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DAGBOEK
LIBANONREIS
The teacher who is indeed wise
does not bid you to enter the house of his wisdom
but rather leads you to the threshold of your mind
(Khalil Gibran, Libanees schrijver en dichter, schreef vooral in het Engels)

1. INLEIDING
Livius bezocht in de loop der jaren met groepen bijna alle landen van het
Midden-Oosten, maar niet Libanon. Het kon dus niet uitblijven dat in 2013
dit kleine, historisch interessante land aan de kust van de Middellandse Zee
aan de beurt was. Er bleek ook veel interesse, vooral onder oudLiviusreizigers, zodat er al snel 20 deelnemers waren.
Ondanks de ingewikkelde en vaak dreigende politieke situatie in het
Midden-Oosten van de afgelopen jaren en vooral de bloedige burgeroorlog
in het buurland Syrië, bleef de situatie in Libanon, op enkele incidenten na,
vrij stabiel. Toch lieten verschillende deelnemers zich door zorgelijke
berichten in de media afschrikken en sommigen kwamen zelfs terug op hun
inschrijving. Pas toen Jona Lendering voor de tweede keer in het land op
verkenning ging en kon vaststellen dat de kust veilig was – waarvan hij
uitgebreid verslag deed in zijn weblog Mainzer Beobachter - keerden de rust
en de verschrikten terug.
Tijdens de voorbereidende bijeenkomst in februari kwam de politieke
situatie nog maar beperkt ter sprake en kon Jona ons inwijden in de lange
en ingewikkelde geschiedenis van Libanon, van de bloei tijdens de
Fenicische periode tot de bloedige burgeroorlog in de tweede helft van de
20e eeuw. Vele vreemde heersers trokken voorbij en lieten hun sporen
achter. Telkens nieuwe groepen zochten hun heil in het kleine bergachtige
land. Zo ontstond er een gecompliceerde mengeling van volken, stammen en
religies. Het is eigenlijk opmerkelijk dat het pas eind van de vorige eeuw in
de burgeroorlog echt tot een uitbarsting kwam. Invloeden van buiten, van
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omringende landen vooral, speelden in de strijd een grote rol. Gelukkig
voor land en volk keerde na vijftien jaar de rust min of meer terug, zij het
in een wankel politiek evenwicht, en kon het volk met de herbouw van het
land beginnen.
Het overzicht van de geschiedenis konden we nog eens nalezen in een fraai
verzorgde syllabus, met interessante teksten. Wie dan nog een reisgids van
Libanon raadpleegde en op een kaart de te bezoeken plaatsen opzocht, was
geheel voorbereid op wat komen ging. Uiteraard volgden we nauwkeurig in
de media wat er de laatste maanden in het land gebeurde. Het opvallendste
nieuws ging telkens over de stromen vluchtelingen uit Syrië die hun heil in
Libanon zochten, vermoedelijk al een half miljoen. Een zware last voor zo’n
klein land dat nog maar nauwelijks was bekomen van zijn eigen
verscheurdheid.

Europa wordt van het Libanese strand ontvoerd door Zeus in de gedaante van een stier (museum Beirut)

~4~

1e DAG, DINSDAG 9 APRIL:
REIS NAAR BEIRUT
Tijdens de lange koude periode in Nederland van maart en april zien we
steeds meer uit naar ons vertrek naar Libanon, waar het voorjaar volop is
uitgebroken. Opgewekt verzamelt de groep zich dan ook rond de voor alle
deelnemers bekende kubus op Schiphol. Leuk ook om zoveel oude
bekenden weer te zien. De reis is precies wat je ervan mag verwachten.
Vooral een reeks getallen: hal 3, balie 24, uitgang B 18, vlucht TK 1952,
Airbus 321, 3 ½ uur vliegen, 12.00 uur Istanbul, 2 ½ uur wachten, uitgang
308, vlucht TK 0826, nog 880 kilometer.
Ank zal deze reis niet gauw vergeten. Op het vliegveld van Istanbul eerst de
groep kwijt en daarna zijn de twee mannen die haar vergezellen, spoorloos
verdwenen in de menigte. Toch even schrikken. Op de luchthaven van
Beirut nog een nare verrassing: ze heeft een visumstempel van Israël in
haar paspoort. Dan mag je normaal gesproken dit land niet in. Aan alle
loketten bladeren de heren elk paspoort nauwgezet door op “foute”
stempels. De ambtenaar aan het controleloket kent zijn instructies en
verwijst Ank onverbiddelijk naar een kantoortje waar een hoger geplaatste
zetelt. Het duurt even, maar dan is iedereen en vooral Ank bijzonder
opgelucht als ze tenslotte toch het land in mag. Iemand als Ank kun je
trouwens moeilijk weigeren. Wie voor de “fout” verantwoordelijk is, zand
erover, want we moeten verder.
Daar staan Willemien en Imad, die in Beirut het reisagentschap “Libanva”
beheren onder het motto “verrassend anders” en die ons als gidsen zullen
begeleiden. Ze spreken beiden goed Nederlands, wat voor haar logisch is,
want ze is in ons land geboren en getogen, terwijl hij de taal leerde
gedurende een lang verblijf in Nederland tijdens de burgeroorlog. Beide
zijn van middelbare leeftijd, Willemien een vriendelijke vrouw met zachte
stem, Imad een Libanees, een Druus zoals we later vernemen, een kleine
stevig gebouwde man, kalend en met snor. Een resoluut persoon waar vast
niet mee te spotten valt. Later meer over onze begeleiders.
Ze leiden ons de luchthaven uit naar een kleine bus. De koffers passen dan
ook nauwelijks in de bergruimten onder het voertuig. Het is 11.00 uur in de
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avond als we op weg gaan naar het hotel. Grote plassen op straat getuigen
van de regen die hier pas is gevallen. Dat hebben we gelukkig gemist.
Jona heet ons welkom in Libanon. Toen hij hier vorig jaar voor het eerst
kwam, op verkenning voor deze reis, werd hij meteen “verliefd op dit
land”. Hij is blij dat twintig onverschrokkenen de reis met hem aandurven,
die zich niet laten afschrikken door een burgeroorlog in het verleden en
verhalen in de media. De kleine bus kan volgens hem geen bezwaar zijn,
want de afstanden in Libanon zijn niet groot. Hij belooft ons “een
fantastische reis”. Daar houden we hem natuurlijk aan. O ja, de chauffeur,
tevens eigenaar van de bus, heet Elias.
We rijden langs de plaats waar in 1982 een paar honderd Amerikaanse
mariniers zijn opgeblazen bij een aanslag met een autobom, en even
verderop langs het stadion dat in de burgeroorlog een grote
munitieopslagplaats was. Het ziet er nu allemaal even vredig uit. Van de
schade uit die gewelddadige periode zijn weinig sporen achtergebleven. De
eerste aanblik van Beirut is die van een moderne stad met veel nieuwbouw,
drukke winkelstraten en brede wegen.
Na enige tijd rijden we over een drukke boulevard die bekend staat als de
Corniche. Die loopt met een grote bocht langs de kust om de wijk Hamra,
het moderne West-Beirut, dat als een brede kaap in zee steekt. De weg is als
de Avenue des Français aangelegd door de Fransen toen ze hier tussen de
twee Wereldoorlogen nog de baas speelden. Het noordelijke deel heet
eigenlijk nog steeds Rue de Paris. Langs de drukke weg ligt een breed
trottoir dat vooral ’s avonds populair is bij wandelaars en joggers. Nu de
duisternis nadert, begint de parade.

West-Beirut met Corniche

De Corniche
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Ons hotel Bella Riva ligt aan een zijstraat. De chauffeur rijdt van de andere
kant doodgemoedereerd tegen het eenrichtingsverkeer in om aan de goede
kant voor het hotel te komen. Volgens Jona valt deze overtreding niet op in
het chaotische verkeer van deze stad. We moeten er maar aan wennen dat
niemand zich hier serieus aan de regels houdt. Uitkijken is dus de
boodschap.
Het is een redelijk modern ingericht hotel met grote kamers. Een groepje
doet later nog pogingen om een biertje of glas wijn te bemachtigen in de
hotellounge, om de dag af te sluiten, maar ze hebben niets in huis. Het was
trouwens een vermoeiende reisdag, dus er daalt al snel een diepe stilte in het
hotel.

