. Een dennenbos afgewisseld met struiken, en vaak in 

verlegenheid gebracht door prachtig 



 

klimplanten, brachten me naar de vallei van Besrèh, waar we de Nahr-el-Aoulèh vinden, die 

uit Mokhtarah komt en enorm is toegenomen. In dit seizoen is de overgang echter 

gemakkelijk. Aangekomen aan de andere kant, in GhergBesrèh, ontving ik daar van een 

maroniet, die bij de ingang van het dorp stond, een uitnodiging die zo hartelijk in zijn 

eenvoud was om bij hem thuis te komen lunchen, dat ik me haastte om 'aan te nemen, 

natuurlijk om zoveel plezier te geven als ik zou voelen. Dit dorp behoort tot het Grieks-

katholieke klooster van Deïr-Mekhellès, dat twee mijlen verder ligt. 

Het huis van mijn gastheer had slechts twee kamers, een grote kamer met een hoog plafond 

ondersteund door twee pilaren (hier ontving hij mij), en een kleinere kamer waar het gezin 

sliep, alleen bestaande uit de echtgenoot, de vrouw, hun dochter , een jaar getrouwd, hoewel 

ze hoogstens dertien was, van hun schoonzoon en van een heel klein kind. De schoonmoeder 

en de schoonzoon waren op het land; het was de jonge vrouw die mijn ontbijt met 

buitengewone reinheid en goede gratie bereidde en serveerde. Het was, zoals ik al zei, een 

vrijdag, een dag van volledige onthouding voor de Maronieten, maar ik at heel goed met 

gestremde melk, gezouten en gegrilde vis, amberkleurige vijgen en hard- en langkorrelige 

muskaten. Bijna pitloos. Mijn gastheer liet me toen met rust en nodigde me uit, naar de mode 

van het land, om een dutje te doen. Ik strekte me uit op een heel mooi tapijt, dat alle luxe van 

dit bescheiden interieur vormde, en werd aan het einde van een uur wakker met het meest 

gracieuze schilderij voor mijn ogen dat de kuise en poëtische penseelvoering van de Sanzio 

waardig was. Een paar passen van mij vandaan gehurkt, de jonge vrouw, al mooi en getooid 

met die moederlijke kuisheid waarvan Maria voor ons is 

 

het goddelijke type gaf zijn mooie naakte kind naïef borstvoeding terwijl hij over mijn slaap 

waakte. Gedurende deze tijd had de vader ervoor gezorgd dat mijn volk en mijn rijdieren 

werden opgefrist. Toen hij zag dat ik klaar was om te vertrekken, wilde hij me op mijn pad 

zetten en leidde me naar de bodem van de klim die naar het klooster van Deïr-Mekhellès 

leidt. Je komt daar door een uur lang een vreselijk pad te beklimmen dat volledig geblokkeerd 

is met fragmenten van gebroken rotsen. Het is een immens klooster met sterke muren van 

witte steen, en dat zou heel goed een belegering kunnen ondersteunen. Ik stopte daar niet en 

een halve mijl verder begon ik van ver, op een heuveltje, het dorp te zien dat de naam Djoun 

draagt, en spoedig tegenover, op een tweede niveau, de ruïnes van het huis van Lady Esther 

Stanhope. Ik ging in deze richting, langs de heuvel van Djoun, klimmend over een steil en 

kalkachtig pad naar de tweede heuvel. Ik arriveerde in twintig minuten op het plateau waar de 

beroemde Engelse vrouw zich had teruggetrokken. 

Ik zal zijn geschiedenis niet herhalen; iedereen heeft het gelezen in de poëtische, te poëtische 

relatie van M. de Lamartine. We weten dat Lady Esther, geboren in 1789, uit een zeer nobele 

en zeer rijke familie, eigen nicht van de illustere Pitt, voortdurend had geweigerd te trouwen, 

toen de voorliefde voor avontuur en reizen haar aanvankelijk in Constantinopel bracht en dan 

in Syrië. Ze bracht er verscheidene jaren door met het leren van de taal en het bestuderen van 

de gebruiken, niet alleen van de inwoners van de steden, maar ook van de verschillende 

stammen die de woestijn tussen de Orontes en de Eufraat bezetten. Ook zij had vanuit 

Engeland een afkeer van haar land en haar landgenoten meegebracht, waarvan we de 

oorzaken niet weten, maar die haar dertig jaar lang de onvermoeibare tegenstander maakten. 

 

sary van de Engelse politiek en invloed in het Oosten.  



Nadat ze haar immense fortuin had vergaard, gebruikte ze het om een soort soevereine 

autoriteit te verwerven over de stammen rond Palmyra, Hamah en Homs, en er wordt gezegd 

dat ze verleid werd door schoonheid, mannelijk karakter en rijkdom van deze dochter van 

Albion, de Arabieren, verenigd met het aantal van vijftigduizend, riep haar "Koningin van 

Palmyra" uit. Het is bijna het verhaal van Lady Digby die natuurlijk haar voorganger wilde 

imiteren, maar in een veel mindere sfeer en met een oneindig minder belangrijke rol. 

Lady Esther Stanhope was de vriend en vaak de raadsman van de grote emir Beschir; ze 

genoot ook grote eer bij de Turkse gouverneur van Saint-Jeand'Acre, Abdallah-Pasha. 

Laatstgenoemde schonk haar, in de buurt van Saïda, een oud verlaten klooster, waar Lady 

Esther, na als koningin in Palmyra en Damascus te hebben geleefd, en haar fortuin 

opmerkelijk verminderd was door haar pracht en grenzeloze vrijgevigheid, zich terugtrok om 

een bescheidener leven te leiden. De jaren waren gekomen, en met hen was de ontgoocheling, 

zijn invloed op de Arabieren gevolgd door de afnemende vooruitgang van zijn fortuin; Ze 

walgde van alles en wilde zich beperken tot een nog absoluuter toevluchtsoord, en op dat 

moment bouwde ze zichzelf verder van de kust, en op een moeilijk bereikbare heuvel, deze 

bijzondere woning in de buurt waar ik mijn tent opzette. Ze woonde daar tot 1839, weigerde 

elk Europees bezoek, gaf toe aan mystiek en behandelde, naar men zegt, zelfs astrologie en 

waarzeggerij. Zijn herinnering werd vooral in 1832 aan Europa herinnerd door dit beroemde 

gesprek dat M. de Lamartine met zoveel zelfgenoegzaamheid vertelt, en wiens achtergrond, 

 

zo niet de details, moeten waar zijn, gezien wat we hebben geweten van de mooie ziel, de 

superieure geest, het bizarre, maar vol adellijke karakter van lady Esther Stanhope.  

Op het moment dat M. de Lamartine, als resultaat van een voorname gunst en tevergeefs 

verzocht door alle reizigers, toestemming kreeg om het te bezoeken, bood Djouns woning 

vandaag een zeer onherkenbaar aspect. Ik ontleen de beschrijving van hem, want alleen hij 

heeft de herinnering bewaard. De reiziger, die van de kant van de zee komt, komt uiteindelijk 

aan in een diepere vallei, breder dan degene die hij had doorkruist, aan alle kanten begrensd 

door majestueuze bergen. 'In het midden van deze vallei', zei hij, 'als de basis van een grote 

toren, werd de berg Djoun geboren en afgerond in cirkelvormige oevers van rotsen die, toen 

ze hun toppen naderden, dunner werden en uiteindelijk een esplanade vormden. een paar 

honderd vadem lang, en bekroond met een helle, sierlijke en groene vegetatie. Een witte 

muur, geflankeerd door een kiosk in een van de hoeken, omringde deze massa groen. Het was 

het verblijf van lady Esther; we bereikten het om 12.00 uur. Het huis is niet wat we dat in 

Europa noemen, het is zelfs niet wat we huis in het Oosten noemen: het is een verwarde en 

bizarre verzameling van tien of twaalf kleine huizen, elk met slechts één of twee kamers op 

de begane grond, zonder ramen, en van elkaar gescheiden door kleine binnenplaatsen of 

tuintjes, een samenkomst die erg lijkt op het aspect van die arme kloosters die men in Italië of 

in Spanje op de hoge bergen ontmoet, en behorend tot bedelorden.  het is in haar privétuin dat 

de kluizenaar zal 

 

stilte had al zijn zorg gereserveerd.  poelen waar kunstmatig water, het is waar, van een mijl 

ver vandaan kwam, murmurerend en stromend in de stralen van marmer water, paden 

omzoomd met alle fruitbomen van Engeland, Europa, deze prachtige klimaten; groene gazons 

ingezaaid met bloeiende struiken en marmeren compartimenten rondom bloemtakken die 

nieuw zijn voor mijn ogen, hier is deze tuin (1).   

Ik werd ontvangen door een oude vrouw die in haar jeugd Lady Stanhope had gediend. Em-

Salim (zo heette ze) was de weduwe van Milady's favoriete bediende, Ali-Gossen, en ze 



bewaakte vroom deze verwoeste plaatsen, die haar deden denken aan degene die zo goed 

voor hen was geweest. Uit de manier waarop ik er met haar over sprak, had ze er geen moeite 

mee respect te onderscheiden van nieuwsgierigheid; ze begroette me zoals ze een vriendin 

van lady Esther zou doen, en liet me alle hoeken van deze vreemde woning zien. Wat een 

ruïne en wat een verlatenheid! De daken zijn ingestort en de grassen groeien in het midden 

van het puin, in deze kleine salons die rijke en elegante banken waren geweest, waar de 

koningin van Libanon op de troon stond. Er was daar een reeks aparte verblijven, speciaal 

gebouwd voor buitenlanders, met keukens, stallen en bijgebouwen, een gebouw voor baden 

en grote kamers voor bedienden en slaven. Het hoofdgebouw, zoals al het andere, 

(1) Reis naar het Oosten, t. 1e, blz. 172 en 181. 

 

alleen gebouwd op de begane grond, had slechts drie of vier kamers die met elkaar 

communiceerden door donkere en mysterieuze gangen. Ik bleef even staan in de kamer waar 

lady Esther was overleden; het dak was vernieuwd, maar het bleef leeg en ontdaan van alle 

versieringen. Ernaast was een badkamer waarvan de muren sporen van verf en vergulding 

vertoonden. De tuin, deze tuin gereserveerd en onderhouden als een heiligdom, volledig 

verwoest, toonde zijn bassins zonder water en zijn vervallen en ontwrichte kiosken. Deze 

prachtige hekjes, waar M. de Lamartine het over heeft, bestonden niet meer. De trouwe Em-

Salim zorgde alleen voor het graf van haar minnares, een klein granieten monument bedekt 

met een laag pleisterwerk. Ze had zich naast de deur gevestigd, in een soort huisje, en had 

rond het graf een klein bosje rozen, jasmijn en lauweren bewaard. We gingen een paar 

stappen verder op een marmeren bank zitten, de favoriete plek van de voormalige heer van 

Djoun, en die gerespecteerd wordt, en ik bleef daar een uur lang luisteren naar de verhalen 

van deze enige overgebleven getuige van een bestaan dat Europa is slecht bekend. De 

herinnering aan haar minnares was een sekte voor deze vrouw geworden, en na dertig jaar 

kwamen er nog steeds tranen in haar ogen toen ze sprak over haar vriendelijkheid, haar 

grenzeloze vrijgevigheid, vaak zeer slecht beloond, en haar hartstocht om te dienen, haar 

reageert op ondankbaarheid met nieuwe voordelen. 

Lady Esther Stanhope had in het begin van haar installatie in Djoun een vrij groot bestaan 

geleid, maar hield altijd de Engelsen buiten beschouwing die haar graag hadden willen zien. 

Ze ontving en behandelde met een zekere pracht de prinsen en sjeiks van Libanon, de 

ambtenaren 

 

Turken en andere zeldzame reizigers dan die van zijn land.  

Hiervoor waren zijn middelen nog voldoende. Rond 1830 leed ze verliezen die haar dwongen 

haar manier van leven te veranderen; bovendien hadden de walging van de wereld, de liefde 

voor mystiek en het wonderbaarlijke deze eliteziel volledig in zijn greep, altijd sterk, altijd 

gelijk, altijd sereen temidden van de zwaarste beproevingen. Ze bracht haar tijd door tussen 

schilderen, waar ze slaagde, en de studie van de occulte wetenschappen, waardoor ze onder 

de Arabieren een reputatie als profetes had gekregen. Lady Esther veroordeelde zichzelf 

eindelijk tot absoluut pensioen; het was toen dat M. de Lamartine het geluk had om van haar 

een audiëntie te krijgen die ze weigerde voor de grootste persoonlijkheden. 

De laatste zeven jaar van haar leven bracht ze door in deze volledige opsluiting, omringd 

door een hele kleine wereld van dienaren van beide geslachten, wier kinderen ze adopteerde, 

die ze graag zelf opvoedde.  



Van een geheel oosterse nuchterheid had Lady Stanhope tot 1839 een gezondheid bewaard 

die haar nog een lang bestaan beloofde. Ze ging zijn zestigste jaar in: "En toch, vertelde me 

Em-Salim, met een lucht " geloof, ze was weer heel mooi!  ze was fatalistisch geworden 

zoals de Arabieren en wilde geen enkele dokter uit Saïda of Beiroet bellen. Drie dagen voor 

zijn dood arriveerde een Duitse prins (Em-Salim was zijn naam vergeten) in de haven van 

Saïda, waar hij een tweedaagse quarantaine moest doen. Hij stuurde een compliment om lady 

Esther Stanhope te complimenteren, die hem bedankte door hem een geschenk aan te bieden 

van fruit dat ze in haar tuin had geplukt. De volgende dag ging de prins van boord, 

 

schreef hem snel om een interview aan te vragen.  

Milady antwoordde met een zeer beleefde maar formele weigering. De prins vroeg hem toen, 

als aandenken waaraan hij veel waarde hechtte, om een tekening van zijn hand. Ze ging 

meteen aan de slag en begon met een schets van haar huis; maar ze had geen tijd om het af te 

maken, want haar toestand verslechterde plotseling, ze stierf de nacht van de volgende dag. 

Lady Esther had een zekere Arabier bij zich, een soort zakenman, rentmeester, die al haar 

vertrouwen bezat en die ze met goederen overspoelde. Ze had nauwelijks zijn laatste adem 

uitgeblazen, of deze man nam alle kostbaarheden die in het appartement waren, en gaf zo het 

teken van plundering aan de andere bedienden, aan de hele stam die lady Esther zo lang had 

gevoed., Gekleed, netjes. Hij verhinderde dat het nieuws van de dood Saida bereikte en hij 

bewaarde het lijk drie dagen op een eenvoudige mat, om voldoende tijd te hebben om in te 

pakken en mee te nemen wat hem maar wilde. Toen ten slotte de dood bekend werd, 

transporteerden de Engelse consul van Beiroet, de heer Moor, en de heer Abela, vice-consul 

van Saïda, zich naar Djoun, dat ze verlaten aantroffen, behalve door twee bedienden, Em-

Salim en haar man. , die al biddend toekeken naar het lichaam van hun meesteres die al in een 

staat van verregaande verrotting verkeerde. Ze verzegelden de papieren van Lady Stanhope, 

die niet waren aangeraakt, en die naar Engeland werden gestuurd, en haastten zich om de 

begrafenis te laten plaatsvinden: door hen werd het bescheiden graf opgericht dat ik voor me 

had staan. Een paar stappen verderop is een andere, het is die van een zekere kapitein 

Loustaneau, ex-officier van de wacht van Napoleon I, die tijdens de restauratie vertrok 

 

nog jong in dienst, had zijn toevlucht gezocht in Syrië en had als zoon bij Lady Stanhope 

geleefd, die hem de naam Petrowitch had gegeven, tot 1820 of 1821, het tijdstip van zijn 

dood (1).  

De volgende dag, vroeg in de ochtend, na een heerlijke nacht te hebben doorgebracht, verliet 

ik deze plaatsen zo fris en waar men zulke zuivere lucht inademt, op weg naar Saïda. Een 

opeenvolging van gemakkelijke afdalingen, tussen kalkachtige heuvels, leidde me naar de 

vallei waar we de Aoulèh vinden die gemakkelijk doorwaadbaar is. In anderhalf uur 

arriveerde ik in Abra, waar het klooster dat eerst werd bewoond door Lady Stanhope te zien 

is, voordat ik mijn toevlucht zocht in Djoun: dit klooster, bekend als MârElias, is niets meer 

dan een ruïne. Nog anderhalf uur klimmen en dalen, door de keten van heuvels aan de zee 

aan de voet van Libanon, en ik bevond me bij de ingang van de prachtige tuinen van Saida, 

een immens struikgewas van sinaasappelbomen, citroenbomen, prachtige bananenbomen , 

suikerriet en andere tropische planten. Verlangend om na een uur of twee mijn reis voort te 

zetten om de volgende dag Beiroet te bereiken, verliet ik mijn wereld buiten de stad, in een 

weiland waar de nieuwkomers kamperen, en ik ging even uitrusten in de haven in een grote 

café dat uitkijkt op het Tempelierskasteel. Ik ging toen naar de vice-consul van Frankrijk, M. 

Durighello, die zijn lunch zeer vriendelijk aannam. Ik heb al gewezen op de buitensporige 



vriendelijkheid van deze waardige agent. Voor mijn vertrek wilde hij me rondleiden in het 

kasteel. 

(i) Ik ben niet onbekend met de geruchten over vergiftiging die de ronde deden over de ietwat 

mysterieuze dood van Lady Esther, maar ik heb in dit verband geen opheldering kunnen 

krijgen.  

 

Ik had het bij mijn eerste bezoek gezien en wees alleen naar de buitenkant. Niets zo gewaagd 

als deze constructie die uit de zee lijkt te komen en waarvan de sterke muren één zijn met het 

eiland van rotsen waarop hij zit. Het kasteel, dat goed het cachet draagt van de machtige orde 

die het heeft gebouwd, is, zoals ik al zei, met de grond verbonden door een zeer gewaagde 

brug van negen bogen, gebouwd in de zee. er zijn echter grote gewelfde kamers en een 

prachtige stortbak die maandenlang water kan bevatten. De Tempeliers moeten dit fort 

hebben opgetrokken op de ruïnes van een primitieve constructie waarvan ik denk dat het van 

Fenicische datum is, te oordelen naar de stevigheid en de hoge structuur van de onderbouw 

die we nog kunnen onderscheiden. 

Ik had M. Durighello verteld over mijn bezoek aan Djoun; hij dacht dat een herinnering aan 

zijn vroegere heer aangenaam voor me zou zijn, en voordat hij hem verliet, kocht hij voor 

mij, van een Arabier die juwelen verkocht in de Bazaar, de aankoop van een kleine gouden 

snuifdoos die zeer authentiek toebehoorde aan Lady Esther Stanhope, die ik met zorg bewaar. 

Nadat ik Saïda vrij laat in de middag had verlaten, ging ik slapen in de tent en in de schaduw 

van prachtige tamarisk-bomen, in Nebbi-Younès, die al in mijn relatie verschijnt (1). Er is 

een huis met een tamelijk mooie uitstraling waar de weduwe van Emir Beschir nog leefde, 

buitengewoon oud. De volgende dag, 's avonds, keerde ik terug naar Beiroet. 

Ik was klaar met al mijn geplande reizen naar Syrië. Het werd tijd om serieus na te denken 

over de terugkeer. Ik was, zoals ik al zei, aan het einde van mijn kracht; ik voelde dat 

(i) Zie p. 353 van dit boek. 

 

Ik had amper tijd om naar huis te gaan. Ik smeek de lezer om me te vergeven dat ik zo vaak 

over mijn gezondheid heb gesproken, en ik zou oppassen er niets over te zeggen als er geen 

uitleg was over de manier waarop mijn reis eindigde. 