2e DAG, WOENSDAG 10 APRIL:
BEIRUT, MUSEUM EN RONDWANDELING
(Voor de geschiedenis van Libanon: zie de syllabus)
GESCHIEDENIS VAN BEIRUT
Opgravingen in Beirut ten noorden van het Plein van de Martelaren geven
archeologisch bewijs dat al in de Late Bronstijd, zo’n 3500 jaar geleden,
hier een nederzetting was langs de Middellandse Zee. Het oude Berytus
heeft, net als andere delen van dit kustgebied waar Kanaänieten woonden,
lange tijd onder invloed gestaan van de Egyptenaren, waarmee handel werd
gedreven. Bij de overgang van de Bronstijd naar de IJzertijd, in de 12e
eeuw v. Chr., toen het Egyptische rijk in verval raakte, kwam de
beschaving van de Feniciërs op. Berytus was lange tijd ondergeschikt aan
de stadstaat Sidon.
Vanaf 835 v. Chr. stond Berytus, net als de meeste andere Fenicische
steden, onder gezag van achtereenvolgens de Assyriërs, de Babyloniërs en
de Perzen. Tot Alexander de Grote in de 4e eeuw de macht overnam. De
inwoners gaven telkens hun loyaliteit aan de volgende heerser. Anders dan
Sidon en Tyrus is uit de historische bronnen weinig bekend over Berytus. In
de 2e eeuw v. Chr. raakte de stad betrokken in een machtsstrijd tussen twee
Seleucidische vorsten, waarbij de stad werd geplunderd en verwoest.
Toen de Romeinse generaal Pompeius in de 1e eeuw v. Chr. de Seleuciden
uit het gebied verdreef, koos Berytus zijn kant en de stad werd uitvalsbasis
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van de Romeinse vloot tegen de Cilicische piraten. Als dank werd Berytus
de eerste Romeinse colonia in het Nabije Oosten. Veel oudgedienden uit
Romeinse legioenen kregen in de loop der jaren land toegewezen in en rond
Berytus. De stad bloeide en heerste tot in de Bekaavallei. Ze werd verrijkt
met prachtige Romeinse bouwwerken, zoals een colonnadestraat, een
aquaduct, een marktplein, tempels en badhuizen. Daar is heden ten dage
nog maar weinig van terug te vinden.

Romeinse zuilen in Beirut (verplaatst)

Torso, Romeinse kunst, in Beirut gevonden

Sinds de 3e eeuw was in Berytus een belangrijke Romeinse rechtsschool
gevestigd. Onder keizer Justinianus kwam hier in 529 de Codex Justinianus
tot stand, die het recht voor het Romeinse rijk vastlegde. Deze wet, waarop
later de meeste Westerse wetten zijn gebaseerd, is ontwikkeld door de
rechtsgeleerden Papinianus en Olpianus, die les gaven in Berytus.
Onder de Byzantijnse keizers ging het de stad goed, tot ze in de 6e eeuw
werd getroffen door een zware aardbeving, gevolgd door grote branden en
een vloedgolf. In de periode daarna viel Beirut net als de rest van Libanon
vier eeuwen onder gezag van de Arabieren, onder de dynastieën van
Umayyaden, Abassiden en Fatamiden, gevolgd door bijna twee eeuwen
kruisvaarders, drie eeuwen Mamelukken en vier eeuwen Turkse
Ottomanen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd Libanon Frans mandaatgebied. Beirut
werd hoofdstad en de Fransen verfraaiden het centrum met elegante bouw,
die na de burgeroorlog is gerestaureerd. In de jaren zestig was de stad een
financieel en commercieel centrum in het Midden Oosten, waar rijken,
filmsterren en kunstenaars samenkwamen en genoten van de stranden en
het nachtleven. Een grote tegenstelling met de daarop volgende verwoesting
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en verschrikkingen van de burgeroorlog. Nu is bijna alles herbouwd en
Beirut is weer een aantrekkelijke en kosmopolitische stad geworden.
Vandaag beginnen we met het Nationaal Museum. De zon schijnt en het is
23 graden Celsius. Net wat we nodig hebben na alle Nederlandse kou.
Terwijl de bus zich via de Corniche door het drukke verkeer worstelt, naar
het Centrale District van Beirut, beter bekend als Downtown, vernemen we
van Willemien dat ze al veertig jaar is getrouwd met Imad. Ze heeft hem in
Engeland leren kennen toen ze daar als vertaalster werkte, terwijl hij bezig
was met een hogere technische studie. Tijdens de burgeroorlog woonden ze
in Nederland, waar hij zijn technische kennis inzette voor verschillende
grote bedrijven. Na de burgeroorlog zijn ze in Libanon met hun reisbureau
begonnen. Ze houdt van dit land en vindt Beirut “een geweldige stad”,
vooral ook door de leuke sfeer en de aardige mensen.
We passeren het standbeeld van de vermoorde politicus Hariri, heel
ontspannen met zijn handen in zijn zakken. Gelet op de vele posters die we
tegenkomen met zijn meer dan levensgrote portret, wordt hij hier als held
vereerd.

Hariri

We rijden over Rue de Damas (Damascus), de voormalig Groene Lijn,
tijdens de burgeroorlog de scheidslijn in de stad waar de strijdende groepen
van christenen en moslims elkaar jaren met alle soorten wapens bestreden.
Na de oorlog bleef er een puinhoop over van half ingestorte en uitgebrande
gebouwen. Daar is behalve wat kogelgaten niets meer van te zien.
Libanon kent vele groeperingen die het vaak niet met elkaar eens zijn. Jona
heeft zich afgevraagd wat ze dan gemeenschappelijk hebben. Daar zijn de
inwoners het niet over eens. Volgens de Maronitische christenen zijn het de
Feniciërs, maar daar willen de druzen en sjiïeten niets van weten. Het
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museum met zijn oude Fenicische schatten is desondanks hun gezamenlijke
trots.
Het was een Franse legerofficier die in 1919 met de aanleg begon van de
collectie van oudheden. Daar het museum net op de Groene Lijn lag, heeft
het niet veel gescheeld of er was van al die pracht weinig overgebleven.
Gelukkig waren ze bij het uitbreken van de strijd zo slim om de kleine
voorwerpen in de kelder op te slaan en die dicht te metselen. De grote
stukken werden in houten kisten en deels zelfs in beton verpakt om ze te
beschermen. Aan het eind van de strijd had het gebouw geen deuren en
ramen meer, de muren zaten vol kogelgaten en graffiti. Vanaf 1992 duurde
het zeven jaar om alles te restaureren en de stukken op zijn plaats te zetten.
Nu presenteert het gebouw zich aan ons in zijn oude glorie.

Nationaal Museum in Beirut

In de hal belooft Jona ons een interessante rondgang. Binnen staan alle
schatten zorgvuldig uitgestald in een enorme zaal met enkele nevenruimten
en een open bovenverdieping. Men besteedt hier “ongelooflijk veel
aandacht aan de oude cultuur”. We beginnen in de Bronstijd met zijn
stadstaatjes en handel met Egypte. Een grote steen uit Tyrus toont een mooi
Egyptisch reliëf met een nogal traditionele afbeelding: farao Ramses II
zwaait met een knots om twee krijgsgevangenen de schedel in te slaan,
terwijl Horus, de beschermgod van het leger, welwillend toekijkt. Dat kan
gebeurd zijn in de Slag bij Kadesh tegen de Hittieten (1274 v. Chr.).
Volgens Jona schijnt de koning in werkelijkheid wel eens de rol van beul te
hebben gespeeld.
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Hal van het Nationaal Museum in Beirut

Reliëf: Farao Ramses II doodt enkele krijgsgevangenen

Dan staan we voor het topstuk van het museum: de sarcofaag van de
Fenicische koning Ahirom van Byblos (ca. 1000 v. Chr.), tijdens de
veldtocht van Napoleon III in deze gebieden in 1923 ontdekt door de Franse
archeoloog Pierre Montet. Op de zijkant is een fraai reliëf gebeiteld: de
koning zit voor een offertafel op zijn troon met een lotusbloem in zijn hand,
terwijl onderdanen giften komen brengen. De troon wordt geflankeerd door
twee sfinxen. De leeuw was in die tijd symbool van kracht.

De sarcofaag is vooral beroemd om wat geschreven staat op de zijkant van
het deksel, de oudst bekende tekst in het Fenicische alfabet. Het is een
Semitische taal. De boodschap komt van de zoon van Ahirom. Vijandige
heersers die de sarcofaag ooit mochten openen, mogen wel oppassen:
“Zou een koning onder de koningen of een voogd onder de voogden of de bevelhebber van
een leger tegen Byblos oprukken en deze sarcofaag onthullen, moge de scepter van zijn
heerschappij ontrukt worden, moge de troon van zijn koningschap omgeworpen worden en
moge de vrede uit Byblos wegvliegen. En wat hem betreft, moge zijn inschrift met de
scherpte van het zwaard uitgeveegd worden.”
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Deel van de oudste alfabettekst op de sarcofaag van koning Ahiram van Byblos (ca. 1000 v. Chr.)

Het volgende prachtstuk is een kapiteel in de vorm van 2 stierenkoppen,
gevonden in Sidon, afkomstig uit de tijd van de Perzen in de 5e eeuw v. Chr.
Wel flink gerestaureerd. Zuilen met zulke kapitelen zijn vooral bekend uit
de paleiszalen van Perzische koningen als Darius en Xerxes in Persepolis en
Susa. De Libanezen zijn veel opener in het tonen in hun musea van
cultuurinvloeden uit andere landen dan bijvoorbeeld Egyptenaren en
Perzen. In die landen is men sterk nationalistisch ingesteld en vind je juist
weinig van culturen van vreemde overheersers.
In een zijzaal staan we stil bij twee marmeren sarcofagen die duidelijk bij
elkaar horen, met op het deksel aan het hoofdeinde de in steen gehouwen
koppen van een vrouw en een man, “ongelooflijk” goed gelijkende
portretten, duidelijk in Griekse stijl. Dat laatste mag niet verbazen, want de
Feniciërs dreven veel handel met de Grieken en waren zo enthousiast over
hun kunst dat ze die navolgden. Het marmer zou ook wel eens uit
Griekenland kunnen komen.

Een aandachtig gehoor

Goedgelijkende kop op een sarcofaag

We staan voor enkele tronen, afkomstig uit de tempel van Eshmun, even
buiten Sidon. Die tempel zullen we zeker nog bezoeken op onze reis. De
bekendste troon is die van Astarte, de beschermgodin van Sidon. Haar
cultus vinden we terug in alle Fenicische koloniën rond de Middellandse
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Zee. De armleuningen worden traditioneel weer gevormd door sfinxen. Dat
zulke tronen leeg zijn, mag geen verbazing wekken, als we weten dat het
afbeelden van de goden taboe was. Er wordt wel beweerd dat in deze tempel
prostitutie werd bedreven, maar Jona verwijst dat naar het “Griekse
sprookjesboek”.
Aan de andere kant van de grote zaal staat nog meer uit de tempel van
Eshmun, van ca. 350 v. Chr., een verfijnd stuk sculptuur, waarop in reliëf
een rij Griekse goden is afgebeeld. Zeus zit op zijn troon, omringd door
Hera, Apollo en de rest van de familie. Voor een tempel van een Fenicische
god wel “wat overdreven Grieks”.

Tempel van Eshmun: Troon van Astarte en reliëf met Griekse goden (Nationaal Museum Beirut)

Echt Romeins daarentegen is een groot mozaïek aan de wand uit de 3e eeuw
n. Chr., waarop een Griekse mythe wordt verbeeld: Europa wordt van het
strand van Tyrus ontvoerd door Zeus, in de gedaante van een stier (zie
afbeelding blz. 2). De oppergod werd verliefd op de lieftallige Fenicische
prinses, die met haar vriendinnen op het strand aan het wandelen was. Hij
veranderde zichzelf in een prachtige witte stier, die haar aandacht trok en
zich door haar liet aaien. Toen ze argeloos op zijn rug klom, sprong hij met
haar in zee en ontvoerde haar naar Kreta. Daar baarde zij o.a. haar zoon
Minos, die als stichter van de Minoïsche cultuur wordt beschouwd, de oudst
bekende beschaving van het werelddeel Europa. Als we later op onze reis in
de buurt komen van het strand van Tyrus, waarschuwt Jona dan ook:
“Dames, pas op voor stieren”.
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Hij leidt ons ten slotte naar een stenen maquette uit de 2e eeuw die de
bouwers gebruikten als model bij de aanleg van het terras van een
Romeinse tempel in Niha, in de Bekaavalei, waar de reis ons nog langs zal
voeren. Hetzelfde idee zullen we tegenkomen bij de Bacchustempel in
Baalbek. Dan krijgen we nog een uurtje om zelf op verkenning te gaan in
het museum, terwijl Jona en Willemien aan de overkant van het museum
onze lunch regelen. Op de bovenverdieping blijkt ook veel moois te zien,
chronologisch als je de goede kant op loopt, van Bronstijd, IJzertijd,
enzovoort. Over het algemeen de kleinere voorwerpen.

Museum Beirut: Ivoren sieraaddoosje uit de Bronstijd Reliëfgeweld op een sarcofaag, Tyrus 2e eeuw

De typisch Libanese lunch in het kleine restaurant Snack el Mathaf bestaat
uit een opgerolde pannenkoek met gekruide vulling. Om er te komen vanuit
het museum moet je twee keer je leven wagen voor een oversteek tussen het
voortrazende verkeer. Er zijn wel stoplichten, maar de meeste chauffeurs
hebben daar geen boodschap aan. Onze buschauffeur is heel zorgzaam en
gaat telkens onverschrokken midden op de weg staan met zijn hand
omhoog. Het blijkt te werken.
Op het Plein van de Martelaren start de middagwandeling. Dit plein, te
beschouwen als het hart van Beirut, wordt gebruikt voor samenkomsten en
demonstraties. Jona verzamelt ons hier midden op het plein voor zijn
toelichting, terwijl de autostromen rondom rumoer maken. De christelijke
wijk ligt aan de ene en de islamitische wijk aan de andere kant. Richting zee
heb je zicht op de haven met zijn hijskranen. Het plein lag tijdens de
burgeroorlog op de “Groene Lijn” en bijna alle gebouwen werden
verwoest. Het in brons opgetrokken monument midden op het plein, ter
herdenking aan de martelaren van de opstand tegen de Ottomanen in 1916,
zit nog vol kogelgaten. Om die vreselijke periode niet te vergeten.
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De gebouwen rond het plein staan weer stevig
overeind, gedomineerd door de grote Al-Amin
Moskee met zijn vier slanke minaretten en
helderblauwe koepels. Hij is gebouwd in opdracht
van de in Libanon als held vereerde ministerpresident Hariri en heet in de volksmond dan ook
Rafiq Hariri
“Hariri Moskee”. Vanaf grote posters kijkt de
staatsman ons overal in de stad vriendelijk aan. Na de burgeroorlog was hij
een dominante figuur die veel kapitaal wist vrij te maken voor de herbouw
van de stad. Hij kon echter niet overweg met de pro-Syrische president
Lahoud en trad af toen in 2004 werd geprobeerd diens mandaat te
verlengen. Een jaar later werd Hariri met zeven lijfwachten door een
autobom opgeblazen. Grote demonstraties volgden.
De beweging Hezbollah hield op 8 maart 2005 een bijeenkomst om de
Syriërs te bedanken voor hun hulp. Men schat de opkomst op 400.000. Nog
geen week later, op 14 maart, kwam de reactie: op dit plein verzamelden
zich ongeveer een miljoen Libanezen, een kwart van de hele bevolking,
woedend over de laffe aanslag. Ze eisten dat de Syriërs zouden vertrekken.
De mensen stonden tot ver in de zijstraten. Dit was het begin van wat men
de “Cederrevolutie” noemt. Mede onder internationale druk trokken kort
daarop de Syrische troepen zich terug uit Libanon, terwijl de
14-maartbeweging de verkiezingen ruimschoots won.