Ik had in mijn programma de gedetailleerde verkenning van Cyprus, Rhodos en de 

belangrijkste eilanden van de Egeïsche Zee, de kusten van Klein-Azië en de "velden waar 

Troje was" opgenomen; een voldoende verblijf in Constantinopel, en navigatie op de Donau, 

vanuit de monding in Wenen, die mijn twee grote rivierreizen van de Wolga en de Tigris zou 

hebben voltooid. Ik moest het opgeven en hield me alleen bezig met mijn terugkeer via de 

meest directe route en met zo min mogelijk vermoeidheid. Ik stopte mijn plaats en die van de 

enige twee bedienden die ik had vastgehouden op een van de schepen van de Oostenrijkse 

Lloyd op weg naar Constantinopel, wat werd verwacht; Ik zond naar Marseille, door de 

dienst van de Franse Messageries, de kisten met curiosa en antiek die ik het laatst had 

verzameld en die de spoorlijn zouden volgen tot aan Holland. 

Na twee dagen wachten verscheen de stoomboot die me zou brengen eindelijk in de haven: 

twee uur later bevond ik me aan boord in een uitstekende hut die ik alleen voor mezelf kon 

hebben, want er waren maar heel weinig passagiers .  

 

 



EPILOOG  

VAN BEIRUT NAAR HOLLAND  

Cyprus. - Rhodos. - S: rnyrne. - Constantinopel. 

-Vapua. - De Donau. - Rutschouk. - Pesth. 

Wenen. - Parijs. - Leuwardon. 

We verlieten Beiroet op woensdag 2 september 's ochtends, tegen de avond, en bevonden ons 

in het zicht van het eiland Cyprus. De boot stopt in een grote haven, een of twee mijl van de 

haven van Larnaca, gelegen in het zuiden van het eiland. 

Omdat we daar maar twee uur zouden blijven en de nacht snel naderde, voelde ik geen enkele 

wens om de hectische en vermoeiende overtocht per kano te maken die me aan land zou 

hebben gebracht, bovendien om niets te zien, omdat Larnaca volkomen onbeduidend is . We 

weten dat veroverd, in 1191, door koning Richard Leeuwenhart, het eiland Cyprus, het 

volgende jaar, werd afgestaan aan Guy de Lusignan, en tot het einde van de vijftiende eeuw 

in het koninklijk huis van deze prins bleef. Catherine Cornaro, weduwe van de laatste van de 

 

Lusignan, schonk het in 1489 aan de Republiek Venetië, die het behield tot de verovering van 

de Turken in 1571.  

Het was in Cyprus dat gedurende de dertiende eeuw de overblijfselen van de christelijke 

koloniën van Syrië hun toevlucht zochten. 

Rond tien uur vertrokken, twee dagen later kwamen we in zicht van Rhodos. Het weer was 

fantastisch en onze navigatie erg blij. 

Niets is zo pittoresk als het aspect van Rhodos (het is tegelijkertijd de naam van de stad en 

die van het eiland), zoals men het nadert. Vanaf de volle zee kun je de prachtige toren zien, 

vijftig meter hoog, die de toegang tot de haven beveelt, bekroond door een donjon met een 

machicoulisriem en op elke hoek geflankeerd door een elegant torentje. Toegang vanaf 

Rhodos is gemakkelijk; Ik ging van boord en bracht de paar uur van onze pauze door met het 

bezoeken van deze voormalige hoofdstad van de Orde van de Ridders van Sint-Jan na hun 

vertrek uit het Heilige Land. 

De best bewaarde en interessantste straat is de straat die van de Port du Commerce naar de 

Saint-Jean-kerk en naar het Paleis van de Grootmeesters leidt. De traditie heeft het de naam 

"rue des Chevaliers" gegeven. »Het bevat de belangrijkste gebouwen van de stad, het 

ziekenhuis en de meeste voormalige priorijen: de belangrijkste is de priorij van Frankrijk. In 

1856 bracht de explosie van een poederafzetting, die door een verwijtbare onzorgvuldigheid 

in de kelders van de Saint-Jean-kerk werd geplaatst, de hele wijk van streek. 

M. de Vogué is de laatste reiziger die de gebouwen van Rhodos vanuit de natuur kon zien; Ik 

ontleen de volgende details van hem. 

Het ziekenhuis of paleis van de Grootmeester is een enorm gebouw  

 

vierhoekige structuur rond een grote binnenplaats met een dubbele gordel van portieken. 

Deze opstelling is die van de khans of oosterse karavanserais; het werd door de ridders uit 

Jeruzalem teruggebracht. De deur wordt vandaag bewaard in het museum van Versailles, in 

de kamer van de kruistochten; zijn stijl is, zonder enige wijziging, die van de Franse 

vijftiende eeuw. 



De eerste priorij die men ontmoet bij het betreden van de " rue des Chevaliers" is de priorij 

van Engeland met het wapen van d'Aubusson; verderop komt de priorij van Italië met het 

wapen van Fabrice de Carrette en de datering uit 1519. midden in de straat ligt de priorij van 

Frankrijk, die de overblijfselen van een elegante gevel laat zien: de benedenverdieping 

bestaat uit een reeks bogen, nu ommuurd, die ooit uitkwamen in soorten gewelfde portieken 

zonder communicatie met het interieur van de gebouw. Een oostelijk terras diende als dak; 

het was omgeven door een gekanteelde borstwering en geflankeerd door drie torentjes die 

uitspringen op de top van de gevel. werden verwoest tijdens het beleg van 1522 dat Rhodos 

aan de Turken gaf, maar de rest van de gebouw is perfect bewaard gebleven; marmeren 

platen, ingelegd in de coating, dragen in reliëf het wapen, inscripties die de ouderdom van het 

monument weergeven en de naam van de oprichters aangeven , met aan de ene kant het kruis 

van de Orde en aan de andere kant de drie pals d'Ambroise: onder elk van deze schilden is 

een hellend schild met een ongebreidelde leeuw en drie spijkers; het zijn, zo wordt gezegd, de 

gecombineerde armen van Pierre Clouet en een andere architect wiens naam niet is gevonden. 

Iets voorbij de priorij van Frankrijk, de " rue des Chevaliers" opgaand, is 

 

de kapel van dezelfde taal van de Orde (1). Vijf rozetten gerangschikt in een kruisvormig 

frame sieren de gevel; in het midden staan het wapen van Frankrijk. 

Rhodos heeft natuurlijk meerdere kerken. De belangrijkste, de kathedraal, onder de naam 

Saint Jean, werd in 1310 begonnen door de grootmeester, Foulques de Villaret, en dertig jaar 

later voltooid door Hélion de Villeneuve. Het bevindt zich bovenaan de rue des Chevaliers en 

binnen handbereik van het Paleis van de Grootmeesters. Zijn stijl is meer Italiaans dan Frans; 

het hoofdschip is niet gewelfd, maar gedragen door kolommen die het in drie evenwijdige 

beuken verdelen: deze kolommen, in grijs graniet, lijken afkomstig te zijn van de ruïnes van 

een oud monument. Het transept en het koor hebben kruisgewelven: de vierkante apsis wordt 

geflankeerd door twee zijkapellen. Het is in de Sint-Janskathedraal dat we de graven van de 

Grootmeesters bewonderden, die tijdens de verovering door de Turken werden verwoest, 

behalve die van Fabrice de Carrette, de laatste Grootmeester die op Rhodos werd begraven. 

Maar er zijn veel tumulaire stenen afgebeeld die in de bestrating van de tempel zijn ingebed, 

met een inscriptie die de namen aangeeft van de ridders die daar begraven zijn. De Turken 

maakten van deze kerk een moskee waaraan ze een minaret toevoegden. 

Ik zal me beperken tot het opsommen van de andere christelijke tempels van Rhodos, die 

vandaag tot de staat van verval zijn teruggebracht: Saint-Etienne, oude Byzantijnse kerk met 

koepel, gerestaureerd in de vijftiende eeuw door de ridders; Saint-Marc, te 

(t) We weten dat de Orde van de Ruiters van Sint-Jan, eerst van Jeruzalem, vervolgens van 

Rhodos en ten slotte van Malta, verdeeld was in evenveel talen als er nationaliteiten waren.  

 

drie beuken en drie aangrenzende apsissen; Notre-Dame de la Victoire, gebouwd door P. 

d'Aubusson, als erkenning voor de opheffing van de eerste belegering in 1480; Notre-Dame 

de Philerme, die in een crypte portretten met fresco's biedt van verschillende grootmeesters, 

Villaret, Villeneuve, Pins, de la Rivière, d'Aubusson, enz. 

Dit interessante bezoek eindigde, ik ging weer aan boord en we vertrokken meteen weer.  

Drie dagen later bereikten we het midden van de westkust van Klein-Azië en kwamen we in 

de prachtige golf, op de bodem waarvan Smyrna vanaf de top van het amfitheater in het water 

wordt weerspiegeld. Om drie uur 's middags gingen we van boord op de eigen kade van de 

haven, en aangezien we pas de volgende avond zouden vertrekken, ging ik naar het Hotel 



d'Orient om daar de nacht door te brengen. Volkomen uitgerust en met het gevoel dat ik klaar 

was om te lopen, begon ik de stad heel vroeg in de ochtend te verkennen, omdat ik dat gedaan 

wilde hebben voordat de dagelijkse hitte terugkeerde, die in september van grote intensiteit 

is. 

Ik zal niets zeggen over de oude geschiedenis van Smyrna, die voldoende bekend is. De 

hoofdstad van Ionië, tegenwoordig de hoofdstad van Anatolië, was een van de steden die 

streed voor de geboorte van Homerus; vrij dichtbij stroomt in feite de Meles, aan de oevers 

waarvan wordt beweerd dat de voorzanger van de Ilias werd geboren. Maar de oudheid heeft 

geen sporen nagelaten in deze nog steeds aanzienlijke stad, hoewel gevallen, die de Italianen 

Ella fiora del Levanti noemden, en waaraan sommige reizigers zich overgaven aan de 

bijnaam 'het Parijs van het Oosten'.  

 

vooruitgang die moet worden geboekt om zijn pompeuze titels te rechtvaardigen.  

Smyrna telt vandaag bijna 150.000 inwoners, waaronder 80.000 Turken, 40.000 Grieken, 

15.000 Joden, 10.000 Armeniërs en bijna 6.000 Franken (Europeanen). Door zijn vermenging 

zou deze sedentaire bevolking een interessant onderwerp voor studie bieden; een verblijf van 

vierentwintig uur stelt mij alleen in staat een snelle beschrijving te geven van deze stad, de 

belangrijkste in Klein-Azië. 

Smyrna ontwikkelt zich langs de kust en op de helling van de berg Pagus, die de ruïnes 

ondersteunt van een oude Genuese citadel, die de Akropolis van de oude Griekse stad zou 

hebben vervangen. De kust wordt bewoond door de Franken en Grieken; de Turken bezetten 

de hele bovenstad; de Armeniërs en de Joden worden ertussen geplaatst. Een gordel van hoge 

cipressen omringt de moslimstad die de helling van Mt. 

Op enige afstand, aan de rechterkant van de stad, komt het lazaretto waarvan de lange 

constructies zich uitstrekken aan de rand van het strand, dan een enorme kazerne, nieuw 

gebouwd volgens een zeer lovenswaardig plan, en tenslotte de Konak, die de paleis dat een 

paar jaar geleden werd opgericht om slechts twee dagen als thuis voor sultan Abdul-Medjid te 

dienen. Hier woont de Pasha-gouverneur vandaag. 

Het meest pittoreske deel van de stad is de Turkse wijk met zijn straten omzoomd met eeuwig 

ingesloten huizen en bedekt met hekjes die zich uitstrekken van het ene huis naar het andere. 

De muren zijn donkerrood of wit geverfd, met blauwe ornamenten; ze zien eruit als 

porseleinen constructies. Prachtige bosjes bomen, hier en daar geplante cipressen die de lege 

plekken van deze stad beschaduwen 

 

hoog die eindigen op de beboste begraafplaatsen waarover ik heb gesproken.  

De Frankische wijk, bewoond door Grieken, Levantijnen en Europeanen van alle oorsprong, 

onderscheidt zich daarentegen door de uiterlijke luxe van zijn gebouwen, waarvan sommige 

recent zijn. Dit is waar de consulaten zijn. Het hotel van de consul van Frankrijk, het meest 

opmerkelijke van allemaal, heeft een prachtige gevel met zuilengalerij, versierd met 

marmeren zuilen; de grote tuin is versierd met de mooiste platanen die er te zien zijn. 

De Armeense wijk, met zijn woningen vermengd met armoede en luxe, vormt een echte 

schakel tussen de Frankische stad en de Turkse stad. Wat betreft de Joodse wijk, niets kan 

een idee geven van zijn verdriet en zijn onreinheid. 

De Bézestein (Grand Bazaar) is een van de bezienswaardigheden van Smyrna. In Bagdad, in 

Perzië, had ik bazaars gezien die mooier gebouwd en versierd waren, maar niet levendiger en 



ruimer, echter rekening houdend met de met planken bedekte straten die aan de Bézestein 

grenzen, en daarmee een geheel van immense ontwikkeling vormden. Ik heb dit soort 

commerciële centra vaak beschreven, waar het actieve leven van oosterlingen geconcentreerd 

is. De Grand Bazaar van Smyrna staat het aan niemand anders toe vanwege de overvloed aan 

Aziatische en Europese koopwaar, maar ook vanwege de verscheidenheid aan soorten en 

kostuums die het grootste deel van de dag voor de ogen van de vreemdeling paraderen. De 

stad bevat ook verschillende karavanserais; het grootste van deze gebouwen, vrij 

monumentaal, en bekroond door een prachtige koepel, is de Khan van de Grootvizier, ook 

wel de Perzische Khan genoemd, omdat hij dient 

 

voornamelijk magazijn- en huisvestingsproducten en handelaren uit Perzië.  

Ik wil nog iets zeggen over de moskeeën en kerken, die talrijk zijn in Smyrna, het aantal 

mohammedaanse bevolking en dat van de christelijke bevolking brengen ons er natuurlijk toe 

om het aan te nemen. Hier, nogmaals, niets echt groots: ik had beter gezien in beide genres. 

Niettemin kan men onder de moslimtempels de Bézestein-Djami of moskee van de Grote 

Bazaar noemen, die alleen opmerkelijk is het bassin van wassingen bedekt met een koepel 

ondersteund door zuilen met Korinthische kapitelen, van een prachtig vakmanschap; maar 

bovenal, aan het einde van de stad, de Grote Moskee (in het Turks Essar-DJanzi), bekroond 

door ontelbare kleine koepels met daarboven elegante minaretten, waarrond in een spiraal 

grote linten zijn gewikkeld die in rood zijn geverfd met een zeer originele effect. 

De katholieken hebben in Smyrna twee kerken die door de kapucijnen en de vincentianen 

worden bediend; de Armeniërs hebben er ook twee, en de Grieken drie: de joden hebben 

verschillende synagogen, maar ze voelen de staat van ellende waarin de kinderen van Israël 

hier wegkwijnen. De Griekse kathedraal is enorm, bekroond door een zeer sierlijke 

klokkentoren, versierd met wit en grijs marmer, en van binnen versierd met een overvloed 

aan vergulding en schilderijen die eigen zijn aan deze ritus, maar van een meer dan 

middelmatige uitvoering. De belangrijkste kerk van de Armeniërs, van recente bouw, 

concurreert met de Griekse kathedraal; het werd gebouwd van mooie gladde steen die men 

van verre zou nemen voor marmer: de grond is bovendien bedekt met rijke tapijten van het 

land. De Latijnse tempels zijn slechts min of meer ruime kapellen; maar de katholieken 

 

hebben opgericht met nuttige instellingen die hen de aandacht van de inwoners hebben 

opgeleverd; dat zijn de scholen die worden gerund door de Lazaristische Paters, de Broeders 

van de Christelijke Doctrine en de Zusters van Liefde, en die allemaal erg populair zijn. 

Ik had niet het gevoel dat ik de kracht had om, zelfs niet te paard, de omgeving van Smyrna 

te verkennen, die dat zeker verdient; bovendien zou ik te weinig tijd hebben gehad, of in ieder 

geval had ik me te veel moeten haasten. Ik stelde me tevreden met een zeer korte excursie 

naar de Pont des Caravanes, die je in een half uur kunt bereiken, via een straat met een heel 

poëtische naam, de rue des Roses, begrensd door de mooiste Frankische huizen. Onder deze 

brug, gevormd door een enkele boog van grote blokken steen, stroomt de Mélès; het is daar 

doorheen dat de karavanen die uit Azië aankomen Smyrna binnenkomen; hun parade biedt 

het meest gevarieerde en interessante beeld. Mooie villa's strekken zich uit tot voorbij de 

brug, aan de oevers van de stroom, want de rivier de Melès is slechts een stroom van een paar 

meter, die het grootste deel van het jaar half droog is. 

Maar de favoriete promenade van de christelijke bevolking van Smyrna is de zogenaamde 

Quai des Anglais, die de hoofdstraat van de stad volgt. Er zijn de belangrijkste cafés, evenals 

de Club of het Casino van de Europeanen, gebouwd op palen ver genoeg in zee, want deze 



kade, de enige bruikbare, is helaas erg smal. Ik had een uitstekend ijsje in het casino, en van 

daaruit ging ik in de kano om de kust te herwinnen. 

Drie dagen later hadden we de ingang van de Dardanellen bereikt, nadat we het eiland Scio 

opzij hadden gelaten en geparkeerd, maar zonder te naderen, voor Métélin, het oude Lesbos,  

 

die de donkere toppen van zijn geheel onbebouwde bergen laat zien. We lopen langs het 

eiland, naderen de kust van Klein-Azië en gaan richting Tenedos. Sinds enige tijd varen we 

een korte afstand van deze kust, beroemd onder alle, omdat de kust die valt en die in de verte 

de ketting van Ida omlijst, het is de Troad, dit klassieke land. Van de epische poëzie 

geïllustreerd door Homerus en door Virgil, door het Griekse genie en het Latijnse genie. Ik 

kon de kleine haven van het oude Alexandrië-Troas nauwelijks onderscheiden; maar nadat 

we het eiland Tenedos waren gepasseerd, waar we een tussenstop maakten van een uur, 

waarbij we het voorgebergte van Sigée verdubbelden, wees de kapitein me op de kust, bijna 

bij de ingang van de Dardanellen, drie zeer zichtbare tumuli, ondanks de afstand , en volgens 

de traditie zijn de graven van Achilles en Patroclus, in de buurt waarvan die van Festus, de 

favoriet van Caracalla, was geplaatst. Mijn ogen vertrokken, met diepe spijt dat ik er niet 

door kon bladeren, deze illustere plaatsen " campos ubi Troja flees", en het schip ging de 

lange en smalle zeearm binnen die Azië van Europa scheidt. 

Het heette vroeger de Hellespont, het is nu bekend onder de naam Dardanellen, van die van 

de oude Dardana aan de kust. Het vormt de verbinding tussen de Egeïsche archipel en de Zee 

van Marmara. Enkele vestingwerken verdedigen de ingang. De lengte van de doorgang van 

de Dardanellen is ongeveer twaalf mijlen, vanaf de ingang, naar de Hells-kapen, naar 

Gallipoli, waar het uitkomt in de Zee van Marmara (de Propontis van de Ouden). Dit kanaal, 

van variabele breedte, versmalt vooral tussen Kaap Nagara en Kaap Barbiers, alleen van 

elkaar gescheiden door een afstand van acht of tien kilo. 

 

meter. Daar, tegenover elkaar, verrijzen twee buitengewoon sterke en formidabel bewapende 

citadellen of kastelen, waardoor ze de 'hangsloten van de zee ' worden genoemd. Onze 

stoomboot landde in Gallipoli, een belangrijke stad met bijna 80.000 zielen, maar van 

onbeduidende betekenis. uiterlijk, met zijn houten huizen en nietige minaretten. Ik bewaarde 

alles wat ik over had van mijn kracht voor Constantinopel en zag er niet van af. Na een paar 

uur stoppen, tegen de avond, hervatten we onze mars. Nu ik 's nachts de Zee van Marmara 

ben overgestoken, heb ik er niets over te zeggen. De volgende dag, bij zonsopgang, rende ik 

naar het dek waar de Turkse passagiers de naam Stamboul riepen. 