Op het Plein van de Martelaren

Koepels van de “Hariri” Moskee

Langs een grote witte tent wandelen we naar de moskee. In die tent bevindt
zich het voorlopige graf van Hariri en zijn lijfwachten. Men gaat hier een
mausoleum voor hem bouwen. Maar eerst naar de moskee. De vrouwen
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moeten zich onder onderdrukte hilariteit hullen in een chador. Het is van
binnen een stijlvolle moskee, vol kleur en elegantie. Volgens de architect
was hij geïnspireerd door de Blauwe Moskee in Istanbul. Op het grote
tapijt op de vloer zitten en liggen mannen te bidden. Een ligt zelfs te slapen.
Dat ze daar overdag de tijd voor hebben!
Dan gaan we naar de tent. Hij wordt bewaakt door gewapende agenten, die
ons vriendelijk groeten. Het graf van Hariri is bedolven onder witte
namaakrozen. Overal langs de wanden hangen grote portretten van de
volksheld, in alle houdingen en standen. Verderop zijn nog meer graven:
van de hoofdonderzoeker Wissam al-Hasan van de veiligheidsdienst, die in
oktober vorig jaar samen met enkele helpers is opgeblazen. Nieuwe helden.
Ze moeten op het goede spoor zijn geweest in hun speurtocht naar de
opdrachtgevers van de moord op Hariri. Tenslotte komen we bij de
versierde graven van de zeven lijfwachten van Hariri. Wel vreemd, al deze
graven van dappere mannen in een eenvoudige tent.
We staan of zitten nog even stil bij het monument van de martelaren. Nogal
dramatisch in de gebaren, maar toch ook wel expressief. De kogelgaten
versterken het effect.

Graf van Hariri in Beirut

Monument van de Martelaren in Beirut

We wandelen naar een door hoog gras, bloeiende planten en struiken
overwoekerde opgraving aan de zeezijde. Jona legt uit dat we hier buiten de
muren staan van het oude Beirut. Hier moet een khan ofwel karavanserai
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hebben gestaan, net buiten de stadspoort. Verderop belanden we via een
paadje midden in een uitgegraven tell (bewoningsheuvel) met in de diepte
brokken muur die dateren uit de tijd van Grieken en Romeinen. Een
verhoging aan de zeezijde wijst op een veel oudere versterking uit de tijd
van de Kanaänieten. Alles bij elkaar niet veel te zien, maar met de uitleg
toch interessant en zo in de zon voelt het goed.
In een zijstraat staat op een plankier het standbeeld van de Libanese
journalist en leraar Samir Kassir. Hij was de zoon van
een Palestijnse vader en een Syrische moeder. In
Libanon kan dat. Gaf les aan de Sorbonne in Parijs, was
een voorvechter van democratie in Libanon en sterk
anti-Syrisch. Vermoedelijk daarom werd ook hij in 2005
vermoord met een autobom. Kassir is vooral bekend
door zijn boek “Being Arab”, over de problemen in de
Arabische wereld. Kenmerkende uitspraak: “Het is geen
pretje Arabier te zijn.”
Een drankje bemachtigen op een terras van een hamburgertent net achter
Kassir kost erg veel tijd, maar we zijn tenslotte ook een beetje op vakantie.
Een klein regenbuitje trekt voorbij. Dan vervolgen we Rue Weygand langs
de Al-Omari Moskee, een van de oudste van de stad, van begin 12e eeuw.
Die is tussendoor nog lange tijd als kerk gebruikt door kruisvaarders en
Byzantijnen. Na het stadhuis met zijn monumentale, in gele steen
opgetrokken gevel komen we in de buurt van het Parlementsgebouw. Dat is
echter onbereikbaar, want er is een zitting aan de gang, volgens Jona over
een nieuwe kieswet. Alle zijstraten in die richting zijn met hekken
afgesloten en worden streng bewaakt door zwaar bewapende militairen en
agenten. Dat gaat tot vier uur in de middag duren, dus we moeten maar
verder.
Het Romeinse badhuis ligt aan de voet van een heuvel waarop enkele grote
gebouwen domineren. De opgraving, een reusachtige kuil waarin de resten
van het badhuis liggen, is in tweeën gedeeld door brede trappen naar de
tuin erachter en de top van de heuvel. Aan de andere kant van de trap ligt
het waterbassin, dat nu droog staat. Je kunt de leidingen nog zien
waarlangs het water van de heuvel het bassin in stroomde. Zoals vaker deze
reis vraagt Jona onze aandacht met “Hé, jongens”, waar ook de dames
altijd netjes gehoor aan geven. Wat daar beneden ligt, zijn de resten van
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wat Jona bestempelt als een “huis- tuin- en keukenbadhuis”. Zo vind je ze
overal in het Romeinse rijk. Het lag nog net binnen de Romeinse
stadsmuren. Zo’n badhuis was altijd ook een cultureel centrum, met een
bibliotheek. Als iemand niet beschaafd was, kon men in die tijd rustig
zeggen: “Hij kan niet zwemmen”.
Het indrukwekkende gebouw op de top is het Grand Serail, sinds 1943 het
regeringsgebouw, waar de minister-president zetelt. Opgetrokken in de 19e
eeuw als karavanserai, werd het door de Ottomanen uitgebouwd tot
militair hoofdkwartier en zetel van hun gouverneur. Het grote gebouw
ernaast was in het verleden respectievelijk hospitaal, rechtsgebouw en
universiteit, maar na een restauratie dient het nu als hoofdkwartier van de
Raad voor Ontwikkeling en Herstel.

Romeins badhuis in Beirut

Grand Serail in Beirut, het regeringsgebouw

Als we op het Riad Es Solh Square komen, is de parlementszitting net
beëindigd, wat blijkt uit de golven zwarte geblindeerde wagens die met
grote vaart uit twee zijstraten zoeven. Oversteken is levensgevaarlijk, want
ze stoppen niet. De volksvertegenwoordigers zijn kennelijk erg bang voor
aanslagen, dat ze zo beveiligd worden. Het zou best kunnen dat er lege
auto’s tussen zitten om eventuele terroristen te misleiden.
Ons volgende doel is de kathedraal van St. George, gebouwd in 1886 en
lange tijd de belangrijkste kerk van de maronieten. Tijdens de
burgeroorlog is de kerk zwaar beschadigd, maar hij is gerestaureerd en in
2000 heropend. In de kerk wordt het altaar overdekt door een versierd
baldakijn op pilaren, geënt op eenzelfde kunstwerk in de kerk Maria
Maggiore in Rome. Sint Joris, zoals wij hem noemen, is altijd erg populair
geweest in het Midden Oosten, maar volgens Jona berust het verhaal over
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hem op de oudere mythe van Perseus, een Griekse held die als zoon van
Zeus en een aardse vrouw grootse daden verrichtte en net als Joris ook een
draak versloeg.
De maronieten zeggen dat ze altijd al bij de kerk van Rome hebben
gehoord, maar dat klopt niet. De basis ligt bij een Jemenitische stam, die
zich bekeerde tot het christendom en die een tijd in Syrië leefde.
Daarvandaan werden ze verdreven, naar Libanon, omdat ze als ketters
werden beschouwd. Ze hingen namelijk het monothelisme aan, een van de
officiële kerkleer afwijkende visie op de natuur van Christus. Die zou maar
één wil hebben gehad. Lijkt logisch, maar volgens de Grieks-orthodoxe en
de Roomse leer had hij er twee, een menselijke en een goddelijke. Volgens
Jona zal ons pas in het hiernamaals worden geopenbaard wie er gelijk had.
Niet eerder dan in de tijd van de Kruistochten erkenden de maronieten de
paus van Rome en daarmee de roomse visie op de natuur van Christus.
Sindsdien hebben ze ook een eigen kardinaal. Ze willen in feite roomser zijn
dan de paus, dus erg conservatief. In de burgeroorlog werden ze, onder
leiding van Pierre Gemayel, geassocieerd met falangisten, een stroming met
fascistische trekken.
We kijken nog even rond in de eenvoudig ingerichte kerk en vervolgen onze
wandeling door Rue Maarad, met gevels in Franse stijl. In een zijstraatje
kijk je uit op een opgraving. Hier zou de Romeinse cardo zijn geweest, de
hartstraat van de Romeinse stad, eens met zuilen aan beide kanten. Enkele
opgerichte pilaren staan er wat zielig bij. Verder is het een grote puinhoop.

In de kathedraal van St. George in Beirut

Rue Maraad in Beirut

Op Place d’Etoile bevinden we ons in het hart van de Franse wijk van
Beirut. In het midden verheft zich een sierlijke klokkentoren, aan de
overkant staat het nu gesloten parlementsgebouw. Met de uitwaaierende
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straten is het een kopie van het gelijknamige plein in Parijs. Er is één
duidelijk verschil: er komen maar zes straten samen in plaats van acht. Dat
komt omdat men bij de aanleg twee kerken aan het plein wilde sparen, de
Grieks-orthodoxe Sint Elias uit de 18e en de katholieke Sint George uit de
19e eeuw. Van de laatste zijn er dus twee in Beirut. Vreemd is dat de
afbeelding van de drakendoder tegen een muur zit van de St.Eliaskerk.
Jona kiest voor een bezoekje aan de Grieks-orthodoxen. Om onduidelijke
reden is het verboden te fotograferen. We kunnen dus de somber kijkende
heiligen die ons vanaf fresco’s van alle kanten aanstaren, niet digitaal
vereeuwigen.

Place d’Etoile met parlementsgebouw

St. George op de St. Eliaskerk !

Bijna de hele groep neemt de bus terug naar het hotel. Vier eigenwijzen
genieten eerst van een drankje op een van de terrassen in Rue Maarad en
hebben nog energie over om de terugtocht te voet te ondernemen. Dat gaat
ook via Rue Hamra, een van de bekendste winkelstraten van West-Beirut.
’s Avonds leidt Jona de groep bergopwaarts naar dezelfde Rue Hamra, op
zoek naar een geschikt restaurant. Wie niet zo goed ter been is, moet al snel
afhaken, zeker ook omdat de hoofdmacht er een genadeloos tempo op na
houdt. Je moet nog goed zoeken om een geschikt restaurant in een van de
zijstraten te vinden. Meestal Libanees zonder wijn of Italiaans met. Een
vriendelijke ober biedt een groepje na afloop een heerlijke appellikeur aan.
Komt die uit Libanon? Hij haalt de fles en…. De Kuyper uit Holland! Een
toost op Libanon.
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3e DAG, DONDERDAG 11 APRIL:
AMERIKAANSE UNIVERSITEIT, INSCRIPTIES VAN
NAHR EL-KALB, GROTTEN VAN JEITAH, BYBLOS
De Amerikaanse Universiteit in Beirut is in 1868 gebouwd op kosten van
protestanten uit de Verenigde Staten, ter ontwikkeling van dit land, al zal
het “zieltjes winnen”, zoals Jona dat zo aardig omschrijft, er niet vreemd
aan zijn geweest. De Fransen, die zich al veel langer bemoeiden met
Libanon, konden natuurlijk niet achterblijven en stichtten in 1875 hun
eigen katholieke Université Saint Joseph. Het zijn beide private instellingen,
in principe voor jongelui uit alle klassen.
De bus zet ons af voor de poort van de Amerikaanse Universiteit, voor een
bezoek aan het archeologisch museum, dat er deel van uitmaakt. Op dit
tijdstip in de morgen stromen de studenten naar de verschillende gebouwen
voor hun colleges.

Amerikaanse Universiteit in Beirut met…………………..het archeologisch museum

Voor we het museum ingaan, staan we even stil bij een grote graftombe in
de tuin voor het historische gebouw. Een “massaproduct”, concludeert Jona
resoluut. Ernaast staat een mijlpaal uit de tijd van de Romeinse keizer
Constantijn de Grote. Jona vertaalt de tekst voor ons. Hij wordt “voor
eeuwig keizer” genoemd en dan volgen de namen van zijn beide zonen. De
maker “heeft op alle paarden tegelijk gewed”, de keizer zelf en zijn
mogelijke opvolgers.
We zijn vanmorgen de enige bezoekers in het museum. De vitrines zijn voor
de studenten strak chronologisch opgesteld met toelichtende teksten in het
Engels. Aan de hand van de uitgestalde voorwerpen leidt Jona ons door de
geschiedenis van Libanon, vanaf de prehistorie tot in de Romeinse tijd.
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Fotograferen is om onduidelijke reden verboden. Er zijn natuurlijk enkele
zondaars.
Jona toont ons heel oud aardewerk uit Byblos. De invloed van de
Egyptenaren is duidelijk. Byblos was lange tijd het “Rotterdam van dit
gebied”, een handelsdraaipunt van waaruit olijfolie, hout en wijn werden
geëxporteerd. Dan staan we voor een vitrine met een groot aantal
votiefbeeldjes uit het 2e millennium v. Chr., veel goden en dieren. Die
komen uit tempels. Waren het offergaven? In plaats van echte dieren? Jona
wijst op de god Baal, de “smiting god”, die met bliksems slingerde. Dat is
een hobby van oppergoden bij meerdere culturen. Oorspronkelijk was Baal
de tweede oppergod, na hoofdgod El.
Daar is het Fenicisch aardewerk, van ca. 1200 tot 600 v. Chr. “Eigenlijk
weten we niet veel van de Fenicische steden”. Wel dat ze tijdens de invallen
van de Zeevolken rond 1200 v. Chr. gespaard bleven voor geweld en met
hun handel opbloeiden.
In de Perzische vitrine valt een fraai beeldje op van een knielende
dromedaris, met kruiken op zijn rug. Jona vertelt over de domesticatie van
dit dier, waardoor de Arabieren vanuit het Arabisch schiereiland verder
weg in de woestijn handel konden drijven en aan invloed konden winnen.
“Tot ze in de 7e eeuw zelf werden gedomesticeerd.” Willemien meent te
weten dat in de Bekaavallei de last van de dromedarissen werd overgeladen
op andere dieren, voor vervoer over het Libanongebergte, met zijn bossen
en sneeuw. Volgens Jona is het niet duidelijk of die dromedarissen echt niet
verder konden komen.

Museum Amerikaanse Universiteit in Beirut: Aardewerk uit de Perzische periode en fijn ivoorsnijwerk
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Willemien doet de uitleg bij de purpervitrine. Daar ligt o.a. een stapeltje
schelpen van de zeeslak die de Romeinen murex noemden. Het verhaal over
de ontdekking van de kleurstof zegt dat in een ver verleden een man met
zijn hond op het strand aan het wandelen was. Het dier beet in een schelp
en kreeg een mooi gekleurde baard. Een raar verhaal als je hoort hoe de
stof wordt gefabriceerd. Duikers haalden
de schelpen in manden van de zeebodem.
Uit de slak verwijderde men een kliertje,
waar een gele stof uit werd gewonnen. Een
grotere hoeveelheid van de stof werd, met
toevoeging van zout en urine in een
Murex-schelpen
bepaalde verhouding, in een pot gekookt
en ingedikt tot het de juiste kleur had. De
stank in zo’n bedrijfje wordt door klassieke schrijvers als afschuwelijk
omschreven, wat zeker ook werd veroorzaakt door de gewoonte om de
resten van de slakken op een rottende hoop naast de productieplaats te
gooien.
We hebben nog enige tijd om zelf op verkenning te gaan in het museum.
Dan kijken we nog even buiten rond. Overal zwermen de studenten naar en
van de gebouwen. De kleding van de meisjes varieert van hip tot heel
conservatief, met zwarte jurk en hoofddoek. Tegenover de poort van de
universiteit hebben een McDonalds en een Creperie zich strategisch
gevestigd.
Tijd voor vertrek naar noordelijker streken. Het is mooi weer, zodat we
vanaf de hoofdweg helder zicht hebben op de kust links en het hoog
oprijzende gebergte aan de andere kant. Langs havens en terminals en door
eindeloze buitenwijken gaat het noordwaarts. De hele kust is bewoond, tot
vrij hoog op de hellingen. De koffie staat klaar in een wegrestaurant met
papegaai. De stemming zit er goed in.
Verder noordwaarts wordt de afstand tussen bergen en zee steeds kleiner,
tot rotswanden de kust naderen. Daardoor was het in vroeger tijden voor
legers moeilijk langs deze kust te trekken. Het was eenvoudiger door het
binnenland te gaan, door de Bekaavallei, langs de rivieren Litani en
Orontes. We zullen de bewijzen zien dat veel aanvoerders deze route toch
aandurfden. Na een tunnel slaat de bus rechtsaf, enkele honderden meters
het dal in van de Nahr al-Kalb, de Hondenrivier, tot vlakbij een sierlijke
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brug over het water. Het bouwwerk is hier rond 1290 aangelegd door de
Mamelukken, in een veldtocht op weg naar Syrië. Jona staat als eerste
boven op de brug en zwaait als een moderne veldheer naar zijn volgelingen.