Schitterende show! Constantinopel strekte zich uit voor mijn verrukte ogen, met zijn woud 

van slanke minaretten, zijn paleizen, zijn moskeeën, zijn koepels, zijn koepels. Ik 

bewonderde het genie van de grote keizer die wist hoe hij deze grandioze plek moest kiezen 

voor de immense hoofdstad van zijn uitgestrekte rijk: Constantinopel alleen was het waard 

om Rome te ontnemen. Mijn enthousiasme werd een beetje bekoeld toen we de Galata-

aanlegsteiger naderden waar reizigers uitstapten, in een van de smerigste wijken van de stad, 

die van dichtbij veel van zijn prestige verliest. 

Eenmaal van boord, na douaneformaliteiten die ik de lezer zal besparen, werd ik naar het 

Hôtel de Bysance in Péra gereden, tegenover de Nederlandse ambassade.  

Dit hotel was perfect onderhouden, zeer schone kamers, uitstekend eten, goede service: een 

echt Europees hotel getransplanteerd naar de hoofdstad van Turkije. De volgende dag 

presenteerde ik me bij de Nederlandse legatie. Ik heb de minister, de heer Berg uit 



Middelburg, niet gevonden, die het grootste deel van de zomer in Beikos, aan de Bosporus, 

doorbracht. Ik was heel- 

 

hoffelijk ontvangen door de eerste dragoman van de ambassade, de heer Keun, en de 

kanselier, de heer Travers.  

Verschrikkelijk moe, het was pas na een onmisbare tweedaagse rust dat ik naar het 

zomerverblijf van de minister kon gaan. Beïcos is een groot Turks dorp, gelegen aan de kust 

van Azië, in de buurt van de Zwarte Zee, op een plaats waar de Bosporus zijn belangrijkste 

golf trekt. 

Meneer Berg woonde daar in een eenvoudig huis, maar een van de handigste, en hij leefde 

daar als een volmaakte heer. Vanaf het begin hoefde ik mezelf alleen maar te prijzen voor 

zijn charmante gezelschap. Ik hoef deze zeer vooraanstaande diplomatieke agent niet te 

prijzen, die Holland zo waardig vertegenwoordigde in Sint-Petersburg na zijn lange verblijf 

in Constantinopel. De koorts had me een beetje verlaten; Ik heb van deze gelukkige 

onderbreking gebruik gemaakt om van tijd tot tijd de dag in Beïcos door te brengen. De heer 

Berg uit Middelburg had zeer fijne paarden; samen hebben we mooie wandelingen gemaakt 

in de omgeving, allemaal bebost met prachtige platanen. Er zijn overvloedige bronnen, 

waarvan het water in Constantinopel in hoog aanzien staat; we komen ernaar zoeken in 

flessen en het wordt de hele dag op straat verkocht. 

Ongeveer tien dagen lang ging ik met gebroken stokken over tot een noodzakelijk 

onvolledige verkenning van de hoofdstad van Turkije; Ik heb echter de belangrijkste 

monumenten kunnen bezoeken. Ik had een dragoman aangenomen die Frans en Engels kende 

om als mijn tolk te dienen en me door de vaak erg verwarde straten van de stad te leiden. 

Er is veel geschreven over Constantinopel, over de Turken, hun geschiedenis, hun gebruiken. 

Hierover kunnen we overleggen 

 

het bewonderenswaardige werk dankzij het immense onderzoek en de diepgaande 

wetenschap van de beroemde Duitse oriëntalist M. de Hammer. Dus ik zal niet proberen om 

het opnieuw te doen, als ik het nodige licht, ruimte en tijd had, wat zo goed is gedaan. Ik zal 

me beperken tot een overzicht gevolgd door een paar details van een noodzakelijke 

nuchterheid aan het einde van een boek dat mijn verwachtingen overtrof. 

Constantinopel betekent, zoals we weten, de stad Constantijn, die haar, net als Rome, op 

zeven heuvels heeft gebouwd; de Turken noemen het in hun taal Kostantiniyèh, en vaker 

Istanbul, waarvan sommige ijverige orthodoxen Islamboul hebben gemaakt, de stad van de 

islam of van het geloof. De bevolking is een mengeling van Turken, Grieken, Armeniërs, 

Franken (Europeanen) van alle communies en Joden. Het zou onmogelijk zijn om het exacte 

cijfer te geven zonder een volkstelling. We kunnen het schatten op 5 of 600.000 zielen. Er 

zijn ongeveer honderdduizend huizen in de stad, meer dan tweehonderd moskeeën en 

minstens vijfhonderd fonteinen, een oneindig aantal bazaars, khans, cafés en baden. 

De situatie in Constantinopel is uniek in de wereld.  

Zittend op de Zee van Marmara, bij de ingang van de Bosporus, heeft de natuur haar 

bovendien deze kleine kronkelende zeearm gegeven die in het land stort, de Gouden Hoorn 

genaamd, een smal lint dat de primitieve stad scheidt van zijn buitenwijken en vormt een 

veilige en gemakkelijke haven van een competitie lang. De oude Stamboul stelt een driehoek 

voor, waarvan de basis, rustend op de zee, in het oosten de punt van de Séraï of het paleis van 



de sultans biedt, en in het westen het kasteel van de SeptTours; de noordhoek, die de top 

voorstelt, draagt de naam van Blaquernes of Balata; het is het meest de Joodse wijk 

 

verschrikkelijk van allemaal. Drie bootbruggen leiden van Stamboul naar de andere kant van 

de Gouden Hoorn, waar we eerst de buitenwijk Galata ontmoeten en dan, daarboven, die van 

Pera, die samen de christelijke stad vormen, in tegenstelling tot de moslim Stamboul. 

Ambassadeurs en andere ministers van buitenlandse mogendheden hebben hun hotels in Pera; 

Galata is de verblijfplaats van handelaren. Tegenover de Serai, aan de andere kant en aan de 

Aziatische kant van de Bosporus, ligt Scutari, een derde buitenwijk, die ook een stad is die 

uitsluitend door mohammedanen wordt bewoond. 

Wat het meest interessant is in deze immense stad, het zijn noch Péra, noch Galata, noch deze 

nieuwe wijken waar de Europese smaak naar mijn smaak te veel is binnengedrongen en 

domineert, maar het oude Stamboul, met zijn smalle straatjes, zijn Turkse huizen , zijn 

sombere bazaars, eindeloze labyrinten, propvol met alle producten die Azië levert, van China 

tot de kusten van Syrië. Er zijn ook verschillende karavanserai die ook gevuld zijn met 

allerlei soorten goederen. Een van de meest merkwaardige is de Perzische karavanserai, 

exclusief gereserveerd voor reizende handelaren en karavanen die uit Perzië komen. Daar 

hadden mijn twee bedienden, die daar vandaan kwamen, onderdak gevonden in afwachting 

van het vertrek van een karavaan waarmee ze zouden terugkeren. Ze vertrokken en lieten me 

twee dagen eerder spijt zien waarvan ik moet hebben gedacht dat het oprecht was; Wat ik van 

mijn kant vooral betreurde, was de verplichting die ik mezelf vond om hen toe te vertrouwen 

met mijn kleine Vashka, mijn trouwe reisgenoot, die al enige tijd ziek was en die de winter 

van Europa onfeilbaar had gedood. 

Ik stuurde het naar een van mijn vrienden in Teheran, die het voor me had.  

 

vroeg, en Vashka leeft nog, dankzij de echte moed die ik had om er afstand van te doen.  

Van zoveel monumenten, gebouwen en tempels die zich binnen de muren van Constantinopel 

bevinden, gedwongen om een keuze te maken, wil ik het alleen hebben over wat me het 

meest opviel, de Hagia Sophia en de Grand Séraï.  

Hagia Sophia (Aga-Sophia) was ooit de kathedraal van Constantinopel; tegenwoordig is het 

de belangrijkste moskee. Gebouwd door Justinianus op de ruïnes van de kerk van 

Constantijn, werden de meest kostbare materialen, gescheurd uit oudere monumenten, 

gebruikt bij de constructie ervan. Deze basiliek werd door de eerste sultans omgetoverd tot 

een moskee en kreeg de toevoeging van vier minaretten, de hoogste in de stad; maar zijn 

externe opstelling wordt verdronken aangetroffen in de massieve steunberen en de andere 

constructies waarmee hij achtereenvolgens werd omringd. De veranda, geplaatst op een van 

de zijvlakken, leidt naar een vestibule waar negen bronzen deuren openen waardoor men de 

tempel binnengaat. 

De schoonheid en lichtheid van het interieur verlossen goed de exterieur zwaarte van het 

gebouw. De moskee is verdeeld in drie beuken, getrokken door honderd zuilen in jaspis, 

serpentijn en ander kostbaar marmer, die de vele koepels ondersteunen die het monument 

verlichten. 

De grote centrale koepel, verlicht door vierentwintig ramen, wordt ondersteund door acht 

prachtige kolommen van porfier. Een roodmarmeren plaat vervangt het grote oorspronkelijke 

altaar, waarvan de rijkdom wordt bewezen door de geschiedenis; het geeft de richting van 



Mekka aan. Deze plaat is bedekt met een heel oud tapijt, voorwerp van de bijzondere 

verering van moslims, omdat het erop ligt, verzeker u- 

 

zij, dat Mohammed knielde om zijn gebeden op te zeggen. Rijke tapijten bedekken het plein, 

terwijl ontelbare zijden koorden, versierd met kwastjes, neerdalen uit het gewelf met kleine 

lampen, die in dit prachtige vat het effect van de meest gigantische kroonluchter produceren; 

groene schijven met inscripties van de koran in gouden letters worden hier en daar aan de 

muren van het gebouw gehangen. De Griekse keizers hadden het heiligdom van de Hagia 

Sophia versierd met bewonderenswaardige mozaïeken met christelijke onderwerpen. De 

Turken hebben alle figuren op deze kostbare schilderijen genadeloos geschilderd; maar aan 

de hand van wat we nog zien, kunnen we de uitzonderlijke schoonheid van het werk 

beoordelen. Laten we tot slot de hoge galerijen in de zijbeuken als een van de gelukkigste 

opstellingen noemen, die bereikbaar zijn via twee gladde hellingen van een zeer 

gemakkelijke klim. Dat is, te snel beschreven, dit monumentale getuigenis van de hoogste 

expressie van Byzantijnse kunst. 

De Grand-Séraï, of keizerlijk paleis, ligt op de helling van een heuvel die het oostelijke punt 

van Stamboul vormt, tussen de Gouden Hoorn en de Zee van Marmara.  

Vroeger was dat allemaal Bysance; deze heuvel ondersteunde de Akropolis. De Serai is een 

cluster van afzonderlijke paleizen in plaats van een paleis, met grote en prachtige tuinen 

waarvan de prachtige bomen uit de omheining steken, geflankeerd door drie vierkante torens 

die de voormalige keizerlijke residentie omringen. De sultans wonen in een ander paleis, de 

Dobna Bagtchèh, gebouwd door Abdul-Medjid op het puntje van TopHanèh: de Grand-Séraï 

doet dienst als verblijfplaats voor hun weduwen. 

Een machtiging, die gemakkelijk kan worden verkregen, wordt vandaag geopend  

 

tegenwoordig waren de deuren van de Séraï vroeger zo goed bewaakt. Zoals alle reizigers 

was ik onaangenaam verrast door de onhandige restauratie die eraan werd gedaan. 

De belangrijkste kamers zijn inderdaad met een volkomen slechte smaak versierd, door 

middel van verfoeilijke schilderijen in grisaille: wat het meubilair betreft, moet men zich 

voorstellen wat Europa het meest gewoon en burgerlijk voortbrengt.  

We respecteerden slechts enkele kiosken en een charmante badkamer, in de puurste en meest 

kokette oriëntaalse stijl, die eruitziet als een juweel te midden van deze saaie versieringen. 

We zien aan de Séraï de oude troon van de Sultans, maar als een curiosum gedegradeerd tot 

een slecht verlicht paviljoen; het wordt bekroond door een baldakijn met zuilen bedekt met 

edelstenen. De meest dramatische gebeurtenissen in de Ottomaanse geschiedenis vonden 

plaats binnen de muren van de oude Serai. Omdat het niet langer wordt bewoond door de 

soeverein, zijn er enkele militaire of civiele instellingen bijeengebracht, die het een zekere 

bezieling geven. Men ziet daar de Munt, de Schatkamer, de Bibliotheek en, in de oude kerk 

van Sainte-Irene, een prachtige verzameling wapens en een antiekmuseum, de recente creatie 

van de gelukkigste als we weten hoe we die moeten ontwikkelen. Ik zal hier stoppen met 

deze beschrijving, nog steeds spijtig dat de Serai-gebouwen niet het originele stempel hadden 

gekregen dat de grote Mahomet II erop had gedrukt, die ze liet bouwen en inclusief de kerk 

van Sainte-Irene. Toont het gevreesde kromzwaard naast De armband van Timour-Leng. De 

schoonheid van de Séraï schuilt vandaag in wat we hadden de goede geest of de nalatigheid 

om niet aan te raken, de tuinen (soorten oerwoud), wankelend op hun uitgestrekte terrassen, 

bezaaid met vijvers en gegroefd door kanalen in alle betekenissen. 



 

Ik moet nog een verslag geven van een paar wandelingen die hier en daar zijn gemaakt.  

Een van mijn mooiste was degene die ik rond de oude muren van Constantinopel heb 

gemaakt. Ik verliet de stad te paard bij de Porte-d'Or, die aan het einde ligt van de Armeense 

wijk die deel uitmaakt van de plaats van de oude Bysance, en vertrok onmiddellijk op de 

voorheen berijdbare weg, die eveneens aan een boulevard langs de oude muur. Niets is 

interessanter dan het uiterlijk van deze sterke muren die door tijd en opeenvolgende 

belegeringen op twintig plaatsen zijn verwoest, en waarvan het verval verborgen is onder een 

dikke en verse hangende klimop en andere klimplanten. 

Scutari was ook voor mij het onderwerp van een plezierige excursie. Scutari of Guskondar, 

de oude Griekse stad genaamd Chrysopolis, vormt tegenwoordig de grootste buitenwijk van 

Constantinopel. Gelegen aan de ingang van de Bosporus, aan de kant van de Zee van 

Marmara, tegenover de stad en precies tegenover de Serai, heeft deze uitgestrekte buitenwijk 

een veel meer Aziatisch karakter dan Constantinopel zelf. 

Het is nogal de Oriënt, met zijn bazaars, zijn moskeeën, zijn grote begraafplaatsen, zijn 

enorme cipressen, zijn marabouts in de buurt waar oude Turken, stil en onbewogen, ernstig 

hun enorme pijpen roken. Ik was getuige van een zeer bizarre, maar natuurlijk luidruchtige, 

brul-derwisj-scène in Scutari. 

Een andere wandeling bracht me voorbij het einde van de Gouden Hoorn, naar Eaux-Douces 

d'Europe (KiahatHanèh). Het is een vallei met de heerlijkste frisheid die wordt bewaterd door 

de kleine rivier genaamd de Barbyzès, die naar de haven loopt in het midden van de groenste 

gazons, omlijst door 

 

grote platanen en prachtige platanen. De sultan heeft daar een paleis, gebouwd door 

Mahmoud, maar vandaag volledig verwaarloosd. Rechts en links van de kleine rivier 

verrijzen sierlijke villa's, kiosken en paviljoens waar de rijke en welgestelde Turken van de 

stad de vrijdag, een islamitische feestdag, zullen doorbrengen. 

Het immense groene tapijt van Eaux-Douces biedt dus een interessante en min of meer 

gevarieerde opeenvolging van scènes uit het lokale leven. Ik zie nog steeds een charmante 

groep Turkse dames, die, heel weinig gesluierd, met hun kinderen en hun slaven aan de oever 

van de rivier dartelen; Het is waar dat eunuchen de toeschouwer op afstand hielden. 

Ze waren net klaar met hun hapje en zongen met een ietwat dunne stem zachte en 

melancholische deuntjes begeleid door een soort mandoline.  

Ik wil ook een paar woorden zeggen over deze magnifieke Bosporus, een van de grootste 

schoonheden van Constantinopel.  

Deze lange en smalle zeearm, een soort rivier die de omgeving van de Turkse hoofdstad 

bedient, biedt een onophoudelijke beweging van navigatie die het een uniek aspect in de 

wereld geeft. Schepen van alle tonnage, stoomboten, stoomboten, blaft met de vreemdste 

zeilen, doorkruisen het in alle richtingen. Een dienst van kleine stoomboten, zoals die de 

Theems in Londen en de Seine in Parijs bedienen, varen er van 's morgens tot' s avonds 

kriskras door. Ze zijn gestationeerd bij de ingang van de Gouden Hoorn, vlakbij de Grand-

pont die de oude Stamboul met de buitenwijk Galata verbindt. Ik nam ze bijna elke dag mee, 

hetzij om naar Beikos te gaan, of alleen om over deze ongeëvenaarde maritieme rivier te 

lopen. Deze lieve manier van gaan past bij 

 



mijn toestand van zwakte. Het was niettemin een ernstige vermoeidheid voor mij om ze op 

grote afstand te gaan zoeken, want ik moest te voet de eindeloze treden afdalen die vanaf 

Pera naar de aanlegsteiger leidden. 

Openbare auto's zijn onbekend in Contantinopel. In de stad gebruiken we zadelpaarden, die 

als taxi's op de pleinen parkeren. Het zijn over het algemeen uitstekende beesten, met een 

stevige voet, en die met gemak de trapstraten van de hoofdstad van Constantijn beklimmen 

en afdalen. 

Hier vond ik HE Namik-Pasha die zo perfect voor mij was geweest tijdens mijn verblijf in 

Bagdad, waar hij, zoals we zullen herinneren, de belangrijke pachalik met die naam 

toediende. Ik heb gezegd onder welke omstandigheden hij tegen het einde van het 

voorgaande jaar naar Constantinopel was teruggeroepen om de oorlogsportefeuille in bezit te 

nemen. 

Ik presenteerde mezelf bij zijn hotel, een enorm gebouw dat eruitziet als een kazerne. Bij het 

zien van mijn kaart gaf de minister het bevel om mij binnen te halen. Ik vond hem in een 

enorme kamer, heel kaal, die dienst deed als zijn studeerkamer, gezeten voor een tafel vol 

met papieren, open boeken en opengevouwen kaarten van aardrijkskunde. Hij stond op, 

kwam naar me toe, kneep liefkozend in mijn hand en liet me naast hem op een groenfluwelen 

poef zitten, en wilde dat ik met hem de belangrijkste omstandigheden van mijn reis sinds 

mijn vertrek uit Bagdad vertelde. Hij ontving met die goede genade die hij weet aan te nemen 

wanneer hij beminnelijk wenst te zijn, wat ik hem in dit verband beknopt vertelde, en waarin 

in de eerste rang het verslag verscheen van de goede effecten waarvan de zeer speciale 

aanbeveling hij had me voor mij geëerd. Ik vond het niet nodig hem te vertellen over mijn 

overdreven strenge quarantaine van Pinj- 

 

win, het enige ongeluk dat zijn bescherming, tevergeefs ingeroepen, niet kon garanderen. Ik 

herhaalde mijn dank aan hem in termen waarvoor hij erg gevoelig leek. De Pasja stelde me 

vervolgens vragen over enkele punten die meer in het bijzonder betrekking leken te hebben 

op de regering van de Porte, de staat Libanon, de opstelling van de Koerdische bevolking en 

de acties van de Arabieren in de woestijn, tussen Homs en Palmyra. Ik had inderdaad 

Libanon in vrede gezien, en ik beperkte me tot het observeren van dit resultaat, zonder het te 

waarderen, omdat ik de bodem van de zaak te weinig kende om een lang gesprek over dit 

delicate onderwerp aan te willen gaan. Ik stelde de minister beter tevreden met betrekking tot 

de andere twee punten, en ik was in staat om hem zonder tegenzin een goed getuigenis te 

geven van de vreedzame aard van Koerdistan, waar de Turkse autoriteit elke dag nieuwe 

vooruitgang boekt en waar het gemak waarmee dat gebeurt. mijn reis was voltooid, duidde op 

een echte verbetering in manieren en in de oude wreedheid. Namik-Pasha luisterde met grote 

aandacht naar wat ik hem vertelde over mijn excursie naar Palmyra en over mijn relaties met 

Sheik-Midjoel en Lady Digby. Hij glimlachte om het verhaal van de schermutseling tussen 

twee stammen waarvan ik getuige was geweest, en ik dacht dat ik in die glimlach een geheim 

van het Ottomaanse beleid ving, namelijk om deze stammen constant tegen elkaar op te 

zetten, om zo meer mogelijkheden te hebben om te domineren. ze allemaal, wat al ver 

gevorderd is. In dit werk van het stille bezit van de bergen van Koerdistan en de Woestijn, ten 

westen van de Eufraat, zal een groot deel gaan naar het bekwame en energieke bestuur van 

NamikPacha in de uitgestrekte pachalik van Bagdad en naar zijn sterke impuls als minister. 

oorlog van het Turkse rijk. 