Brug van de Mamelukken over de Nahr al-Kalb

Volgens Jona is dit “een van de grappigste plekken van Libanon”, met een
reeks inscripties in de rotswanden die getuigen van de passage van
zelfbewuste heren. Totaal zijn het er 22, met teksten in zeven talen. De
oudste is van farao Ramses II, die zelfs vier maal zijn “handtekening”
achterliet. Daarna konden de anderen niet achterblijven, zoals de
Assyrische koning Esarhaddon, de Babyloniër Nebukadnezzar, de
Romeinse keizer Caracalla, de Mamelukkensultan Barquq, die de brug liet
bouwen, in de 18e en 19e eeuw bijvoorbeeld koning Hussein van Jordanië en
de Fransen. Jammer dat de meeste inscripties zijn aangetast door de
elementen en soms ook door onverlaten. Ook betreurt Jona “dat ze de
volgorde van de geschiedenis niet hebben gevolgd”. Het is een ratjetoe
geworden.
We volgen de monumenten langs de weg en vervolgens langs een steil pad
ver omhoog tegen de rotsen, tot je tenslotte hoog boven de tunnel van de
autoweg staat, met uitzicht op de baaien langs de kust. Voor sommigen is de
klim te zwaar. Langs de vrij smalle weg is het riskant met zo’n groep, want
auto’s en soms vrachtwagens rijden flink door. Onze vriendelijke
buschauffeur houdt ons echter goed in de gaten en drijft ons af en toe
zorgzaam met een breed armgebaar naar de zijkant.
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Een Frans monument uit 1860 hoort hier eigenlijk niet thuis. Het stond
lange tijd in Beirut, maar als herinnering aan de verbintenis tussen
Libanon en de Fransen vond men het beter staan op deze historische plek.
De inscriptie van Nebukadnezzar bevindt zich aan de andere kant van de
rivier, daar ergens beneden tussen het dichte kreupelhout, dus die laten we
maar voor wat het is.
Een Franse inscriptie herinnert aan de tocht van de oprukkende Engelsen
en Fransen in 1920 naar Damascus. De tijd van Laurence of Arabië en het
verraad van de Fransen en Engelsen aan de Arabieren, toen ze in plaats van
onafhankelijkheid te verlenen deze streken tot eigen mandaatgebied
verklaarden. Een ander Frans monument verwijst naar de overwinning in
Libanon van de Vrije Fransen op de Vichy-troepen in 1941. Bij een van
deze monumenten vindt een massamoord plaats: op het platform ervoor
stromen rijen grote mieren ijverig heen en weer, tot grote schoenen een
verpletterende indruk maken. Geen monument zal deze ramp gedenken.
De Libanezen hebben hier langs de weg ook twee eigen monumenten: over
het vertrek van de Fransen uit Libanon in 1946 en het definitieve vertrek
van de Israëliërs in 2000.

Chauffeur en Ank bij de inscriptie van keizer Caracalla

Fransen in 1920 op weg naar Damascus

Voor Ramses II moesten de beeldhouwers een stuk tegen de rots op
klimmen. Een Assyrische koning zette zijn steen met inscriptie er eeuwen
later pal naast. Wilde zeker op gelijke hoogte staan met de farao. Ramses
landde hier met zijn vloot in 1275 v. Chr., op weg naar Syrië, waar hij bij
Kadesh slaags zou raken met de Hittieten. De tekst is bijna onleesbaar en
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het reliëf heeft, net als de meeste andere, betere tijden gekend. Een tekening
op een bordje laat zien dat het de standaardafbeelding is van Ramses, met
zijn knots zwaaiend, die we ook in het Nationaal Museum zagen.
Hogerop zou een standbeeld van een hond hebben gestaan. Misschien de
Egyptische god Anubis, die met een kop van een jakhals wordt afgebeeld?
Het grote blok waar het beeld op zou hebben gestaan, dient nu tot zitplaats
van een vermoeide reiziger. Het pad naar boven buigt op het hoogste punt
terug, en voert een stukje naar beneden. Dan eindigt de reeks monumenten
met een afbeelding en inscriptie van Ramses II, uit 1269 v. Chr., de oudste
hier in het dal, later geflankeerd door die van de Assyrische koning
Esarhaddon, die hier in 677/676 v. Chr. op pad was.

De beroemde inscriptie v. farao Ramses II in Nahr al-Kalb van 1275 v. Chr.; afb.Ramses doodt een vijand

We gaan als niet-historisch tussendoortje de Jeita-grotten bezoeken.
Daarvoor brengt de bus ons dieper het steile dal in van de Nahr al-Kalb. De
grotten zijn in de 19e eeuw ontdekt door een Amerikaanse dominee, maar
werden pas in 1958 voor publiek opengesteld. De lunch – Libanese
pannenkoek met vulling - gebruiken we in een restaurant tegenover de
kabelbaan naar de grotten. Het mooie weer werkt mee aan een goede
stemming.
Het blijkt dat men van de grotten een echt toeristische attractie heeft
gemaakt: met kabelbaan een stukje omhoog over de bruisende rivier naar
de ingang van de hogere grot en later met een knullig treintje naar een
lager gelegen grot, hoewel dat lopend sneller gaat. De Grotto Superieur is
men in het verleden ruim twee kilometer binnengedrongen, maar toeristen
krijgen alleen het eerste stuk te zien, niet meer dan een paar honderd
meter. Fotograferen is verboden en iedereen moet aan de ingang zijn
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fototoestel inleveren. Zelfs je mobiele telefoon. Controleren doen ze dat niet,
maar in de grotten staan overal jonge mannen die een centje bijverdienen
door op te letten of niemand het waagt een plaatje te schieten.
De Grotto Superieur is best spectaculair, een kunstwerk van de natuur, vol
grillige vormen en kleuren van druipsteen. Grote zalen wisselen af met
smalle passages. Een als plankier aangelegd pad voert ons steeds verder in
deze wondere schemerwereld. Soms kijk je in diepe afgronden. Jammer is
eigenlijk dat men om de toeristen te plezieren de natuurlijke kleuren
verstoort met gekleurd licht. Aan het einde van het pad, op een platform, is
Tineke zo onder de indruk van de wonderlijke ruimte, dat ze opmerkt: ”Zo
stel ik me het hiernamaals voor.” Tijd dus om terug te keren.
De meesten van ons hebben vooraf een trui of jas aangetrokken, want in
grotten is het doorgaans kil, maar hier is de temperatuur hoger dan we
hadden verwacht. De luchtvochtigheid maakt het wat nevelig en benauwd.

Jeita Grotto Superieur ….

…..en Inferieur

De Grotto Inferieur heeft een smal ondergronds meer. Waar de rivier uit
het meer zijn weg vervolgt langs een bruisende waterval, worden we in
bootjes geladen voor een tochtje door een duistere wereld, maar die is veel
minder spectaculair dan de bovenste grot. Iemand merkt op dat het wel een
schoolreisje lijkt. De vaartocht is zo kort dat we na tien minuten weer
buiten staan.
Na enkele files in het drukke middagverkeer bereiken we spoedig Jbeil, het
vroegere Byblos. Het hotel staat vrij dicht bij de autoweg, zodat je met open
raam wel wat verkeersgedruis hoort in de verte. Zowel aan de buitenkant
als van binnen ziet het hotel er stijlvol uit. Iedereen krijgt een kamer met
zeezicht, maar je ziet alleen maar de benedenstad.
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Tegen de avond trekken velen richting centrum, op zoek naar een geschikt
restaurant. Het oversteken van de afritten van de snelweg lukt alleen als je
hard kunt rennen. Auto’s stoppen hier in principe niet voor voetgangers.
Ironisch genoeg ontdekken we later dat er verderop enkele tunnels onder
de snelweg zijn waar je zonder enig gevaar de andere kant kunt bereiken.
Het centrum stelt niet veel, zeker als je Beirut gewend bent. Toch blijken er
enkele leuke winkelstraten te zijn, met historische gevels en autovrij. Daar
zijn ook de leuke restaurants.
Terug naar het hotel nemen velen een taxi, slechts vijf dollar per rit. Overal
waar we moeten betalen, merken we dat elke Libanees precies de
omrekencode kent van Libanese pond naar dollar. Of het nou een rekening
betreft in een restaurant of dat je een flesje mineraalwater koopt, met
dollars betalen gaat net zo gemakkelijk.

4e DAG, VRIJDAG 12 APRIL:
HET OUDE BYBLOS, TEMPELS VAN BZIZA EN AIN
AKREEN, KERK EN ZEEMUUR IN BATROUN
Een zonnige morgen. Wandelend trekt een groot deel van de groep naar de
souq van Jbeil en de daarachter gelegen opgraving van het oude Byblos. De
anderen nemen het hotelbusje. Op het pleintje met wat Romeinse pilaren,
voor het kruisvaarderskasteel, leidt Jona ons bezoek aan de opgraving in.