 



Na dit halfuur audiëntie nam ik afscheid van Zijne Excellentie, hernieuwde zijn welverdiende 

dank en bracht zijn warme wensen over voor een veilige reis en een gelukkige terugkeer naar 

mijn land.  

Ik had maar één keer de gelegenheid om de sultan te zien en dat was heel dichtbij. Het was 

een vrijdag en hij zou zijn gebed opzeggen in de Hagia Sophia-moskee, waar hij naartoe ging 

vanuit zijn paleis van Dolma-Bagtchèh, een groot en mooi gebouw, zei ik, gebouwd in 

Italiaanse stijl door Abdul-Medjid. broer en voorganger van de huidige sultan, aan de oever 

van de Bosporus. 

Abdul-Azis, de regerende keizer, was in 1868 in de veertig. Hoewel hij al erg zwaarlijvig 

was, ontbrak het hem te paard niet aan een zekere waardigheid, en zijn gevolg, bestaande uit 

zijn ministers en zijn belangrijkste officieren, ook uitstekend gemonteerd, zei goed, hoewel 

eenvoudig, zijn grote innerlijke kracht die nog steeds werd geopenbaard. de diepe sporen van 

respect van de menigte verzamelden zich op zijn pad. De sultan had aan zijn linkerhand zijn 

oudste zoon Youssouf-Izzeddin, twaalf jaar oud, die met kinderlijke gratie een klein Arabisch 

paard zo groot als een pony hanteerde. Deze jonge prins, hoewel als eerste geboren, is niet de 

erfgenaam van Abdul-Azis; het is een andere van zijn broers die de keizer zal roepen om hem 

op te volgen. 

De volgende dag, 20 september, was de geplande dag voor mijn vertrek. Die dag verliet ik 

Constantinopel in feite op een Oostenrijkse stoomboot, die nogal slecht uitgerust was, om 

naar Varna te gaan, waar ik de Donau-spoorlijn zou nemen, waarvan het eerste deel stopt in 

Rutschouk. 

In mijn gezondheidstoestand zag ik zelfs op tegen deze kleine oversteek. Gelukkig waren 

mijn angsten overbodig. De boot verliet de Gouden Hoorn om twee uur. 

 

einde van de middag en voor de laatste keer zag ik deze wonderbaarlijke Bosporus voor me 

ontvouwen als een dubbel en prachtig panorama. Toen we uitkwamen in de Zwarte Zee, 

hadden we het geluk om, wat zeldzaam is, een perfect weer te vinden, en ik bracht een goede 

nacht door, meestal aan dek, zonder dat er ook maar één incident plaatsvond. We landden 's 

ochtends in de haven van Varna in grote en zware roeiboten, waaruit we aan land moesten 

worden gehesen. Daar nam ik, via een taxi, om bij het treinstation te komen, een wagen 

getrokken door twee ossen, bestuurd door een Bulgaar. 

Men ziet in Varna alleen Bulgaren met een woest voorkomen, maar in de meest pittoreske 

klederdracht.  

De reis per trein, van Varna naar Rutschouk, ontbreekt niet aan originaliteit. We doorkruisen 

enorme uitgestrekte weilanden, afgewisseld met kleine bossen die bewoond worden door 

diezelfde woest uitziende Bulgaren. Af en toe klonk de conducteur van de trein op de 

jachthoorn om de kuddes buffels, half wild als de bewoners, weg te jagen die in de weg 

stonden. Soms stopten we totdat de buffels verdwenen waren, en dan gingen we verder. We 

brachten acht uur door om station Rutschouk te bereiken. De afstand tot Varna is ongeveer 

zesenvijftig competities, dit duidt op een tempo, dat ik nogal traag vond, van 28 kilometer per 

uur. 

Rutschouk is een Turks-Bulgaarse stad met 30.000 zielen, gelegen aan de Donau, met een 

goede citadel en een tijdens de Krimoorlog gerestaureerde omheining. Maar ik zag er niets 

van, want het was helemaal donker. Tegenover, aan de Walachijse kust, opent de kleine 

haven van Giurgevo waar 

 



de Roemeense spoorlijn die naar Boekarest gaat, eindigt. Vanaf de monding bij Orsova, 

ongeveer vijftig mijl stroomopwaarts van Rutschouk, dient de loop van de Donau, zoals we 

weten, als een grens tussen Bulgarije, dat zich uitstrekt op de rechteroever, en Walachije, dat 

op de linkeroever ligt. 

Van Rutschouk tot Basiasch (ongeveer zestig competities) vervangt de navigatie van de 

Donau de spoorlijn. Ik nam mijn plaats in met mijn bagage op een immense en mooie 

Oostenrijkse stoomboot die deze dienst doet en we vertrokken dezelfde avond. Het water was 

erg laag, we liepen erg langzaam en onze navigatie, bezaaid met incidenten in plaats van 

ongelukken, duurde niet minder dan vijf dagen en stopte 's nachts, tot Orsova, waar de rivier 

het grondgebied verlaat, Hongaars om het Turkse land binnen te gaan. Over het grootste deel 

van deze route is weinig te melden. Rechts en links zijn er nog de immense vlaktes, de 

steppen van Walachije en Bulgarije. De kleibanken die aan de Donau grenzen, vertonen 

alleen het meest eentonige en het meest trieste aspect; hier en daar huisjes, hutten waaruit 

mannen komen met weinig recreatief uiterlijk. Voordat we bij Orsova aankomen, stuiten we 

op een eerste obstakel, dat vaak voorkomt in deze navigatie van de Donau. De bodem van de 

rivier zakt plotseling drie of vier meter over een lengte van een halve competitie en 

doorkruist deze afstand, waarbij verschillende watervallen op de rotsen worden gevormd. Dit 

soort cataract wordt de Iron Gates genoemd, een Turkse benaming om een balk aan te duiden 

die over de navigatie is geplaatst. Boten kunnen deze doorgang alleen oversteken tijdens 

grote wateren en kiezen voor het enige begaanbare kanaal; maar, zei ik, het water was laag en 

we moesten onze mooie stoomboot aan laten 

 

neem een vlotboot, stoom en wiel, die ons in een uur naar Ostrova bracht, een mooi stadje 

met duizend inwoners omgeven door heuvels, de laatste vertakkingen van de Karpaten. De 

oevers worden vanaf hier steeds pittoresker; de bergen komen dichterbij terwijl ze groeien en 

de rivier omhelzen, met hun rotsachtige hellingen bedekt met prachtige bomen en met 

tussenpozen versierd met toppen van bizarre vormen. Sommige van deze rotsen zijn in de 

rivier gerold en vormen eilandjes met een gevaarlijke nadering. Drie uur voordat we in 

Basiasch aankwamen, bevonden we ons in de aanwezigheid van een nieuw obstakel, een 

echte stroomversnelling die de bovenste ijzeren poorten wordt genoemd en die nog meer 

moeilijkheden oplevert dan degene die we met onze vlotboot waren overgestoken. 

Hier is het absoluut noodzakelijk om de rivier te verlaten; reizigers en bagage opgestapeld in 

auto's die het Oostenrijkse bedrijf gereed hield. Zo kwamen we 's avonds in Basiasch aan, en 

zo eindigde voor mij deze navigatie over de Donau, die me zeker niet met herinneringen aan 

die van de Wolga en de Tigris heeft achtergelaten. 

In Basiasch vinden we de spoorlijn; Ik nam het onmiddellijk en de volgende ochtend ging ik 

het Pesth-station binnen. 

Ik had noch het verlangen, noch de fysieke mogelijkheid om mezelf te verwennen in de 

verkenning van de twee hoofdsteden van Hongarije, Pesth en Bude, die tegenover elkaar 

liggen, met elkaar verbonden door een prachtige hangbrug, gebouwd meer dan twintig jaar 

geleden. Jaar. Ik stapte in de auto (er zijn een paar uitstekende) om een bezoek te brengen aan 

twee van mijn vrienden, graven Gabor en Tibor de Karolyi, een van de meest illustere 

Hongaarse families; naar het prachtige paleis dat draagt 

 

hun naam, kreeg ik te horen dat ze afwezig waren. Ik had er diepe spijt van en besloot 

diezelfde avond nog naar Wenen te vertrekken. Een wandeling van twee uur gaf me echter 

een idee van de twee zustersteden. 



Pesth is gelegen op de linkeroever van de Donau, in een zandvlakte, langs de rivier begrensd 

door zeer mooie kades, en tegenover de brug, door de Place du Coronnement, die van een 

groots aanzien is. De oude stad heeft, ondanks recente verfraaiingen, haar oude Hongaarse 

cachet behouden, en het is een gelukkig iets. Je kunt daar een aantal prachtige kerken zien, en 

tussen de openbare monumenten viel mij vooral het Hôtel des Invalides op, met een prachtig 

karakter. 

Pesth heeft ook een gerenommeerde universiteit en een theater waar de nationale opera wordt 

opgevoerd. Ik wierp ook een blik op het veld van Bakos, vlakbij de stad, dat de herinnering 

aan de beroemde diëten die daar werden gehouden in herinnering houdt. Ik stak toen de brug 

over en ging naar Bude, ook wel Ofen genoemd. Van een afstand is het uiterlijk 

indrukwekkend. De stad is gebouwd op de helling en aan de voet van een heuvel die aan de 

ene kant majestueus wordt gekroond door de citadel en aan de andere kant het Palatijn of het 

koninklijk kasteel. Bude behoudt zijn middeleeuwse uiterlijk nog beter dan Pesth, en ik heb 

een paar gevels van paleizen of hotels gezien die getuigen van de grootsheid en smaak van de 

oude adel van het land. Het meest merkwaardige in Bude zijn de Bains du Pont 

(Brucksbaden), die dateert uit de Turkse overheersing en een volledig oriëntaals karakter 

heeft. Deze baden, bediend door een hete mineraalwaterbron, bevatten een zwembad waar 

iedereen, mannen, vrouwen en kinderen, gratis komen baden. De bevolking van Pesth en 

Bude samen bedraagt meer dan 100.000 ha. 

 

bitants, waarvan tweederde voor deze eerste stad.  

De treinreis van Pesth naar Wenen duurt zeven uur en gaat door Gran en Presbourg. Ik zal 

niets zeggen over deze twee steden, van ongelijke betekenis, waarvan ik slechts een glimp 

heb opgevangen. De kathedraal van Presburg, waar de koningen van Hongarije werden 

gekroond, ziet er van verre nobel uit en ik betreurde vooral dat ik die niet kon bezoeken. 

Ik maakte een onmisbare tweedaagse stop in Wenen, bijna uitsluitend werkzaam om uit te 

rusten in het hotel.  

Twee of drie wandelingen, die ik in de auto probeerde, stelden me niettemin in staat om het 

belang en de schoonheid van deze waardige hoofdstad van een groot rijk te beoordelen. Wat 

de reiziger het eerste opvalt, is de kathedraal van St-Etienne, prachtig exemplaar van de 

Duitse gotische kunst, met zijn klokkentoren (de enige afgewerkte) hoog van 150 meter; de 

moderne kerk van Saint-Sauveur; het keizerlijke kasteel of de Burg, een enorme verzameling 

gebouwen uit verschillende tijdperken, een soort binnenstad; het Belvedere Paleis, waar het 

museum is gevestigd, en tenslotte de nieuwe Opera, een van de mooiste theaters ter wereld. 

Ik ging door de hele oude stad, volgde de boulevard die nu de oude afgebroken wallen 

vervangt, en vervolgde mijn wandeling in de Volksgarten, een openbare tuin waar 

uitstekende muziek wordt gemaakt, in het Prater, heerlijke Champs-Elysées op een Donau-

eiland, en Ik eindigde met een bezoek aan Schloss Schönbrunn, waarvan ik alleen de 

buitenkant en het prachtige park kon zien. 

Twee dagen later beloofde ik mezelf terug te keren naar de Oostenrijkse hoofdstad en nam ik 

een avondtrein die me via Simbach, München, Stuttgart, Carlsruhe en Keulen bracht.  

 

zonder te stoppen, in veertig uur, in Arnhem. Ik had maar één idee, om aan te komen! 

aankomen!. De volgende dag vertrok ik weer naar mijn provincie en de volgende dag, 5 

oktober van het jaar 1868, bevond ik me in mijn huis in Eysinga, in Beetsterzwaag, midden in 

mijn geliefde Friesland dat ik drieënhalf had achtergelaten. een half jaar geleden om deze reis 



te ondernemen die ik zojuist aan de lezer heb gerapporteerd. Alle reizigers kennen de emoties 

van terugkeren. Hoeveel prees ik God voor het terugbrengen naar mijn vaderland, naar mijn 

familie en vrienden! Ik meldde, het is waar, een zeer vervallen gezondheid; maar ik moest 

veel verwachten van de rust en van de zorg en het welzijn die ik zo vaak had gemist op de 

wegen van Perzië, Mesopotamië en Syrië: ik vertrouwde vooral op deze goddelijke 

bescherming die, na zoveel voordelen , bracht me levend terug naar de loge, rijk aan 

herinneringen die me dierbaarder waren dan alle offers die het me had gekost om ze te 

verwerven. 

Sinds mijn terugkeer, een gelukkige inspiratie die me naar de kust van de Provence en 

Cannes heeft gebracht, heb ik eindelijk aan het heerlijke klimaat van deze favoriete streken 

de terugkeer te danken van een gezondheid waarvan ik dacht dat die voor altijd in gevaar 

was. Het is daar dat ik in staat was om, na vertragingen veroorzaakt door verschillende 

omstandigheden, deze relatie te beëindigen waarvoor ik, bij het beëindigen van, zoals ik deed 

in het begin, de behoefte voel om de meest volledige toegeeflijkheid van het publiek te 

vragen, v / ✓  

EINDE.  
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Ali-Illahis, III, 438.  

Ali-Merdan-Khan, II, 212.  

Ali-Kouli-Mirza (de prins), II, 321, 334 j 344.  

Ali-Reza-Effendi, III, 391.  

Alides, III, 292; IV, 23. 

Alison, minister van Engeland in Teheran, II, 263.  

Allah-Verdi-Khan, II, 413.  

Allouet-el-Fahel (de vlakte van de Male), III, 295.  

Alp-Arslan, III, 109; IV, 113. 

Al-Quazouyny, II, 393. Allay, IV, 84.  

Altoûn-Kùpri, IV, 87.  

Altoun-Sou (Eau-d'Or), IV, 88.  

Aly, schoonzoon van Mahomet, IV, 21.  

Aly-Ekbér, IV, 22.  

Aly-Mourad, II, 220.  

Alweal-William, II, 424.  

Amanièh, IV, 50.  



Amanus (de berg), IV, 158, 333.  

Amara, III, 80.  

Amida, IV, 230.  

Amman-Ali-Khan, III, 525.  

Amirat, II, 73; III, 128. 

Ananour, 1, 287.  

Anastasia (de tsaar), I, 133.  

Andreini (de kolonel), II, 140.  

Anezéhs, III, 215.  

Engels, II, 267.  

Angoulème (hertog van), I, 42.  

Anne-Ivanowna, Groothertogin van Koerland en keizerin van Rusland, I, 30.  

Anouèr, III, 17.  

Ansarièhs, IV, 325, 591.  

Anstankin, I, 151.  

Antakièh (V. Antioch), IV, 316.  

Antaradus, IV, 342. Antioch (Antakièh), III, 348; IV, 284. 

Anveri, Perzische dichter, IV, 13.  

Ao, the Sublime, IV, 186.  

Apraxin (de generaal-majoor), 11.247.  

Arabagassi-Seyid-Jaffer, IV, 37.  

Arabs, II, 296; 111.460. 

Arabs-Maadams, III, 287.  

Aragvi, I, 281, 285.  

Arak-Bismüth. III, 497. 

Aramne-Maran, III, 492.  

Ararat (de berg), 1.428.474; II, 44. 

Araxe, I, 488; II, 14, 26. 

Araxe (de kleine), II, 467.  

Arba-Khan, II, 131.  

Arbèles (vlakte van), IV, 91.  

Archiac (Burggraaf van), II, 262.  

Ardebil, II, 70.  

Ardelan, IV, 46.  

Ardeschir (Artaxercès, zoon van Babeg en kleinzoon van Sassan, III, 315.  

Argoûn-Khan, II, 62, 125.  

Arkhangel, I, 130.  



Armenië, II, 6.  

Armeniërs, I, 420; II, 104,139. 

 

III, 523; IV, 28. - Katholieke Armeniërs, IV, 228, 264. Schismatics, IV, 228, 264. 

Amen, IV, 101.  

Arsace, II, 10 Arsacides, II, 10.  

Arsacia, II, 152.  

Artaban IV, 351.  

Artacène, provincie Arbèles.  

IV, 90.  

Artaxias, koning van Armenië, II, 9.  

Artaxiasata of Artaxata, stad Armenië, II, 9.  

Arvad (Ruad), Fenicisch eiland genoemd door de Grieken Aradus, IV, 341, 342.  

Asad-Khan, II, 213.  

Ashraff, Afghaanse prins, II, 198 Assarhaddon, koning van Assyrië, IV, 183, Asrabad, IV, 

79.  

Assur, Niniviaanse godheid, IV, 160.  

Assyria, II, 461; III, 361. 

Astafieff (algemeen), 1, 476.  

Astarte (tempel van), IV, 359.  

Attabeg, titel die vader of gouverneur betekent, 111, 110 ; IV, 180.  

Attabegs van 'Aderbeidjan, III, 110; - Attabegs du Fars, II, 511; 111,40. - Attabegs van Irac-

Adjemi 111, 110. - Attabegs van Laristan, ibidem, - Geschiedenis van de Attabegs, IV, 110. - 

Attabegs Salgariens, II, 496.  

Astérabad, II, 204, 260.  

Astrachan, I, 217.  

Augustins, II, 427.  

Avicenna, III, 109.  

Avouaschek, III, 394.  

Ayoubites, III, 116.  

Azem-ebn-Hanifah, III, 133.  

Aziz-Khan, 11.321.  

Azzed-Daulah, III, 106.  

B.  

Baas Peter Mikhaïlof, naam aangenomen door Peter de Grote in Saardam (Holland), I, 50.  

Bàb (le), stichter in Perzië van een nieuwe religie, belde vanuit zijn  

naam Babysm, II, 110; IV, 18. 



Baba-Gùrgùr, IV, 87.  

Baba-Khan, 11, 249; III, 33, 498. 

Babylon (ruïnes van), III, 271 en volgende. - Birs-Nimroud, ib., 280. 

- LeKasr, of tuinen van Semiramis, il)., 273, 274. - Maagd van de toren van Babel, ib., 248, 

251.  

Babys, II, 103, 110; IV, 17. 

Bahysme, II, 110, 315.  

Badanèh, IV, 79.  

Baderbeg, IV, 31.  

Bagalos, III, 72, 288.  

Bagdad. - Zetel van het Kalifat van de Abbasiden. - Zijn stichting, 111, 87. - Zijn vijfendertig 

Kalifes, ibid., 99 en volgende. - Beschrijving, ibid., 120 e.v. - Natuurlijke historie, klimaat, 

manieren en gebruiken, religieuze sekten, huwelijken, religieuze ceremonies, bijgeloof, 

handel, munten, ibid., 153 en volgende. 

Bagdad (omgeving van); mijn installatie op het platteland; Habib-tuin, III, 255. 

Bagdad (pachalik van), III, 186.  

Bagdad (knop van). 111, 156; IV, 272. 

Baguisian, Prins van Aleppo, IV, 295.  

Baker (dokter), II, 346.  

Bakhthery (mount), III, 5, 6.  

Bakhtiaris, II, 212, III, 19.  