Door de Romeinse poort van Byblos

Plein met Romeinse zuilen

Byblos was een van de oudste steden van de wereld, al rond 3000 v. Chr.
een stad in opkomst, vooral door de handel. We krijgen alle perioden van
de geschiedenis in deze streek nog eens toegelicht. Rond 2100 v. Chr. kende
de wereld een keerpunt, waarschijnlijk door een “klimaatdip”. De theorie is
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dat er ergens in Irak een meteoor op aarde insloeg die grote stofwolken in
de atmosfeer bracht, waardoor de temperatuur zo’n 3 graden daalde. In die
tijd kwamen hier de Amorieten. Ze spraken een Semitische taal en stichtten
de Kanaänitische cultuur in deze kuststrook van de Middellandse Zee.
Rond 1800 v. Chr. was het gebied in handen van de Hyksos, ook een volk
van Semitische herkomst, die in de 16e eeuw v. Chr. nog bijna een eeuw
over een groot deel van Egypte hebben geheerst. Daarna, in de IJzertijd,
kwamen de Feniciërs met hun stadstaten. Dan passeren alle overheersers
die Byblos heeft gekend, tot en met de kruisvaarders. Die laatsten bouwden
het imponerende kasteel waarlangs we het opgravingsterrein betreden. Ze
bouwden hun vesting gewoon boven op de resten van de vroegere stad.
We staan opzij van het kasteel voor de resten van oude stadsmuren, die
men voor een deel zorgvuldig heeft opgegraven en hersteld en die nu
worden overheerst door vrolijke klaprozen. Jona als historicus wordt bijna
lyrisch van zulke oude stadsresten: “Een heel indrukwekkende muur.”
Byblos had geen voorland om oorlog te voeren, dus was de stad aangewezen
op verdedigingsmuren. Hij wijst de drie opeenvolgende wallen aan. De
oudste, uit het 3e millennium v. Chr., is van zware stenen opgetrokken. De
Amorieten legden er een aarden wal voor, opgevuld met stenen, en nog later
volgden de Hyksos met een derde wal, een compact lichaam van 5 meter
diep. Zo’n verdediging was niet in te beuken en dus vrijwel onneembaar.

Stadsmuren van Byblos in schema

De buitenste verdedigingswal

De rondgang gaat langs de wallen richting zee en dan omhoog naar een
bloemrijke top, waar het paleis van de Fenicische koningen heeft gestaan.
Daar is niets meer van te zien dan hier en daar wat onduidelijke
brokstukken tussen de klaprozen. Uit gevonden inscripties blijkt echter
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“zonneklaar dat dit een paleis moet zijn geweest.” De Grieken en Romeinen
hebben er later gewoon overheen gebouwd. Hier moet Wen Amoun voor de
koning gestaan hebben, de gezant van de Egyptische farao, die cederhout
kwam kopen en waarover Sigrid van Roode uitgebreid heeft verteld op een
lezingenmiddag van Livius.
Jona wijst op een grote kuil. Hier is de beroemde tombe gevonden van
koning Ahirom, die we in het museum in Beirut hebben bewonderd.
Volgens de tekst op een bordje zijn totaal negen tomben gevonden, in
graven die in de rots waren uitgehakt. Slechts twee waren ongeschonden en
daar kwamen prachtige voorwerpen uit. Grafgiften. De overleden koningen
werden in die tijd nog onder de vloer van het paleis begraven. Jona roemt
de bloemenpracht om ons heen en wijst op de kust beneden, waar de oude
haven moet zijn geweest. Je hebt vanaf de top een grandioos uitzicht over
de kust en de helderblauwe zee.

Waar het paleis van koning Ahirom stond

Met uitzicht op de zee en de kust

Het kleine Romeinse theater van Byblos, het odeon, ligt pal boven de kust.
Dat was niet voor tragedies bedoeld, maar voor het fijnere theaterwerk,
bijvoorbeeld een zanger met een lier of voor concertredenaars, ook wel
sofisten genoemd. Het publiek mocht kiezen waarover het zou gaan. Dat
waren nogal eens schertsonderwerpen, zoals een lofrede op de kaalheid. De
sofisten wisten daar echt iets leuks van te maken. Het odeon is trouwens een
ideale plek voor een groepsfoto. (zie volgende bladzijde en achteraan blz.76)
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Romeinse Odeon van Byblos

Livius in Byblos

De volgende ruïne wordt aangeduid als de tempel van Baalat Gebel, de
“Vrouwe van Byblos”, gebouwd ca. 2700 v. Chr. Baalat Gebel was de
stadsgodin van Byblos, zoals elke stad wel zijn eigen beschermgodin had.
Eigenlijk, betoogt Jona, lopen de archeologen, vergeleken met de historici,
honderd jaar achter wat betreft kennis van de religie. Als ze iets opgraven
wat ze niet kennen, zal het wel religieus zijn. Als ze bijvoorbeeld een beeldje
van een zittende vrouw vinden, wordt die al snel aangezien voor een
vruchtbaarheidsgodin.
We passeren de oudste vondsten in de hele opgraving: rotsachtige
funderingen van neolitische huizen, daterend van ca. 3000 v.Chr., de tijd
van de Eerste Dynastie in Egypte. Een groot terras even verderop wijst
volgens Jona op de aanwezigheid van een autoriteit, die over vakmanschap
en expertise beschikte om zo’n groots werk te organiseren. Als Jona ons
daar niet op had gewezen, zouden we aan zulke bijzondere vondsten
gewoon zijn voorbijgelopen en eerder blijven stilstaan bij de
overweldigende bloemenpracht van helianthen, klaprozen en malva’s, de
lente in volle pracht, met op de achtergrond de blauwe zee.
Een paadje tussen het groen leidt naar een enorme diepe kuil met stenen
wanden en een smal pad naar beneden, of wat daar van over is. Onderin is
een put, waaruit de bevolking van Byblos zijn water haalde. Jona verklaart
dat we hier te maken hebben met “een gewone huis-, tuin- en keukenbron”.
Volgens het bordje met toelichting wordt hij Ayn el Malik genoemd, “de
bron van de koning”. De Griekse schrijver Plutarchus haalt een Egyptische
mythe aan hoe de dienaressen van de Fenicische koning bij deze bron de
godin Isis aantroffen, die na een lange speurtocht hier haar dode echtgenoot
Osiris terug vond. Diens boosaardige broer en moordenaar Seth had het
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dode lichaam in een kist in de Nijl laten gooien. De kist spoelde uiteindelijk
in Byblos aan. Een jonge ceder groeide om de kist heen en ontwikkelde zich
tot een machtige boom. De koning gebruikte de mooie stam later als pilaar
voor zijn paleis. Isis hoorde dat van de goden en vond hem zo terug. Hoe ze
het lichaam uit de boom wist te bevrijden en hoe het verhaal verder ging,
dat kan Jona beter vertellen tijdens een reis naar Egypte.
Even verderop staan twee oude heiligdommen: de Tempel van de Obelisken
en wat men de L-vormige Tempel is gaan noemen, gelet op de grondvorm
ervan. Een weinig creatieve naam, waarschijnlijk omdat men niet weet aan
welke godheid hij is opgedragen. In een ver verleden is de Tempel van de
Obelisken precies bovenop de veel oudere L-vormige gebouwd. Franse
archeologen hebben hem bij de restauratie netjes naast de oudere tempel
gezet, zodat ze beide goed tot hun recht komen. Voor zover je dat kan
zeggen, want alleen de onderkant van de muren is opgemetseld. Dat
verplaatsen moet een zware klus zijn geweest. Jona gaat er even voor zitten.
Wij volgen zijn voorbeeld. Hij prijst de archeologen voor het goede werk
dat ze hier en overal in de Byblos-opgraving hebben verricht, ook dat ze
alles voor het publiek zo toegankelijk hebben gemaakt èn dat ze alles keurig
te boek hebben gesteld. “Je ziet wat terug voor je belastingcenten.” De stad
moet trouwens groter zijn geweest dan de huidige opgraving. Er zijn nog
delen beschikbaar voor volgende generaties archeologen.