Baku, I, 225.  

Bakouba, III, 390, 394.  

Bakourou Pacorus II, III, 348.  

Balaneum, IV, 342.  

Balbek (ruïnes van), IV, 601.  

Baltic (de zee), I, 51.  

Baradah (Le) IV, 536.  

Barker, voormalig Engels consul in Aleppo, IV, 329.  

Bariatinsky (prins), I, 399.  

Barrère (de) consul-generaal van Frankrijk in Jeruzalem, IV, 520.  

Bassa-Sin, Emir-el-Omrah, III, 107.  

Basra of Basra, III, 64, 67, 71.  

Battelli, IV, 104.  

Bathenians of Assassins, III, 110; IV, H2. 

Batnai, IV, 167.  

Batroun, de oude Botryx, IV, 348.  

 



Beaufort-d'Hautpoul (Markies de), II, 262.  

Bedouin, III, 328, 373. - Bedouin women, ib., 327.  

Bedreddin-Loulou, IV, 116.  

Béglier-Beys, II, 323.  

Begler-Bey, IV, 250.  

Behâr, IV, 31.  

Beilan, IV, 333.  

Bekâa of Coele-Syrië, IV, 536.598.  

Bel-El, IV, 160.  

Belgrado (Mgr.), Patriarch van de Latijnse ritus, IV, 317.  

Benaowa-Southèh, (rivier), markeert de grens tussen Turkije en Perzië, IV, 68.  

Bende-Soulag, III, 499.  

Bender-Abbassi, (de haven van Abbas), 111, 56. 

Bender-Bouchir, II, 354; III, 53. 

Beni-Abou-Mohammed (stam van), 111, 79. 

Beni-Lâams (stam van), III, 82.  

Benjamin de Tudèle, II, 393; IV, 125. 

Berlijn, I, 6.  

Bernay, kanselier van de Franse gezantschap in Teheran, II, 176.  

Bertrand (Victor), Franse consul in Aleppo, IV, 269.  

Berudzhik, IV, 247.  

Beschir (de emir), IV, hfst. XI. 

Bet-Arbel, bijbelse naam van Arbèles, IV, 92.  

Bethlehem van Juda IV, 461.  

Betsaïda, IV, 413, 418.  

Beiroet (de Beryte van de Ouden), IV, 348, 531.  

Bezaü (de berg), III, 496.  

Bibidjek, IV, 84.  

Bibikabad, IV, 26.  

Bibliotheek van de kruistochten, IV, 109.  

Bidesorg, III, 491.  

Biren (Jean-Ernest), I, 33.  

Bismark (de generaal), I, 36.  

Bisoutoun, III, 482, 484.  

Biveran, III, 536.  

Boerhaave, II, 166.  

Boha-Eddin, IV, 110.  



Boha-ed-dyn-Hhaïder, II, 136.  

Bohémond, IV, 296.  

Bohémond, graaf van Tripoli, IV, 311.  

Bohramèh, 111, 534. 

Bohrous, III, 394.  

Bonaparte (algemeen), I, 43, 497.  

Borazdjoun, III, 49. 

Bordj-er-Riha (Jericho), IV, 477.  

Borsaki, gouverneur van Mosul, IV, 111.  

Borussen (Pruisen), I, 11.  

Botta, Franse consul in Mosul, IV, 124.  

Boeddha (tempel van), I, 213, 241.  

Bouides, 111, 104. 

Bourda of zwarte jas van de Abbasiden, III, 107.  

Bourée, minister van Frankrijk in Perzië, II, 319.  

Bouyourouldi, Turks paspoort, IV, 80.  

Brugsch (dokter), II, 51.121.262.  

Brunswick (Louis-Ernest de). 1,37. 

Biidberg (Baron André de), IV, 4.  

Bumodus, vandaag de Kazir, IV, 100.  

Inbrekers, Ancient Shaped Boats, III, 66.  

Bûmes, II, 51.  

Byblos, door de Bijbel Gebal genoemd, en door de Arabieren Gebeil, IV, 348.  

VS  

Moslim lijken, vervoerd naar de heilige plaatsen, III, 310, 485.  

Arabische koffie, de bereiding ervan, III, 330.  

Calach, oude stad van Assyrië, IV, 176.  

Callirhoë (rivier), IV, 242.  

Cana, IV, 429.  

Canschi-Jahli, III, 233.  

Caprus (de grote Zab), IV, 90.  

Capuchins, II, 427; IV, 227, 254, 349. 

Caravanscrais, II, 438; III, 131. 

Carduchia (oude naam van Koerdistan), IV, 39, 44.  

Carduques (Carduci), voormalige inwoners van Koerdistan, IV, 39.  

 

Carmel, IV, 382, 384.  



Karmelieten, II, 427.  

Casius (de berg), door de Arabieren Djebel-el-Acra genoemd; IV, 325. 

Catholicos van Khartli, I, 337.  

Katholieken, III, 70; IV, 316. 

Catoni (M.), vice-consul van Holland in Aleppo, IV, 335.  

Caucase, 1, 248, 277. - Le Darial, I, 301. - Le Kasbek, ib., 300. - Le pas du Kasbek, ib., 291. - 

Kçestovaïa-Gora, ib., 295.-Montagnards du Caucase , I, 489.  

Ceders van Libanon, IV, 611.  

Châb-Hamzeh, II, 155.  

Châh-Houssein, II, 198.  

Châh-Ismaël, de eerste van de Sophis, II, 70.  

Châh-Ismaël II, II, 155, 212.  

Châh-Ismaël III, II, 155.  

Châh-Mohamet (Khodah-Bendeh), II, 155.  

Châh-Nameh (de), Perzisch gedicht IV, 11.  

Châh-Rokh, II, 209, Châh-Thamasp, n, 72.154; 111.450. 

Châh-Zadèhs, vorsten van het Perzische bloed, 11, 309; III, 443. 

Chàpour (SaporIer), zoon van ArdeschirBabgan (Artaxercès, de Sassanid), n, 153; m, 31. 

Châpour of Sapor II, III, 449.  

Châhpour (ruïnes van), III, 25.  

Châhpour-Khoùréh (kanton), III, 17.  

Chaldea, 111, 67, 239.  

Chaldeeën, IV, 228.  

Katholieke Chaldeeën, IV, 83.  

Sjaals, IV, 70.  

Chamchawilde, 1.402.  

Champteduc (M), III, 397.  

Changiri (M.), gouverneur van Naghtchivan, I, 483.  

Charavé, II, 134.  

Chardin, ik, passim; n, 14; IV, 7. 

Charles X, koning van Frankrijk, II, 261.  

Chateau de la Pucelle, II, 93.  

Chatt-el-Arab (rivier van de Arabieren), naam die de Eufraat aanduidt en de Tigris verenigd, 

III, 64.  

Chavari, III, 525.  

Chazelles (burggraaf van), II, 262.  

Sheik-ali-Khan, hoofd van de stam van Zends, II, 216.  



Cheick-Emir, dorp aan de Bumodus, IV, 100.  

Cheik-Hamzé, broer van Cheik de Kiffel, III, 283.  

Sheik-Jahya, mullah van de Suba's, III, 237.  

Cheik-Mahamet-ez-Kafièh (hoofd der derwisjen), IV, 51.  

Cheik-Mahomed-Moksin, moslimschrijver, auteur van Dabiztan, II, 292.  

Cheik-Mathée, Jacobietenklooster, IN, 105.  

Sheik-Sephi of Sopht, auteur van de Sophis-dynastie van Perzië, II, 70,201 Shemakha of 

Shemakhi, in Shirvan, I, 250.  

Cherabân, 111, 401. 

Chezy (M. de), IV, 14.  

Chinabad, II, 169.  

Chirastanek, vallei van Chirastanek, II, 279.  

Shiraz, II, 494 e.v.  

Chirine (de schone), echtgenote van koning Khosrou-Purviz, III, 420.  

Chiytes, aanhangers van de Perzische sekte, II, 71, 302.  

Cholera in Perzië, IV, 71.  

Chosroës II de Grote (Nouschirvan - de Rechtvaardige), II, 295; IV, 349, 352. 

Choucha, hoofdstad van Karabag, II, 249.  

Chram (de), Caucasus River, I, 403.  

Circassians, (zie Circassians).  

Cison (le), IV, 380.  

Duitse koloniën langs de Wolga. - Jecatherinenstad (1, 194); - Voorbereider (ib., 200); - in de 

Kaukasus (ibid. 324 en 409); - Schotse kolonie in de Kaukasus (ib. 

323); - Pruisische kolonie, IV, 390. 

Nederlandse kolonie Saraton aan de Wolga, I, 183.  

Turkomische koloniën langs de Tigris, IV, 171.  

 

Lynch Company, voor de stoomnavigatie van de Tigris, III, 67.  

Constantinopel, IV, Epiloog.  

Corvas, Hindu mandenmakers, III, 54.  

Don Kozakken, I, 200.  

Cossacks of the Line, I, 310.  

Couffah, Ill, 291; IV, 21. 

Courlande (la), I, 28 en volgende.  

Coxonis (meneer en mevrouw), IV, 268, 274 en 275.  

Ctesiphon (ruïnes van), III, 85, 97, 319, 348, 352.  

D  



Dalaki (rivier van), 111, 47. 

Dalen en Holm (Livonia), vandaag Kirchholm, I, 9.  

Damascus, II, 299, IV, 537.  

Donau, IV, Epiloog.  

Sùsmanièhs dansers, IV, 53.  

Daoûlet-Châh, biograaf van de dichter Saàdi, II, 509.  

Daphne (hout van), in de buurt van Antioch, IV, 290, 330.  

Dar-al-Sani, oude naam van Bagdad, III, 97.  

Dara, de oude Anastasiopolis, IV, 212.  

Dàràb-le-Kaïanien (Darins-Nothus), II, 136.  

Dareb-ebn-Abbas, hoofd van de Alli-stam, sjeik van Kiffel, 111.285.  

Darogas, Perzische politie-inspecteurs, 323.  

Daru (Burggraaf Paul), II, 262.  

Daskéran, IV, 65.  

Dastheir, II, 513.  

Dasterghi, 111, 11.  

Davalou, aan de voet van de Ararat, 1.481.  

Dawkins, IV, 580.  

Deccac, Prins van Damascus, IV, 296.  

Godin van de Vijftien, IV, 93.  

Syrische godin, IV, 242.  

Defremerv, vertaling van Saadi's Gulistan, II, 509.  

Dehli, hoofdstad van het Mogolrijk, II, 206.  

Deïr-El-Akhmar, IV, 609.  

Deïr-Mar-Maroun, IV, 599.  

Lunch met de Armeniërs van Hamadan, 111, 523.  

Delsolmes, koopman in Tiftis, 1.390.  

Démavend (de berg), II, 174, 271.  

Deodatus - Arakelles - Wank, Armeense onderofficier in dienst van Rusland, 1, 468.  

Derbent, aan de Kaspische Zee, 1, 229; III, 499. 

Deréh (rivier van), III, 506.  

Derkachan, IV, 197.  

Dervishes, II, 367; III, 315, 488; IV, 51, 77. 

Dervisch-Pasha, maarschalk van het rijk, gouverneur van Diarbekir, IV, 231.  

Desbassyns de Richemont (de burggraaf), buitengewoon gezant in Perzië, II, 261.  

Woestijnen van Babylonië en Assyrië, III, 319, 388.  

Desert-Salé in het noorden van Perzië, III, 541.  



Diala (la), belangrijkste zijrivier van de Tigris, III, 354, 390, 416, 432.  

Diarbekir, aan de Tigris, IV, 192.  

Digby (Dame), IV, 558.  

Dimitri III, bouwer van het Kremlin in Moskou, 1, 125.  

Dinar (bergen), Ill, 6.  

Diner met de Turkse consul in Kirmanchâh, III, 472.  

D4odore van Sicilië, IV, 130.  

Disciples of Saint John, naam gegeven aan de Soubas (zie dit woord), 111,239.  

Dizful-Roùd, rivier van Zuid-Perzië, III, 66.  

Djamaa-el-Touarykh (verzameling van de annalen), door de historicus Raschided-Dîn, II, 

128.  

Jebel-el-Acra, berg van Syrië, nabij de monding van de Orontes, IV, 329.  

Djebel-el-Arz (Berg van de ceders), IV, 611, Djebel-Makmel, de hoogste piek in Libanon, 

IV, 610.  

Djebel-el-Moussèh, berg van Sé! Eucia van Syrië, IV, 326.  

Djebel-Tak (de oude Zagros), IV, 29, 39, 88.  

 

Djebel-Zakhô (berg van Zakhô), vlakbij de Tigris, IV, 149.  

Djellal-Eddin, Perzische dichter, IV, 13 en 14.  

Djenghui-Shehr, IV, 283.  

Djenîne, IV, 430.  

Djerbadekan (de), Perzische rivier, II, 558.  

Djérif, Arabische herder, III, 330.  

Djezzar-Pasha (de slager), IV, 378.  

Djz, soort bitumen, III, 156.  

Djézanièh, 111, 371. 

Djezirèh, IV, 110, 192.  

Djos, soort beton, 111, 123.  

Djoudeidèh, III, 366.  

Djoulfa, op de Araxe, I, 488; II, 20. 

Djoulfa, nabij Isfahan, II, 414.  

Djoutash, III, 501.  

Dolgorouki (prins), Russische ambassadeur in Perzië, II, 311.  

Dominicanen in Perzië, 11, 427.  

Dominicanen van Mosul, IV, 121.  

Doredj, IV, 32.  

DouhotTha, aan de Wolga, 1, 203.  



Doubrowsky, Russische diplomaat, 1, 87.  

Doucheli, in de Kaukasus, I, 285.  

Droshka, Russische auto, I, 173.  

Duna (la), Riga River, I, 17.  

Dunahourg, hoofdstad van het Poolse Livonia, I, 45.  

Dubeux, auteur van een samenvatting over Perzië, 11, 257.  

Dubois d'Angers, IV, 270.  

Durighello, Franse consul in Saïda, IV, 356.  

E.  

Ebcharrèh, IV, 611.  

Ebher, II, 136.  

Ebn-Hambal, een van de heilige doktoren van het soennitische geloof, Ill, 122.  

Ebn-Haûqâl, Perzische geograaf, II, 179.  

Ecbatane (zie Hamadan), III, 506. 

Eden, op de samenkomst van de Tigris en de Eufraat, Ill, 77.  

Edesse (Orfa), IV, 192, 242.  

Edjmiazin-klooster, hoofdstad van de Armeense religie, I, 476.  

Niet-verenigde Griekse Kerk, IV, 316.  

Ehden, IV, 613.  

Eirandibil, II, 31.  

Ekbal-ed-Daùlet, zoon van de voormalige koning van Oude, III, 307.  

Elbourz (berg), II, 168.  

Elbrus (berg), I, 312, 327.  

Eldridge, Britse consul in Beiroet, IV, 533.  

Olifant van de koning van Perzië, III, 542; IV, 30. 

El-Kosch, IV, 170.  

Elkusha, Caucasus River, 1, 324.  

El-Mansour, sjeik van het dorp Nimroud, IV, 188.  

Elwend (mounts), 111, 501; IV, 30. 

Emin-èd-Dauléh, 3e zoon van de koning van Perzië, II, 441.  

Emir-Effendi, caimacam uit MeschedAly, III, 289.  

Emir-el-Omrah (hoofd van de edelen), III, 105.  

Emir-Nizam (1 '), vizier van de koning van Perzië. - Zijn dood, II, 309. 

Emir-Rustam-Bey, voormalige Turkse officier, III, 395.  

Encava, dorp van Chaldeeuwse christenen, IV, 97.  

Erdibil (Arbèles), IV, 89.  

Erivan, 1,474; II, 13. 



Er-Ram (Rama), IV, 447.  

Esdrelon (vlakte van), IV, 390.  

Estland (1 '), I, 44.  

Eufraat (1 '), III, 272; IV, 247. 

Ez-ed-Daulèh (de prins), broer van de koning van Perzië, gouverneur van Hamadân, III, 528; 

IV, 24. 

F.  

Fadhl-Allah-Raschid-Eddin, geboren in Hamadân, auteur van de History of the Mongols, IV, 

12.  

Nederlandse Factorerie van BenderAbassi en Isfahan, III, 59.  

Fagergrin (de dokter), Zweedse dokter in Shiraz, II, 497.  

 

Fars (de) of Farsistan, het oude Persis, II, 199, 213, 454, 496.  

Farsags, Perzische competities, II, 91.  

Farsy, naam van Zuid-Perzië, II, 291.  

Fathime, dochter van Mahomet en vrouw van Aly, II, 298; III, 113, 292; IV, 21. - Zijn graf in 

Kum, II, 368. 

Feilikous, verdwenen stad van Koerdistan, en vervangen door het meer van Séribar, IV, 67.  

Feodorowka, aan de Wolga, I, 190.  

Ferash, Perzische politiebewakers, 11.478.  

Ferhad, voormalig Perzische beeldhouwer, liefhebber van koningin Shirin, 111, 420. 

Férid-Eddin Attar, auteur van PendNamèh of Book of Advice, IV, 13.  

Ferrier (algemeen), reiziger in Perzië, III, 431, 450.  

Ferruck-Khan, Perzische diplomaat en minister, II, 319, 321.  

Perzische festivals. - Feest van Imam Aly; Nachtfestival van Lichten; Feest van gratie; 

Rhamazan-festival; Offerfeest, II, 341. 

Feth-Ahmet-Beg, mudir van Tshemtshemâl, IV, 85.  

Feth-Ali-Châh, grootvader van de regerende koning van Perzië, II, 108, 133; III, 15. 

Feth-Ali-Khan, hoofd van de Kadjar-stam, II, 204.  

Vuur (aanbidding van), I, 244.  

Fezenzac (hertog van), Memoires over de Russische campagne, I, 160.  

Finland (Golf van), 1, 100.  

Flandin (Eugène), auteur van een VoyageenPerse, II, 108,121,459, 544. - Flandin en Coste, 

ib., 494.  

Foui of Fouwl, aan de Wolga, III, 65.  

Foui, inspecteur van de telegraaflijn in Perzië, III, 483.  

Frans; Franse natie, Il, 267, 291. 

Frederick, hertog van Schwaben, leraar van de Duitse Orde, 1.10.  



Frengui, naam gegeven door de Orien-  

tarief voor Europeanen, 111, 412, 433.  

Fresnel, Franse geleerde, IV, 129.  

Fyn, kasteel bij Kachàn, II, 383.  

Gr  

Gadja-Hennah, christelijke koopman, IV, 97.  

Gadja-Jùssouf de Kerkouk, eigenaar in Encava, IV, 97.  

Gadja-Jussouf, Chaldeeuws-katholiek in Kerkouk, IV, 85.  

Gadja-Mouça, Christian uit Djezirèh, IV, 203.  

Gagarin (Prince Gregory), zijn tekeningen uit de Kaukasus, I, 253, 393.  

Gamasiàh, Perzische rivier, III, 484.  

Garaman-Melhom, Armeense bankier in Teheran, IV, 5.  

Gardane (algemeen), ambassadeur van Napoleon I in Perzië, II, 252.  

Gandaouri, dorp in de Kaukasus, bewoond door de Osseten, I, 296.  

Gangamèles (vlakte van), waar de zogenaamde slag van Arbela werd uitgevochten, tussen 

Alexander en Darius, IV, 89, 91, 101.  

Gaurs of Guèbres, aanbidders van vuur (V. Parsis), II, 297; III, 43. 

Gazou (dieven van de woestijn), III, 216.  

Gelenovka, dorp Armenië, I, 467.  

Géleznovodsk, kuuroord in de Kaukasus, I, 319.  

Gendja, genoemd door de Russen Elisabethpol, I, 266, 271.  

Gendsch-Namèh, fontein met antiek, nabij Hamadan, III, 522.  

Genghir-Khan (algemeen), rentmeester en directeur van de arsenalen van Perzië, II, 343.  

Genghis-Khan, I, 120; III, 117.  

Géorges (Jouri), eerst van de naam, prins van Kieff, oprichter van Moskou, I, 115.  

Géorges XI, laatste koning van Georgië, I, 348.  

Georgia, 1, 267, 345 en volgende.  

 

Georgiërs, 1, 415. - Georgiërs, ib., 416.  

Georgiewsk, I, 313.  

Ghauri (rivier van), IV, 198.  

Ghazan-Khan, eerste moslim Genziskhanide, II, 62.  

Gheredj (rivier van), II, 171.  

Ghesd, nabij Isfahan, II, 390.  

Giovani, Italiaanse arts gevestigd in Erdibil, IV, 97.  

Giovanni-Hénnah, Grote Vicaris van de Bisschop - Patriarch van Antiochië, IV, 218.  

Glaser, handelaar in Tiflis, l, 390, Gobi, dorp van de Kaukasus, I, 297.  



Gobineau (graaf van), voormalig zaakgelastigde in Perzië, II, 109, 499; IV, 15. 

Godfried van Bouillon, IV, 296.  

Goldmgen, hoofdstad van Koerland zelf, I, 28.  

Golf van Issus, IV, 336.  

Gore Ouseley (meneer), Minister van Engeland in Perzië, II, 254; III, 345. 

Gothard Kettler, eerste hertog van Koerland, 1, 28.  

Gounga, aan de Wolga, 1, 169.  

Grand Prince, titel ingenomen door Rurik, de stichter van het Russische rijk, I, 116.  

Grieks-katholieken, IV, 264.  

Schismatische Grieken, IV, 264.  

Griboyedoff, Russische minister in Perzië, II, 256.  

Grosman (kapitein), lid van de Pruisische missie in Perzië, II, 263.  

Groussèh (Perzisch Koerdistan), IV, 56.  

Guebres (zie Gaurs).  

Guerdana-Salwatabad, kloof van Perzisch Koerdistan, IV, 36.  

Guerdène-Nâl-Shikâm, berg van Perzisch Koerdistan, III, 444.  

Guerroun (keten van), in Perzië, III, 496.  

Guldenstadt, Duitse reiziger, I, 360.  

Gulhek, residentie van de Engelse minister bij Teheran, II, 264.  

II  

Habib, uit de familie van de Shihas van Damascus; verblijf in Bagdad, III, 90, 89, 364. 

Haçan, zoon van Alv, kleinzoon van Mahomet, 11, 299; III, 293; IV, 21. 

Hadji-Abd-el-Rahman, hoofd van de douane in Kerbélah, III, 310.  

Hadji-Aly-Kouli, Khan van Kazeroûn, Ill, 20.  

Hadjidji, bergbeklimmers van Perzisch Koerdistan, IV, 57.  

Hadji-Ghalil, Engelse consul in Kirmanchâh, 111, 472. 

Hadji-Ibrahim, minister van LouthfAli, heerser van Shiraz, II, 225.  

Hadj-Mirza-Aly-Naky, muschtehet de Kerbelah, III, 313.  

Hadji-Mustapha-Bey (de kolonel), commandant van de artillerie bij Hillah, III, 269.  

Hadjimenèh (Perzisch Koerdistan), IV, 61.  

Hafiz, Perzische dichter, echte naam Mahommed-Chems-Eddin, II, 505-513; IV, 13. 

Haïasdan, voornaam van Armenië, II, 7.  

Haïder-Beg, agha of gouverneur van Mérivan (Perzisch Koerdistan), IV, 66.  

Haika, oorspronkelijke naam van de Armeniërs, II, 7.  

Haïtas (Turkse ongeregelde troepen), IV, 85.  

Halawanèh, dorp in Koerdistan waar tapijten worden gemaakt, IV, 64.  

Halifax, IV, 580.  



Hamadan (de oude Ecbatane), III, 506 en volgende; IV, 28, 91. - Vlakte van Hamadan, III, 

519. - Saffraan van Hamadan, ibid. 

Hamah, IV, 594.  

Hamals of Faquins, Koerdische portier, III, 335 Hamekessi (Perzisch Koerdistan), IV, 31.  

Hamma-Kassi, 111, 532. 

 

Hammam-Ali (zwavelbaden), aan de Tigris, IV, 489.  

Hammer (baron van), Duitse oriëntalist, II, 126; IV, Epiloog. 

Hanefites, moslimse, III, 134.  

Hanouche Asfar, christen-Arabier uit Bagdad, III, 316.  

Haoua-Arslân, Turkomische kolonie bij Mosul, IV, 472.  

Harcus, patriarch van de Verenigde Syriërs, IV, 317.  

Harford Jones Bridges (meneer), Britse minister in Perzië, II, 254.  

Harienèh (in het Koerdisch), Partchighli (in het Turks), laatste dorp van Perzisch Koerdistan, 

IV, 69.  

Haroun-al-Raschid of de Justiciar, II, 44, 354; III, 100. 

Harrin, dorp bij Mardin, IV, 245.  

Hassan - Abd'Ullah - Khan, gouverneur van Shiraz, II, 519.  

Hassan-Beg (de prinses), 1, 461.  

Hassan-Khan, heer van Zagha, III, 503.  

Hassaa Khan, gouverneur van KasrChirine, III, 445.  

Hattara, dorp Yezidis, IV, 193.  

Hazia, IV, 560.  

Heft-iqlym (de zeven klimaten), verhandeling over geografie, II, 382.  

Hegira (tijdperk van 1 '), II, 295.  

Heise, pianist van de koning van Perzië, II, 355.  

Heldua (vermoedelijke ruïnes van), IV, 352.  

Herat, II, 349.  

Herman de Balck, gouverneur van Livonia voor de Duitse Orde, I, 44.  

Heward (dokter), in Bender-Boucbir, III, 60.  

Hczaâm, zijrivier van de Tigris, 111.374.  

IIhâdjy-Khatfah, II, 87, 426, 181.  

Hhamd-Oullâh, II, 424, 181.  

Hhidekel, oude naam van de Tijger, IV, 425.  

Hillah, vlakbij de ruïnes van Babylon, III, 268.  

Hittine (Vlakte en slag van), IV, 496, 428.  

Hoceïn, zoon van Aly, gedood in Kerbelah, II, 96, 299; III, 305 e.v.; IV, 24. 



Hocem-le- Kurde , beroemde struikrover, 11.431.  

Holland, 1,49; II, 361. 

Nederlanders begraven in Isfahan, II, 420.  

Homs en zijn omgeving, IV, 561.  

Horde (la), Kalmyk-nederzetting aan de Wolga, I, 205.  

Horde (de Grote), Mongoolse monarchie, ook wel de Gouden Horde en de Kaptchak Horde 

genoemd, 1, 424.  

Hormuz-Rassam, Engelse consul in Mosul, IV, 133.  

Houlagou of Houlakou, kleinzoon van Gengiz-Khan, II, 64, 448.  

Houraman, berg van Perzisch Koerdistan, IV, 57.  

Coverin, zoon van Iman-Réza, een van de belangrijkste heiligen van Perzië, II, 463.  

Houssel, Fransman, hoofdtuinman van de koning van Perzië, IV, 3.  

Hud (de), zijrivier van de Tigris, III, 80.  

Huëder, dorp met palmbomen, 111, 396.  

ik  

Ibn-Alalir, Arabische kroniekschrijver, IV, 110.  

Illiats, naam van Perzische nomaden en afstammelingen van oude stammen, II, 288, 448; III, 

27. 

Ilkhani-Khan, neef van de koning van Perzië, III, 307.  

Imâd-ed-Daulèh, oom van de koning van Perzië, III, 453, 478; IV, 24. 

Iman, titel van heiligheid, II, 300.  

Imamat, religie van de imams, tegengewerkt door de Perzen als a / î '/ o /, II, 304.  

Imam-Aly, hoofd van de familie Alides, 111, 292.  

lmam-Muazem, dorp bij Bagdad, III, 365.  

 

Imam-Réza, moslimheilige, II, 446.  

Imams (de twaalf), de enigen die worden erkend als de ware afstammelingen van de profeet, 

II, 300.  

Imams (de heiligen), naam van de kinderen van Aly en Fathime, dochter van Mahomet, IV, 

23.  

Imams-Zadèhs, islamitische begrafenissen of kapellen, II, 301, 372; III, 11, 515. 

India, (project van een Frans-Russische expeditie naar India via Rusland en de Kaspische 

Zee), 1, 497.  

Indië (Engelse compagnie van), II, 251, 319.  

Indië (Nederlandse compagnie van), 11.420.  

lrak-Adjémi, Perzische provincie, II, 97, 147, 199.  

Iran (vroege Perzië), II, 200.  

Iraniërs, voornaam van het Perzische volk, II, 290.  



Isdigerdes III, de laatste Sassanidische koning van Perzië, II, 295, 296; III, 92. 

Isly (hertog van), Franse consul in Tiflis, I, 449.  

Ismaël-Sophi, stichter van de Sophis-dynastie, II, 71.  

Ismailis, IV, 592.  

Isfahan, oude hoofdstad van Perzië, II, 391 en volgende.  

Istar, Assyrische godin, IV, 93, 160, 186.  

J  

Jaffa (Yafa, Joppé), IV, 526.  

Jaffer-Beg, Haitas-officier (onregelmatige troepen), IV, 85. "Jaffer-Kouli-Khan, Indische 

Nabob, 11.504.  

Jaubert, Franse geleerde, 11, 252.  

Jellal-Salmân-Pakh, (Suleiman the Pure), de kapper van Mahomet, III, 325, 326.  

Jénotajeffsk, aan de Wolga, I, 208.  

Jericho, IV, 475.  

Jeruzalem, IV, 449 e.v.  

Jezuïeten, II, 427; IV. 

Oosterse jongleurs, II, 169.  

Josselin, graaf van Edessa, IV, 308.  

Joukosfki, Russische schrijver, I, 68.  

Jourdain (le), IV, 413, 473.  

Juber, Arabisch dorp bij Basra, III, 73.  

Joden, III, 412; IV, 86. 

Jussouf, Armeens tot mijn dienst, III, 523.  

Jussouf-Agha, Haitas-officier, IV, 85.  

K  

Kabarda, provincie Kaukasus.  

(La Grande), I, 302; (La Petite), ibid., 211. 

Kâchan, II, 379.  

Kadjars, koninklijke stam van Perzië, II, 198.  

Kadjars-Youkaris, 11, 217.  

Kaempfer, II, 51.  

Kaflan-Khouh, Tiger Mountain, II, 92.  

Kahlofsk aan de Wolga, 1, 172.  

Kaï-Khosrou, van de Kaïanide-dynastie, (de eerste Cyrus.) II, 136.  

Kaïchaour, in de Kaukasus, I, 294.  

Kaïpha, IV, 387.  

Kakhet of Kakheti, provincie Georgia, I, 366.  



Kalâat-el-Fakhra, IV, 621.  

Kalaâ-Mara of Marie, Jacobitisch dorp, IV, 217.  

Kalaâ-Sertchachan, nabij Nisibc, IV, 212.  

Kalifat, tegengewerkt door de soennieten tegen de imamaat van de Perzen, II, 301.  

Kalifes Abbasides of Bagdad, III, 94, et seq.  

Kalifes Ommiades of Damascus, 111, 93.  

Kalifes of Fathimites van Egypte, 111,103,113.  

Kalmyks, 1, 186, 207.  

Kama (la), zijrivier van de Wolga, 1180, 186.  

 

Kamyschin, Kozakkenstad aan de Wolga, I, 200.  

Kanobin, IV, 614.  

Kara, IV, 560.  

Kara-Amid, oude naam van Diarbekir, IV, 230.  

Karabach (bergen), in Trans-Kaukasië, I, 265. Kara-Guzlou (stam van), III, 526.  

Karamsin, Russische historicus, 1182.  

Karaoul-Khanèh, militaire post langs de wegen, II, 448.  

Kara-Sou, Kirmanchâh-rivier, III, 449.  

Karatoum-Wartabet, overste van het Armeense klooster van het eiland Gohtscha, in het meer 

met die naam, I. 467.  

Karatschéi-Kébir en Karatschéi-Séguir, kleine zijrivieren van de Orontes, IV, 325.  

Karrak (eiland), in de Perzische Golf, IL, 319.  

Kasbek. Top van de Kaukasus, 1280. 

Kasbin, II, 148.  

Kasbinians, II, 165.  

Kasr-Shirine, stad van koning KhosrouPurviz, III, 415.  

Kazan, aan de Wolga, 1, 173 en volgende.  

Kazeroûn (Zuid-Perzië), III, 16.  

Kazomène, plaats vereerd door de Chiytes, III, 257.  

Kéleks, vlotten van de Tigris, IV, 201.  

Kémal-Eddin, historicus van de stad Aleppo, IV, 295.  

Kemball (kolonel meneer), Engels wonende in Bagdad, III, 88.  

Kenan-Pasha, gouverneur van Mosul, IV, 122, Kenguewer (de oude Konkabar).  

Ruïnes van zijn tempel van Diana, III, 492.  

Kennareh, nabij Persepolis, II, 477. Kenniki, Jacobite village, IV, 208.  

Kerbelah, vereerde plaats van de Chiytes.  

- Graf van Imam-Hocéïn, III, 302.  



Kerguabad (Perzisch Koerdistan), IV, 35.  

Kerim-Khan, Zend heerser van Shiraz, II, 212; III, 436 en volgende. 

Kerkouk, IV, 85.  

Kermir-Wank, Armeens klooster aan de Araxis, I, 485.  

Khaçani, Perzische dichter, IV, 13.  

Khamsèh (de), noordelijke provincie van Perzië, II, 103.  

Khan, zei over de Nederlanders, in Aleppo, IV, 255.  

Khane-Kine, kleine stad in Perzisch Koerdistan, III, 407.  

Khantchis, hoeders van de karavanserai, III, 405. Khattem, houten mozaïek, gemaakt in 

Shiraz, II 501.  

Khausser (de), of rivier van Nineve, IV, 140. -  

Kherkhah, Koerdistan rivier, III, 449, Khondemir, Perzische historicus, IV, 12.  

Khorsabad, Perzisch dorp met ruïnes, III, 404.  

Khothbah (la), openbaar moslimgebed, 111, 120. 

Khouh-Karaweel, berg van Perzië, II, 100.  

Khvalinsk, aan de Wolga, I, 190.  

Khvessours, mensen van de Kaukasus, II, 427.  

Kieff, voormalige Russische hoofdstad, I, 117. Grand-Princes of Kief, ib., 118.  

Kiffel, naburige stad van de ruïnes van Babylon, III, 282.  

Kimmell, boekverkoper in Riga, I, 24.  

Kinisht (Perzisch Koerdistan), 111.468.  

Kinneir, Engelse reiziger, II, 51; IV, 127. 

Kirgoûn (rivier van), II, 456.  

Kirmanchâh, hoofdstad van Koerdistan - zuidelijk, III, 446, 449.  

Kirrind, 111, 434. 

Kirva of Kurvée, II, 134, 142: Kislovodsk, spa in de Kaukasus, I, 321.  

Kizel (de), zijrivier van de Tigris, IV, 199.  

Klaproth, zijn reis naar de Kaukasus, I, 389.  

 

Kleist (baron van), 1, 405.  

Kodi, Georgia village, I, 276, 461.  

Kohmabad, rond Tabriz, 11, 77.  

Kohroud; welwillendheid van haar inwoners, II, 387. 

Koran (le), II, 303; IV, 7. 

Korbèh, IV, 32, 33.  

Kornah, III, 75, 76.  

Kosküll (CIe en CtesSI ') in Tiflis. 



Kosmoden-Jansk, aan de Wolga, 1, 170.  

Kotchoubé (Prince), zijn kasteel aan de Wolga, I, 191.  

Kotels (optochten), III, 14.  

Kotel-é-Dokhter, Kotel-è-Mallou (Zuid-Perzië), III, 15 en 44.  

Kuban, Kaukasische provincie, I, 311.  

Kouik (de) of Aleppo-rivier, (de Chalis van de Ouden) IV, 260.  

Kum (de heilige), II, 368.  

Kouren, zijrivier van de Chatt-el-Arab, III, 66.  

Kout-aI-Amra, aan de Tigris, III, 82.  

Krèbel, verbonden aan het Russische gezantschap, II, 355.  

Kriloff, Russische fabeldichter, 1, 67.  

Krioucha, aan de Wolga, 1, 183.  

Kuchlag, dorp van de Sùsmanièhs, IV, 31, 36, 52.  

Kûr of Kour, de Cyrus van de Ouden, rivier van Tiflis, I, 263.  

Koerden, III, 438; IV, 36, 39, 59, 62, 199, 202, 213, 281, 283. 

Perzisch Koerdistan, III, 419, volgende.  

IV, 30 en volgende.  

Turks Koerdistan, IV, 71 e.v.  

Kyzil-Ouzen, rivier van Noord-Perzië, II, 91, 93.  

Khanguermèh, berg van Perzië, III, 496.  

L.  

Meer van Antiochië, in mlbe Bahr-elAbbiad (Witte Zee), IV, 332. 

Meer van Barkat-el-Guenezaù, III, 296.  

Asfaltietmeer of Dode Zee, IV, 471.  

Lake Elton, I, 197.  

Meer van Genezareth, van Galilea of van Tiberias, IV, 412.  

Gohtscha of Sevanga-meer, 1, 466.  

Meer van Kédès, IV, 598.  

Meer van Nabi-Jones of van Jona, III, 295.  

Meer van Séribar, IV, 67.  

Lachèze (de dokter), II, 263.  

Laet (John van), II, 51.  

Langlet, van het Institut de France, uitgever van Voyage en Perse, door Chardin, I, 364; II, 

122. 

Lanusse, Franse consul in Mosul, IV, 122.  

Latakièh, de oude Laodicea-adMare, IV, 339.  

Lavard, Engelse geleerde uit de oudheid, IV, 5, 129.  



Lazaristen (vaders), IV, 254.  

Le Bruyn, Nederlandse reiziger, II, 51.  

Leibnitz, redacteur van de statuten van de Academie van Wetenschappen van Sint-

Petersburg, I, 37.  

Lemaire, Franse beeldhouwer, I, 73.  

Léontès (le) vandaag Litanie of Kasmièh, rivier van Syrië, IV, 360.  

Lesghie (la), 1, 257.  

Lesghiens, I, 256, 328, 427.  

Lesghinska, Georgische dans, I, 451.  

Libanon (de), IV, 341, 608; - AntiLebanon, 559. 

Liévin (de broer), IV, 349, 380.  

List (Frédéric), vermeerderaar van de spoorwegen in Duitsland, 1.3.  

Livonia, I, 7 en volgende.  

Lockman, Perzische fabulist, II, 161; IV, 14. 

Louis XVIII, koning van Frankrijk, 1, 41.  

Louristan, provincie Perzië, III, 81.  

Louthf-Ali-Khan, concurrent van Agha-Mohamed, de Kadjar, op de troon van Perzië, II, 223 

e.v., III, 22.  

 

Louthis, Perzische bandieten, II, 434; III, 26. 

Lucciana, dragoman van het Franse consulaat in Mosul, IV, 122.  

Ludovico (de vader), IV, 330.  

Lycus, (V. Nahr-el-Kelb.), IV, 348.  

Lycus (de grote Zab), IV, 90.  

Lydda of Lyd, IV, 524.  

Luynes (de hertog van), IV, 434.  

M.  

Mac-Nil, Minister van Engeland in Perzië, II, 260.  

Macretitsch, Armeense handelaar in Bender-Bouchir, Ill, 60.  

Madaïn sur le Tigre, de dubbele stad of de twee steden, III, 352.  

Magdala, IV, 419.  

Magi, priesters van de religie van Zoroaster, II, 294.  

Maglas (kasteel van), aan de Beilan, IV, 333.  

Mahamet-Beg, kaaimacan van KaneKine, III, 408.  

Mahamet-Emir-Effendi, mudir van Cherabân, 111, 402. 

Mahamet-Kennil, kadi van Mardin, IV, 217.  

Mahmoud-Agha, AltounKupri mudir, IV, 88.  



Mahmoud-Beg, mudir van Erdibil, IV, 95.  

Mahmoud-Ie-Gaznévide, II, 394; III, 107. 

Mahmoud-Khan, hoofd van de Kara-Guzlou-stam, III, 526.  

Mahomed-Ali, bijgenaamd Zendjâny, een van de Babys-opperhoofden, II, 112.  

Mahomed-Khan, Kalenter of prefect van de politie van Teheran, gewurgd op bevel van Nasr-

ed-Din, II, 309.  

Mahomet-Khodah-Bendeh, soevereine Gengiskhanides, II, 64.  

Mahomet-Kouli-Khan, hoofd van de Affshars-stam, II, 208.  

Maï-Decht, dorp bij Kirmanchâh, 111, 446. 

Russische Malakanes, sekte van Griekse christenen, I, 466.  

Malcom (Sir John), generaal en ambassadeur bij de Perzische regering, auteur van The 

History of Persia, II, 51, 130, 182, 227, 250; III, 545. 

Malcolm (Les), Armeense handelaars in Bender-Bouchir, die beweert gelieerd te zijn aan de 

familie van Jean Jacques Rousseau, III, 60.  

Malek, maker van de Malki-ritus, III, 134.  

Malek-Châh, opvolger van TogrulBey, III, 109.  

Malka (la), - rivier de Kaukasus, I, 312.  

Mamacénis, Zuid-Perzische stam, III, 19, 40.  

Mandelslo, reiziger in Perzië, II, 51.  

Manglis, Russische inkwartiering in de Kaukasus, I, 399.  

Manstein (generaal van), zijn Memoires over Rusland, I, 34 en passim.  

Mar - Georgis (klooster van Sint-Joris), nabij Mosul, IV, 146.  

Mar-Yacoub (klooster van), nabij Mosul, IV, 169.  

Mâr-Zafrân, Jacobitisch klooster bij Mardin, IV, 215.  

Maragha, hoofdstad van de Gengiskhanides; we zien het graf van Houlagou, II, 61. 

Marand, II, 34.  

Marathus (de dochter van Arvad), Fenicische stad, IV, 342, 344.  

Marcopoli, Spaanse consul in Aleppo, IV, 269, Mardin, IV, 192.  

Marie de Leuchtenberg (de groothertogin), I, 76.  

Marie-Joseph de Saint-Jean (broer), ■ M. d'Iseran de Fonclayez, IV, 270.  

Mark-Wascha, aan de Wolga, I, 187.  

Marmier (Xavier), Franse reiziger; zijn brieven over Rusland, 1.48. 

Maronieten, IV, 264.  

Martin (Armand), vice-consul van Frankrijk in Orfa, IV, 241.  

 

Mashâd (Mgr), patriarch van de Maronieten, IV, 317, 616.  

Mas'oudi, geograaf uit de tiende eeuw, II, 179.  



Massignac (graaf van), minister van Frankrijk in Teheran, II, 138, 263; IV, 2. 

Maszyad, hoofdstad van de Ismailis, IV, 592.  

Matran-Hennah, Chaldeeuwse bisschop in Sennèb, IV, 37, 98.  

lUatran-Shamoun, patriarch van de Chaldeeën; zijn woonplaats in TellKeift:, nabij Mosul, 

IV, 165. 

Matshou-Matshou, taal van de Hadjidji, IV, 57.  

Mazendéran, noordelijke provincie Perzië, II, 211.  

Mazeppa, 1.192.  

Mazlag, een nieuw gebouwd dorp in de buurt van Teheran, 111, 535. 

Medem (Villa), nabij Mittau, I, 44.  

Media, II, 461.  

Mehamet-Ali-Khan, Indische Nabob, II, 504.  

Mehdy-Aly-Khan, gezant van de Oost-Indische Compagnie bij de koning van Perzië, II, 250.  

Mehdy-Koulv-Mirza, prins van het bloed, II, 111.  

Mehémet-Ali-Mirza, zoon van koning FethAli-Châh, IU, 450.  

Mehémet-Bey, Pasha de Kerbélah, III, 304.  

Mehranroud, Tabriz-rivier, II, 48.  

Mehters (bruidegoms), III, 444.  

Melek-Nias-Khan, gouverneur van het district Kirrind, III, 435.  

Mentschikoff, I, 31, 104.  

Menzil (stap), IV, 33.  

Zee van Azoff, I, 204, Kaspische Zee, I, 228.  

Zwarte Zee, I, 204.  

f Mesched-Aly, waar is het graf van Aly, schoonzoon van Mahomet, 111, 288, 290.  

Meshed (Tomb of Cyrus), II, 461.  

Meshed-Murghah, II, 457.  

Meyer, kapitein van een stoomboot, aan de Wolga, I, 173.  

Meyer, Nederlandse koopvaardijkapitein, 111.59.  

Mezrèfi, IV, 590.  

Mian-Djouch, nabij Teheran, II, 173.  

Mian-Kotel, dubbele karavanserai in het Fars-gebergte, 111.13 Mian-Tagt, mooi dorp aan de 

Diala, III, 433.  

Mianah of Mianeh, op de grens van Aderbeidjân en Irac-Adjémi, II, 87.  

Mianah (rivier van), II, 91.  

Michel - Nicolaïewitch (de groothertog), 3e broer van de keizer van Rusland, onderkoning 

van de Kaukasus, 1, 62, 391, 446. 

Midjoël (The Sheik), IV, 558.  

Mikarieff (klooster van), (Saint Macarius), I, 168.  



Turkse militie, onder de Kaliphs, III, 102.  

Millêt-è-Irany (de Iraanse natie), II, 291.  

Mingrelia, Kaukasische provincie, 1, 282.  

Minutoli (Baron Jules de), consul-generaal van Pruisen in Spanje en Portugal, hoofd van de 

Pruisische missie gestuurd naar Perzië, II, 262, 516.  

Mirab (Emir-Ab.), Chief of Prince of Water, bediende, in Perzië, voor de distributie van 

irrigatiewater, II, 332.  

Mirian, eerste christelijke koning van Georgië, I, 337.  

Mirkhond, Perzische historicus, IV, 12.  

Mirza, betekenis van dit woord, II, 330.  

Mirza-Ali-Mohammed. (Zie de Bab.) II, 109; IV, 18. 

Mirza - Cheick - Djellal, Perzische arts van de faculteit van Parijs; Ik word door hem 

verzorgd, II, -150. 

Mirza-Goulam-Hoeeïm, secretaris van de prins-gouverneur van Kazeroun, III, 28.  

Mirza-Hassan-Ali-Khan, Indiase mogol, II, 504.  

 

Mirza-Hocem-Ali-Khan, zijn broer, ibid.  

Mirza-Mahamet-Moustofi, belastinginner voor Prins Imad-ed-Daulèh, gouverneur van 

Kirmanchâh, III, 485. 

Mirza-Rahim, Sundoukdar of penningmeester van de regering van Kirmanchâh, III, 472. 

Mirza-Sakui-Khan, hoofd financiën, IV, 55.  

Mirza-Taghy, oorspronkelijke naam van Emir Nizam (zie dit woord), II, 309.  

Mirza - Zen - el - Abdin, een van de Mouschteheds van Kerbelah, III, 312.  

Mittau, hoofdstad van Koerland, I, 28.  

Mithridates (brug van), I, 256.  

Modhafferians regeren in Shiraz, II, 511.  

Mohamed (zie Agah-Mohamed), II, 218.  

Mohamed-Châh, vader van de regerende koning van Perzië, II, 236, 259.  

Mohamed-Haçan, leider van de Kadjars, II, 208.  

Mohamed-Naby-Khan, vertegenwoordiger van Perzië bij de Engelse Oost-Indische 

Compagnie, II, 251.  

Mohammerah; de Engelse generaal Outram verslaat daar het Perzische leger, II, 320; III, 66. 

Moharrem, naam van de maand waarin de sterfdag van Aly's kinderen wordt gevierd, IV, 23.  

Mozes van Chorene, Armeense historicus, II, 19.  

Moïse de Picciotto, vice-consul van Holland in Aleppo, IV, 255.  

Mullahs van de sjiitische moslimgeestelijken van Kirmanchâh; Ik ontvang hun bezoek, 111, 

471. 

Mollah-Ahmet, Mudir de Souleimanièh, hoofdstad van Turks Koerdistan, IV, 81.  



Moloud-Agha, leider van de Turkse ongeregelde troepen, III, 314.  

Berg der zaligsprekingen, IV, 424.  

Mont-Ebal, IV, 437.  

Mont-Garirim, IV, 437.  

Mont-Gelboé (Djbel-Fokouà), IV, 431.  

Mont-Sannin, IV, 621.  

Mont-Thabor, IV, 406.  

Berg van Jeba, IV, 432.  

Bergen van Moab, IV, 471.  

Black Mountains (de Pierius van de Ouden), IV, 325.  

Montferrand, Franse architect, I, 63.  

Morier, Engelse reiziger, II, 51, 499.  

Morteza-Kouli-Mirza, zoon van Prince Imâd-ed-Daulèh. - Mijn relatie met hem, III, 474, 

480. 

Moskou, 1, 110 e.v.  

Moskowa, I, 112.  

Mosul (het oude Nineve), IV, 37, 106. Pachalik van Mosul, IV, 117.  

Mouallakah, Maronitisch dorp, IV, 352.  

Moudjteheds of hogepriester in de Schiyte- of Perzische cultus, 11.305.  

Moulla-Agay, professor theoloog, II, 161.  

MoulIa-Houssein, chefbâby, II, 110.  

Moulla-Jousèf, professor aan Kasbin, II, 161.  

Mounsey, secretaris van de legatie in Teheran, II, 346.  

Mourad of Amurat IV Keizer van Turkije, III, 128.  

Moureïba, IV, 624.  

Muggen, III, 395, 487.  

White Sheep (stam van), II, 65; van 

Black Sheep, ib.  

Mrith of Amrit, oorspronkelijke naam voor Marathus, IV, 344.  

Mtskhet of Mtskheta, de voormalige hoofdstad van de koningen van Georgië, 1, 336.  

München (maarschalk van), I, 38.  

Murghâb (de), rivier van Fars II, 457.  

Arabische muziek, III, 342, 343.  

Musseyib, III, 313.  

Mustafla-Effendi-el-Aghassi, directeur van het arsenaal van Bagdad, III, 149.  

Mygdonius (de), of rivier van Nisibin, IV, 209.  

 



NIET  

Nadir-Châh (Thamas-Kouli-Khan), usurpator van de troon van de Sophis, I, 250; II, 185, 204, 

206; III, 450. 

Naghtchivan, I, 483; II, 14. 

Nahr-el-Aoueli, IV, 353.  

Nahr-ed-Damour, IV, 352.  

Nabr-Ibrahim (Adonis), IV, 623.  

Nahr-el-Kadissât (vallei van) of rivieroever van Tripoli, IV, 611.  

Nahr-el-Kasmièh, IV, 359.  

Nahr-el-Khadir, IV, .351.  

Nahr-Mafshour, IV, 370.  

Nahr-el-Moukata, IV, 389.  

Nahr-en-Naaman, IV, 374.  

Nahr-en-Nâamèh, IV, 352.  

Nahr-es-Shouneifat, IV, 351.  

Nahr-es-Smérièh, IV, 370.  

Nahr-el-Yabèse, IV, 352.  

Nahrwân (de), zijrivier van de Tigris, III, 370.  

Naib, naam van de Perzische postmeesters, II, 82.  

Naïm, tegenwoordig een moslimdorp, IV, 430.  

Nakch-i'Roustam en Nakch-i-Redjeb, gebeeldhouwde rotsen in de buurt van Persepolis, II, 

475.  

Namik-Pasha, maarschalk van het rijk, gouverneur-generaal van Bagdad, sinds minister van 

Oorlog.  

Het is een warm welkom; diensten die hij mij verleent. III, 141,241; IV, Epiloog. 

Nafta (bron van), III, 155; IV, 87. 

Nablus, het oude Sichem van de stam Epraim, IV, 437.  

Napoleon I, I, 138; II, 252. 

Napoleon III, I, 4.  

Nasr-a-Bad, zijn prachtige druiven, II, 379.  

Nasr-ed-Dîn-Châh, regerend soeverein van Perzië. II, 185, 309; Ik ga naar zijn toehoorders, 

359; IV, 24. 

Nazareth, IV. 391 

Nebi-Younès, IV, 353.  

Nechâder, voormalige hoofdstad van het district Châhpour, III, 17.  

Nestor (Percherski monnik uit Kieff), zijn kroniek, I, 97, 115.  

Néva (la), in Sint-Petersburg, I, 78.  



Nicolai (baron van), staatssecretaris voor Tiflis en zijn broer, generaal van Nicolai, I, 447, 

448; IV, 4. 

Nicholas I, keizer van Rusland, I, 61, 76, 108,280; II, 16, 255. 

Niebahr, Duitse reiziger en historicus, II, 51; III, 148; IV, 127. 

Nizhny Novogorod, I, 161.  

Nineveh (ruïnes van), IV, hoofdstuk III ..  

-Koyoundjik, ibid., Pp. 128, 132 en volgende; Nebbi-Younès, 142; Royal City, 138, 140; 

Khorsabad, 147-163; Nimroud (Calach), 172-187; Spijkerschriftinscripties, hfst. III, passim. 

Nisibin, Antiochip, -Myddoniœ, IV, 192, 209, 249.  

Nogaïs, mensen van de Kaukasus, I, 427.  

Perzische nomaden (wat wordt er met dit woord bedoeld), II, 289; III, 6. 

Nosairis, IV, 591.  

Noureddin, Sultan van Damascus en Egyple, III, 111; IV, 114. 

Nouri-Effendi, directeur van de telegraaf in Hillah (Babylon), III, 270.  

Noury (familie van), waartoe Sartipe of de militaire commandant van Isfahan behoort, II, 

437.  

Nousheervan (zie Chosroës), II, 131; III, 460. 

Noveran, dorp bij Teheran, III, 535.  

Nevo-Divitchi, aan de Wolga, 1185.  

Novogorod-la-Grande, I, 110.  

N ozahat-âl-Qoloùb (Delight of the Courts), geografisch werk door HhamdOullah, II, 124, 

495.  

0  

Oka, zijrivier van de Wolga, I, -162.  

Olga-Féodorowna (de groothertogin), echtgenote van groothertog Michel, onderkoning van 

de Kaukasus, 1, 450.  

 

Oléarius, Duitse reiziger uit de zeventiende eeuw, II, 51.  

O'mad-ed-Dyn-Abou Yahhya Zakaryâ, eenvoudiger genoemd AIQazouyny, Perzische 

schrijver over de oorsprong van Teheran, II, 180.  

Omar (de Kaliph), veroveraar van Perzië, II, 295.  

Omar-Agha, plaatsvervangend hoofd van het Bagdad Arsenaal, III, 149.  

Omer-Pasha, gouverneur van Sulaymaniyah, hoofdstad van Turks Koerdistan, IV, 80.  

Omrân, oude begraafplaats bij Babylon, III, 271.  

Oppert, geleerd Assyrioloog, 111.96; IV, 5, 92, 129, 145. 

Orbéliano (de prinsen), heel oud huis van Georgia, I, 405.  

Orfa (oud Edesse), zie Edesse, IV, 192, 241.  

Orloff (Earl Davidoff), I, 186.  



Hormuz, aan de Perzische Golf, II, 297.  

Hormuz (eiland), III, 55.  

Orontes (F) rivier van Syrië, IV, 326; zijn mond, ib., 339. 

Osman of Othman, zesde kalief, II, 298.  

Osseten, Ossi, Owsi, volkeren van de Kaukasus, 1, 282.  

Ouad-el-Maudjib (het arnon) IV, 471.  

Oulou-Mabmet, khan van de Tataren, neemt Moskou, I, 128 en verbrandt het.  

Ouplos-Tsikhé, holbewonersstad, I, 346.  

Usolje, aan de Wolga, I, 486.  

Outram (generaal), veroveraar van de Perzen in Mohammèrah, II, 319.  

p  

Paï-Tagt (Verblijf van de koningen), III, 427.  

Palmbomen van Basra, III, 70, 75.  

Palmyra (ruïnes van) IV, 576.  

Palœtyr, IV, 362.  

Parou, II, 465.  

Parou (Tenghi-Parou, Parade van PaTOU), II, 464.  

Parsis of Parses (Guèbres-vluchtelingen in India), II, 297. (V. Guèbres.) Parthide, II, 10.  

Pasagarde, oude hoofdstad van Cyrus, II, 455, 459, 461.  

Paskalè, dorp bij Teheran, II, 346.  

Paskéwitch (maarschalk), I, 87, 474; II, 16, 258. 

Passanaour, in de Kaukasus, I, 289.  

Passengan, grote karavanserai, op weg naar Isfahan (beschrijving), II, 373.  

Paul I, keizer van Rusland, I, 41, 67.  

Pechorsky (klooster van), aan de Wolga, 1, 168.  

Moslimpelgrims, II, 364.  

Pélissier de Reynaud, Franse consul in Bagdad, III, 88.  

Pelley (de kolonel), inwoner van SM  

Brits, III, 57.  

Vader Angelo-di-Pampeluna (Spanje), kapucijner van Diarbekir, IV, 227.  

Vader Antonio van de Transfiguratie, IV, 481.  

Vader Clement, in de orde van de Mekhitaristen, II, 416.  

Vader Damien, Karmeliet van Bagdad, III, 90, 246, 316.  

Vader Duval, dominicaan van Mosul, IV, 121.  

Vader Giacomo, overste van de Vaders van het Heilige Land in Diarbekir, IV, 226.  

Vader Kas-Elisha (Elisha), overste van het Chaldeeuwse klooster van RabanOrmuz, IV, 168.  

Vader Leon, dominicaan van Mosul, IV, 121.  



Vader Levy, dominicaan van Mosul, IV, 190.  

Vader Marie-Joseph de Jésus, Karmeliet van Bagdad, III, 90, 245, 337.  

Vader Téral, Lazarist, II, 80.  

Vaders van het Heilige Land (Franciscanen), IV, 226, 254, 349, 360, 394.  

Pericladna (Kaukasus), I, 312.  

Perzen; hun nuchterheid, II, 243; 

 

zware rokers, 244; Sedentaire Tadzjieken of Perzen, Illiats of Nomaden, 288; zuidelijke 

bevolking, Ill, 13, 29; Perzen chiytes, IV, 21; de Perzische vrouwen, II, 338; III, 29; IV, 60. 

Perzië (boekdeel II volledig; t. III, 1-63, 414-549; IV, 1-70). - Religion, cult chiyte, II, 291 

e.v.  Christians, ib., 292; royalty, 306; centrale administratie, 320; provinciale overheid, 

belastingen, 322; rechtvaardigheid, 325; wetgeving, 327; kerkelijke 

hoogwaardigheidsbekleders, ib.  sociale constitutie, 329; leger, 334; GoulamSchâh, of Slaves 

of the King, p. 335; Harems, polygamie, 336-338; onderwijs, 339; exacte wetenschappen, ib.; 

schone kunsten, IV, 7; schilderen, II, 340; IV, 7; beeldhouwkunst, 11.340; IV, 7; architectuur, 

II, 340; muziek, II, 340, 519; dans, II, 519; literatuur, II, 339; IV, 10; geschiedenis, IV, 10; 

geografie, II, 351; theologische vakken, IV, 15; poëzie, II, 509; IV, 12; feesten, II, 325; 

beschaving in Perzië, IV, 1, 7; Perzië, over de reis naar Europa van zijn soeverein, IV, 6, 

Persepolis (ruïnes van), II, 466 en volgende; Tshehel-Minar, the Forty Columns, blz. 479; 

Takht-iDjemschid of Paleis van Djemschid, ibid. 

Petroffski, aan de Kaspische Zee, 1229.  

Pfeiffer (mevrouw Ida), III, 144.  

Philaret, naam, in religie, van de vader van Michel Romanofi, I, 133.  

Philippos (Mgr), IV, 218.  

Pyatigorsk, grote thermische vestiging van de Kaukasus, I, 314 en volgende.  

Pierius (berg) (Jebel-el-Hamar), IV, 325.  

Pierre-le-Grand, I, 30, 48 e.v., 218; zijn Testament, 457. 

Pierson (kapitein), II, 346.  

Pietrasrewski (dokter), II, 263.  

Pietro della Valle, Italiaanse reiziger uit de 16e eeuw, II, 51, 179.  

Postduiven, IV, 275.  

Pindjwin, aan de Turkse grens; verfoeilijke acht dagen quarantaine, IV, 69, 81. 

Place, Franse consul in Mosul; zijn ontdekkingen in de ruïnes van Khorsabad, IV, 101, 129. 

Vlakte van Saron IV, 522, 526.  

Poché (MM.), Oostenrijkse handelaars in Aleppo, IV, 270.  

Pococke, Engelse reiziger, IV, 326.  

Podkoumok, rivier de Kaukasus, I, 321.  

Pol-Hadji-Emir, 111, 492. 

Pol-Korpi, III. vierhonderdzevenennegentig. 

Poulbar, II, 467.  



Primitief Pruisen (la), I, 11, 26.  

Jacob's Well, IV, 441.  

Pùl-i-Dallak, II, 366.  

PII-i-Khan, II, 489, 490.  

Pyr-é-Zen, berg van Zuid-Perzië, III, 12.  

Q  

Querry, kanselier van de Franse gezantschap, in Teheran, II, 238.  

R  

Raban-Ormuz (klooster van), nabij Mosul, IV, 168.  

Rabat-Kérim, laatste station op de weg van Hamadan naar Teheran, III, 542.  

Raimbaud-Adhémar, prins van Oranje, een van de strijders van de Eerste Kruistocht, IV, 304.  

Ramleh, IV, 552.  

Raschid-ed-Dîn, geschiedschrijver van de Mongolen, II, 127.  

Rastan, oude Arethusa, IV, 596.  

Ras-el-Mn, IV, 368.  

Rawlinson (kolonel) English Assyriologist geleerde, 111, 96, 483; IV, 5, 129. 

 

Redouan, Prins van Aleppo, IV, 296.  

Renan (Ernest), IV, 289, 339, 356.  

Reverend of the Fathers of the Holy Land, IV, 450.  

Rhei, de oude Raghès, II, 179, 348.  

Rijke, Engelse reiziger-antiquair, IV, 127.  

Riga, hoofdstad van Livonia, I, 1 en volgende.  

Islamitische riten. - Hanefi-ritus, - Schaffey-ritus, JIalki-ritus, Hambelli-ritus, 111, 134. 

Zendjân River, II, 99.  

Rogers, Britse consul in Damascus, IV, 556.  

Rose of Jericho, IV, 478.  

Rostopchine (algemeen aantal); zijn reactie op de verbranding van Moskou in 1812, I, 158. 

Roûd-Chàhpour, (rivier Châppour), III, 27.  

Rougé (burggravin van), IV, 351.  

Rousseau, Franse consul in Beiroet, IV, 534.  

Ruad of Rouad (eiland), eerste Fenicische nederzetting, IV, 341.  

Russen-Varègues, veroveraars van de Slaven, I, 116.  

Rusland (Eirçpire de), t. l''r, boek I. 

Kaukasisch Rusland, I, 232.  

S  

Saâdi, Perzische dichter, zijn graf, H, 505, 506, 507; IV, 13. 



Saai'dam (Holland); Peter de Grote leert daar het vak van timmerman, I, 48. 

Sader, dorp aan de Wolga, I, 171.  

Sahana, tussen Kirmanchâh en Hamadan, III, 484, 489.  

Saïda (Sidon), IV, 353.  

Saint-Jean-d'Acre, Akka, Acco, IV, 371.  

Saint-Jean-d'Acre (Ptolémaïs, Acco) III, 116.  

Sint-PETERSBURG; geschiedenis en beschrijving, I, 46 e.v.  de Neva en haar zijrivieren, 89; 

zijn verschillende 

eilanden, 100; keizerlijke residenties in de buurt, 103. 

Saint Simeon-Stylite; ruïnes van het klooster met deze naam bij Aleppo, IV, 277, 280. 

Saint Nina, apostel van Georgië, I, 336, 357, 429.  

Sala (gezin), in Aleppo, IV, 254.  

Saladin, IV, 372.  

Saladin, zoon van Ayoub (Salah-Eddin), III, 113.  

Salagoff (prins), Georgische heer, I, 402.  

Saleh-Daniel, rijke Jood uit Bagdad, III, 147.  

Salèh-Effendi, Mudir van de quarantaine van Pindjwin; de mishandeling die hij mij 

toebrengt, IV, 71, 73. 

Salina (dokter), in Aleppo, IV, 234.  

Samakapirt, ondergronds dorp aan de oevers van het meer Gokhscha, I, 468.  

Samara, stad van recente stichting aan de Wolga, I, 188.  

Samara, aan de Tigris, voormalige residentie van de Kalifes, III, 377; zijn ruïnes, 378 en 

volgende. 

Sânour, IV, 432.  

Saphourièh, de oude Sephoris, IV, 429.  

Saratoff, handelsstad aan de oevers van de Wolga, I, 186.  

Saraton, Nederlandse nederzetting aan de Wolga, 1, 183.  

Sar-Men-ed-Daulèh, zoon van Imâded-Daulèh, oom van de koning van Perzië; zijn 

minzaamheid, III, 474, 478. 

Sarpa (la), zijrivier van de Wolga, 1.205.  

Sarpinskoy-Ostrow, Volga-eiland, I, 205.  

Sar-Pol, Koerdisch dorp aan de Diala, III, 426.  

Sarri, IV, 521.  

Sartipe, titel van de militaire commandant van Isfahan, II, 436.  

Sassaniden, laatste dynastie van Perzische koningen, III, 352.  

Saulcy (de), IV, 475.  

 

Sayour, Nederlandse consul in Beiroet, IV, 350, 533.  



Shah-Abbas, of Abbas-de-Grote, koning van Perzië, I, 369.  

Schah-Dagh, berg van Armenië, I, 464, 468.  

Schamyl, hoofd van de Circassians, I, 277.  

Schérémetieff (gezin); zijn kasteel bij Moskou, I, 151. 

Schwyaga, zijrivier van de Wolga, I, 172.  

Schwyeist aan de Wolga, I, 172.  

Seadet-Abad; Ik ben daar goed ontvangen, III, 498. 

Sébastièh (Sebaste) de oude hoofdstad van Samaria, IV, 432.  

Séfyd-Roûd, (Fleuve-Blanc), II, 94.  

Seïds, naam van de vermoedelijke afstammelingen van de profeet, III, 144.  

Seiloun, de oude Siloh, IV, 443.  

Selamyèh, - groep oudheden ten zuiden van Nineve, IV, 172.  

Seldjoucides (Turkomaanse stammen van); hun vestiging in Perzië, III, 107. 

Seleucia (ruïnes van), aan de Tigris, III, 331, 347.  

Seleucia (Souédièh) de oude haven van Antiochië, IV, 324, 326, 329.  

Seleucus, leider van de Seleucidische dynastie, IV, 287.  

Seminot, Franse generaal gemaakt in Perzië, II, 519.  

Sennèh (Senendedj), hoofdstad van Perzisch Koerdistan, IV, 36, 37.  

Sercey (graaf Edouard de), hoofd in 1840 van de Franse missie in Perzië, II, 261.  

Sergoum en zijn muggen, II, 490.  

Seyid-Abbas en Seyid-Mahamet; mijn gastheren in Samara, III, 386. 

Seyid-Djouab, Turkse consul in Kirmanchâh; zijn vriendelijkheid, III, 446, 456, 472. 

Seyid-Jaffer, Turkse consul in Sennèh, IV, 38.  

Siadoum; de vrouwen zijn daar niet gesluierd, II, 144. Sidoun, dorp in de buurt van 

Persepolis, II, 465. 

Silpius (berg), IV, 291.  

Simbirsk, stad aan de Wolga, I, 481.  

Singala, aan de Wolga, I, 185.  

Skene, Britse consul in Aleppo, en mevrouw Skene, IV, 261, 269.  

Smith (majoor); Ik ontmoette hem in Teheran, II, 346. 

Sofian, stad Aderbeïdjân, II, 36.  

Soliman-Agha, mudir van Musseyib; biedt me een Arabisch diner aan, III, 313. 

Soliman-Effendi, voormalige moefti van Kerkouk, kaaimacan van Hillah; zijn goede 

ontvangst, III, 268, 269. 

279.  

Soliman-Kehya, gouverneur van Bagdad, III. 138. 

Sou, dorp bij Isfahan, II, 388.  



Soubas of christenen van Sint-Jan, III, 231, 237, 338.  

Soefi's (de), IV, 16.  

Souleiman-Khan, hoofd van de duizend; zijn grote vriendelijkheid, III, 500. 

Sulaymaniyeh, nabij Teheran, II, 170.  

Souleimanièh, hoofdstad van Perzisch Koerdistan, IV, 79.  

Soulem, de oude Sunam van de stam Issachar, IV, 430.  

Soura (la), zijrivier van de Wolga, 1, 169.  

Spintchaï, rivier Tabriz, II, 48.  

Stackelberg (graaf), auteur van de pittoreske tekst over de Kaukasus, I, 253.  

Stanhope (dame), IV, hfst. XI. 

Stanitzas, posten van de Kozakken van de Linie, in de Kaukasus, I, 310.  

Stavropol, of Stad van het Kruis, gebouwd door de Kalmyks, aan de oevers van de Wolga, I, 

186.  

Steppen langs de lagere Wolga, I, 206.  

Sterlets, voortreffelijke Wolga-vis, 1, 184.  

Stoupine, Russische consul in Tabriz, en Mme Stoupine, II, 78.  

Strabo, op Aturia (Assyrië zelf), IV, 90.131.  

Streiff en Zollinger, Zwitserse bankiers gevestigd in Aleppo; hun goede diensten, IV, 252. 

Strélitz, Russisch militair korps opgericht  

 

door Ivan IV, geschrapt door Pierrele-Grand, I, 129, 435.  

Sudder-oul - Suddoor, vicaris van Iman-Ali, II, 326.  

Livonian Zwitserland, I, 25.  

Sultanièh, II, 120.  

Surkauw, Koerdisch dorp; gastvrijheid van de inwoners, IV, 58. 

Surmanièhs (dansers), IV, 34.  

Suwerouk, dorp Mesopotamië, IV, 238.  

Syrië, IV, 249 e.v.  

T  

Tabriz, Tébriz of Tauris, hoofdstad van Aderbeïdjan; geschiedenis en beschrijving, II, 40 en 

volgende. 

Taghi-Pasha, gouverneur van Kerkouk, IV, 85.  

Tagt-i-Bostân, circa Kirmanchah, III, 456.  

Tamyras (Nahr-ed-Damour) IV, 352.  

Koerdische tapijten; hun vervaardiging, IV, 64, 76. 

Tarantasse, Russische auto, I, 252.  

Tartaren of Tataren, veroveraars van Rusland, I, 120, 117.  



Volga Tataren; vestigen zich in Kazan, I, 125, 177. 

Zuidelijke Tataren, ibid., 1, 125.  

Nogai Tataren van de Kaukasus, I, 323.  

Tavernier, Franse reiziger, I, 2; II, 67; III, 97, 239; IV, 91, 125, 241. 

Tazièhs, theatervoorstellingen in Perzië, IV, 23.  

Tcham-Komassi, Koerdistan-rivier, IV, 58.  

Tchechmèh-i-Ali; Ali's fontein bij Rheï, II, 353. 

Circassians of Circassians; Ik woon hun ontheemding bij, op weg naar Mesopotamië, I, 306, 

328; Ik vind ze in Mardin, IV, 219. 

Tchetchenses, inwoners van de linkerflank van de Kaukasus, I, 328.  

Teheran, huidige hoofdstad van Perzië, II, 176; zijn oorsprong en 

zijn geschiedenis, 179; beschrijving, 183; zijn dagelijkse vooruitgang, 185; Ark of 

koninklijke wijk, 190; koningspaleis, 193; rond Teheran, 237; Ik logeer in Thadjrisch, 238; 

schoonheid van het klimaat op de hoogten nabij de stad, 241; mijn leven in Perzië, 242; 

zomerresidentie van de koning van Perzië, 268 e.v.  Zoological Garden, 284; Hogere School 

van het Paleis, 339; aanvullende informatie over Teheran, IV, 3 et seq. 

Tekyèhs, Perzische theaters, IV, 24.  

Telissa (klooster van), nabij Aleppo, IV, 280.  

Tell-Houm, de oude puinhoop, IV, 414.  

Tell-Keiff, katholiek dorp nabij Mosul, IV, 164.  

Tell-Eskoff, christelijk dorp, nabij Mosul, IV, 167.  

Tenghi-Miam-Mollah, parade van Fars, II, 456.  

Tenguewer (parade van), op de weg van Bagdad naar Kirmanchâh, III, 445.  

Terek (de) belangrijkste rivier in de Kaukasus, I, 297, 308.  

Heilig Land, IV, 402.  

Thamara (de koningin); zijn graf in Mtskheth, I, 339, 348. 

Thévenot (Jean), Franse reiziger, stierf te Mianceh, in Perzië, II, 88, 370.  

Tiberias, IV, 409, 422.  

Tiflis, hoofdstad van Georgië, leider van de Kaukasus; geschiedenis en beschrijving, 1, 344 

en volgende.  bevolking, manieren, gebruiken en gebruiken, 414-459; mijn leven in Tiflis, 

438-452. 

Tigranoccrte, oude hoofdstad van Armenië, II, 12.  

Tijger (de); mijn navigatie van Kornah naar Bagdad, 111, 77, 86; zijn bovenloop, boten, 

transport, enz., 190; IV, 107. 

Tiou-Minka, aan de Wolga, residentie van de Kalmyk-prins Tiou-Min, I, 209.  

 

Togrul-Beg, leider van de Seldjoucides, 111, 107, 108.  

Graf van de beroemde Avicenna in Hamadan, III, 516.  

Graf van Ezra, priester en dokter, III, 78.  



Graf van Estheretde Mordechai, in Hamadan, II, 521; III, 517, 544. 

Graf van Ezechiël in Kiffel, aan de Eufraat, III, 284.  

Hiram's Tomb, IV, 368.  

Tombe van Jozef, IV, 441.  

Graf van Saint-Lazare, IV, 479.  

Graf van Zobeidèh, echtgenote van Haroun-al-Raschid, in Bagdad, III, 256.  

Tortose (Tartous), oude Fenicische stad, IV, 342.  

Touran, oude naam van Turkestan, II, 200.  

Touriantchei, dorp in de Kaukasus, I, 261.  

Toussi-Teshaï, Kerkouk rivier, IV, 86.  

Sporen van zijn passie, IV, 481.  

Traktirs, Russische cafés, I, 223.  

Transkaukasië (Armeens), 1, 420.  

Arabische stammen, langs de Eufraat en de Tigris; hun woonplaats, hun namen, hun sterke 

punten, hun gebruiken, enz., III, 213-231. 

Stammen in Perzië: stammen die bekend staan als Perzen, Arabieren of Turken, II, 199, 202; 

111, 18. 

Tripoli van Syrië (Tarabolos), IV, 311, 345, 346.  

Troïski, klooster nabij Moskou, onder aanroeping van Sint Sergius, I, 152 en volgende.  

Tschapars, onregelmatige soldaten uit de Kaukasus, I, 464.  

Tschéremschan (de), zijrivier van de Wolga, I, 185.  

Tscherkesses of Circassians; Ik vind ze in Mardin, IV, 219. 

Tshalwadal's, Perzische muilezelmeesters, III, 6.  

Tshaparkhanèhs, postkantoor in Perzië, II, 82.  

Tshernayeff (generaal), zijn warm welkom in Tiflis, 1, 449.  

Tshornaja, Kozakkenkolonie aan de Wolga, I, 206.  

Tshornaja of Aragvi, Caucasus River, I, 285.  

Tschouasses, oeverbevolking van de Wolga, I, 170.  

Turkmantschaï, een dorp dat bekend staat om de ondertekening van het vredesverdrag tussen 

Rusland en Perzië in 1828, II, 86.  

Turkomanen, II. 200. 

Tyr (zuur), IV, 360, 361.  

U  

Umdjélibèh (ruïnes van Babylon), III, 273.  

V.  

Valette (markies de la), op missie naar Perzië gestuurd, II, 262.  

Vali (the), gouverneur van Sennèh, IV, 47.  

Van-Bergen, Nederlandse kapitein van Wladimir Glasenap, I, 167, 170, 173.  



Vasques de Solomon, IV, 368.  

Old of the Mountain, leider van de Bathenians of Assassins, III, 118; IV. 

Kakheti Wine, I, 435.  

Vladi-Kavkas, stad in de Kaukasus, I, 308.  

Vladimir, hoofdstad van Rusland, vóór Moskou, I, 161.  

Vladimir-Glasenap, schip van Ce Semaliott, doet Volga-dienst in Kazam, I, 161, 165.  

Vogué (graaf Melchior van), IV, 434, 463.  

Volga (le), I, 164; mijn navigatie van Nizhny Novogorod naar Astrachan, 166-216; de 

verschillende mondingen van deze rivier, 209, 226; IV, 516. 

Volney, Franse reiziger, IV, 337.  

 

w  

Waktang-Gouraslan, eerste Georgische koning van Tiflis, I, 337. 349.  

Wasili-Soursk, aan de Wolga, I, 169.  

Weber, Zwitserse handelaar in Bagdad; zijn zorg voor mij, III, 87. 

Werdeki (le), rivier Fars, III, 9.  

Wietlonga (la), zijrivier van de Wolga, 1, 169.  

Wolsk (belangrijke stad aan de Wolga), 1, 193.  

Wood, IV, 580.  

Würth en Fiedinger, Zwitserse kooplieden gevestigd in Tabriz, II, 41.  

Wylie, Schotse arts in dienst van Rusland; zijn standbeeld in Sint-Petersburg, I, 66. 

X  

Xenophon en de terugtrekking van de tienduizend, IV, 39.  

Y  

Yahya - Effendi- Tahrizat- Baschi-Catibi, vanuit Bagdad naar Frankrijk gestuurd voor de 

aankoop van stoomboten, III, 191.  

Yar-Ahmet, leider van bandieten in Koerdistan, IV, 69.  

Yasour, bewoond door de Druzen, IV, 389.  

Yaya-Khan, adjudant-assistent-de-camp van de sjah van Perzië, II, 356.  

Yemchiks, Russische koetsiers uit de Kaukasus, I, 296.  

Yezdegast, voormalig huis van de Guèbres, II, 449.  

Yezidi's of duivelsaanbidders, in de buurt van Mosul, IV, 193.  

Russisch Ygumene (Daniel), IV, 396.  

Ysdigerdes III, de laatste Sassanidische koning van Perzië, III, 352.  

Yougouly, zijrivier van de Wolga, 1, 186.  

Yousèf (Mgr), patriarch van de Melchieten, IV, 317.  

Z  



Zab (de Grote), de Lycus van de Grieken, IV, v) 9.  

Zab (de kleine), de Caprus of the Ancients, IV, 87.  

Zagha (stad en rivier van), III, 502, 506.  

Zagou, op de Ghauri, IV, 198.  

Zaptiés, Turkse soldaten, 111, 371. 

Zarizvn of Tzaritzyn, aan de Wolga, 1, 203.  

Zendèhroùd (de), Isfahan-rivier, II, 395.  

Zendjan, stad van Irak-Adjémy, ontleend aan de Babys, II, 101 en volgende.  

Zends, stam van Zuid-Perzië, II, 220.  

Zenghi (le), stroom die het Goktscha-meer voedt, I, 466.  

Zengui, gouverneur van Mossoui, III, 111; IV, 109. 

Zeïn-el-Obedin, gouverneur van het Kenguewer-land; de receptie, III, 492, 497. 

Zéraïne, de Jizraël van de stam Issachur, IV, 431.  

Zereh, op de weg van Hamadan naar Teheran, III, 533; rel veroorzaakt in dit dorp door mijn 

kok, IV, 25. 

Zerghendeh, dorp bij Teheran; Ik blijf daar bij mijn terugkeer uit Bagdad, IV, 2. 

Zerka Mayn (de calloihoé), IV, 471.  

Zinovieff, zaakgelastigde van Rusland in Perzië, II, 262.  

Zobéidèh, echtgenote van de kalief Harounol-Raschid; sticht Tabriz, II, 44, Zoroaster en 

Zend-Avesta, I, 241, 247; II, 293, Zoukart, Koerdisch dorp; zijn onherbergzame inwoners, 

IV, 221. 
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