In de L-vormige tempel

Zo moet die tempel er hebben uitgezien

De L-tempel dateert al van vóór de Semieten, dus het is twijfelachtig of het
een Baal-tempel was. We weten het gewoon niet. De Tempel van de
Obelisken dateert van het einde van het 2e millennium en heeft zijn naam te
danken aan de kleine obelisken die hier zijn gevonden. De meeste staan nu
tussen de bloemen in de tempelruimte uitgestald. Het zal een tempel zijn
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geweest voor een ook in Egypte vereerde god. Men vond bij de opgraving
een depot met prachtige Egyptische kunstwerken, die nu in het Nationaal
Museum staan.
Een klauterpartij tussen de schermbloemen brengt ons bij een muur die is
opgetrokken uit enorme steenblokken. Volgens Jona “een van de
wonderlijkste monumenten” hier, daterend uit de Perzische periode.
“Monumentale architectuur”. Op het terras boven de muur heeft de
residentie gestaan van de Perzische satraap van deze streek. Die bouwde
hier een “fort van klasse”. Uit de muur steekt ergens een steen die tot
leeuwenkop is bewerkt. “Wij hebben hier zomaar een zeldzaam stuk
Archemenidische kunst”. De leeuw diende waarschijnlijk als kwaadwerend
symbool. Deze ziet er niet zo kwaad uit.

Langs de Perzische muur

Een kwaadwerend symbool

Tot besluit van de rondgang brengen we een bezoek aan de burcht van de
kruisvaarders. Boven krijg je een weids uitzicht over de opgraving en de
kust. In het kasteel is een zaaltje ingericht als informatiecentrum over wat
je allemaal kunt zien tijdens een bezoek aan het oude Byblos.
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De lunch heeft Jona besproken in het chique restaurant Maison de Café –
waar hij de vorige avond genoot van een waterpijp. We wandelen erheen
over de Romeinse weg door Jbeil, nog te herkennen aan wat pilaren en
opgefleurd door bloeiende bougainville. De sandwiches en wraps zijn
klasse. Van Willemien horen we dat de inwoners van Byblos Byblioten
worden genoemd. Na afloop van dit gezellige samenzijn staat een nieuwe
bus op ons te wachten, een Mercedes Benz. Ook klasse.
Al snel rijden we op de snelweg. Jona waarschuwt dat we ons de komende
dagen moeten voorbereiden op een bezoek aan een aantal tempels. We gaan
nu eerst op weg naar het noorden van Libanon, naar een tempelcomplex bij
het dorp Bziza, vrij hoog in het gebergte gelegen. Willemien en Imad, die
het land kennen als hun broekzak, reizen met ons mee. We passeren een
zwaar bewaakte roadblock. We vernemen dat op de grens van de districten
politieposten zijn ingericht, vooral met de bedoeling gezochte
verkeersovertreders op te sporen. Niet zozeer tegen terroristen dus.
Ruim voor de grote stad Tripoli slaan we van de hoofdweg af, de bergen in.
In Tripoli willen de soennieten en sjiieten nog wel eens slaags raken, maar
de laatste tijd is het er rustig. Achter de eerste bergrug ligt een breed dal,
waar we na het stadje Amioum het via een smalle bergweg hogerop zoeken
naar Bziza, een Maronitisch dorp, op een hoogte van 400 meter gelegen.
Op het grasveld achter de Romeinse tempel legt Jona uit wat we voor ons
zien. Het is een “vrij simpel” exemplaar uit de 2e eeuw, gebouwd volgens de
klassieke bouwcanon. Er zitten toch wat afwijkingen in, zoals een gebroken
symmetrie. Dat zullen we in Baalbek ook tegenkomen. Het “kan een
stiekeme neiging tot barok zijn”. Het is onbekend welke godheid hier werd
vereerd. Misschien Adonis, de geliefde van Venus.

Romeinse tempel van Bziza
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De christenen hebben de tempel omgebouwd tot kerk, met aan twee kanten
een absis. Hij staat bekend als “Onze Vrouwe van de Pilaren”. In de absis
werd in de antieke wereld het godsbeeld gezet. Romeinse keizers hadden het
hoog in de bol en lieten een beeld van zichzelf erin plaatsen. In christelijke
kerken werd het de plaats van het altaar, bij de moslims van de gebedsnis.
Op naar de tempels van Ain Akreen, “bij de bron”, nog hoger tegen de berg
gelegen. De vallei waar we aanvankelijk doorheen rijden, vormt het
hartland van de Maronieten. Hier komt de dichter en schrijver Kalil
Hibran vandaan. Op een oud basketbalveld eindigt de rit naar boven. Voor
we kans krijgen het tempelterrein op te gaan, worden we uitgenodigd om
aan de overkant van de weg een kopje thee of koffie te gebruiken bij een
heel primitief winkeltje, opgetrokken uit felblauwe houten schotten. Het
terrasje telt maar weinig stoelen en één tafel, dus het is behelpen. Terwijl de
winkelier in zijn behuizing tussen de koopwaar koffie en thee zet, trakteert
Elias op moerbeien. Ze smaken goed en je krijgt er mooie rode tanden van.

Koffie en thee bij de dorpswinkel van Ain Akreen

Het duurt wat lang met het bereiden van de drankjes, dus Jona besluit bij
de voorste tempel alvast zijn inleiding te houden. Dan kunnen Willemien en
Gre daar de koffie schenken. Jona wijst op enkele kenmerken van een
Romeinse tempel: een trap aan de voorkant, dan de poort of propylaeën en
daarachter de tempelruimte. Het cultusbeeld vindt men achter in de tempel.
Het altaar staat altijd vóór de tempel, waar Jeannette de plaats van het
offerdier heeft ingenomen. Hier in Libanon mochten alleen bepaalde
families in de tempel komen, zij die de priesters leverden. De rest moest
maar vanaf het altaar naar het cultusbeeld kijken. De tweede tempel
bevindt zich honderd meter verderop en is “beeldschoon gesitueerd”, met
uitzicht op de vallei.
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We bekijken de tempels wat nader. Van de eerste staat nog wat overeind,
zoals twee ranke pilaren. De tweede is een complete ruïne, ingestort bij
aardbevingen. Volgens Imad heeft de Burgeroorlog, die ook in deze vallei
woedde, er ook geen goed aan gedaan. Brokken pilaar werden naar de rand
van de vallei gerold om als bescherming te dienen voor de schutters. Alleen
de poort is gerestaureerd, helaas nogal slordig met veel beton. Toch vindt
Joop het allemaal “indrukwekkend, die grote pilaren en dan die kleine
mensjes in de tempel”.

Resten van de Romeinse tempels van Ain Akreen

We kijken nog even uit over het dal, waarbij vlak voor onze neus een
enorme hoogspanningsmast het landschap en het uitzicht ontsiert. Dan
dalen we vlot af naar de kust, richting Batroun, een minder bekend
Fenicisch havenstadje. Dat zou in de 14e eeuw v. Chr. gesticht zijn door een
koning van Tyrus.
In de christelijke stad zijn meerdere kerken: rooms-katholieke,
maronitische en Grieks-orthodoxe. Wij concentreren ons op de katholieke
kerk van Sint Stefanus, dus toegewijd aan een bekende martelaar. Ze
hebben de arme man ooit gestenigd. Zijn grote standbeeld staat boven op
de kerk, met een geheven palmtak in zijn hand, een teken van overwinning
en vrede. Even denk je, van een afstand gezien, dat hij een zwaard boven
zijn hoofd zwaait. In de kerk zie je verschillende geschilderde afbeeldingen
van hem. Het gebouw is opgetrokken van twee kleuren geel zandsteen, heel
stijlvol. Vanaf het plein voor de kerk kijk je uit op een jachthaventje en
daarachter de zee. Een korte pauze in de zon.
Een wandeling door smalle straten voert ons opnieuw naar de kust, waar op
enige afstand van de laatste huizen een zwarte muur zich uit zee verheft,

~ 36 ~
ongeveer 500 meter lang. Het is de Zeemuur, zoals hij onterecht wordt
genoemd, want het blijkt helemaal geen echte muur te zijn. Ooit verhief
zich hier aan de waterkant een plateau. De steensoort moet heel
aantrekkelijk zijn geweest of gemakkelijk winbaar, want men maakte er
een groeve van. Alleen het randje langs de zee liet men staan. Later zijn
“muur” en achterliggende laagte door aardbevingen een stuk gezakt,
waardoor het lagere deel nu vaak onder water loopt. Krabben en andere
zeediertjes doen er hun voordeel mee. Overigens wel een rare plaats voor
een steengroeve, zo op het randje van de zee.

Sint Stefanus Kerk

Bij de haven van Batroun

’s Avonds vind je de meesten van de groep terug in het centrum van Jbeil,
rond de historische souq, waar leuke pleintjes gezelligheid bieden en
heerlijk Libanees eten. We zien terug op een interessante en mooie dag.

Fenicische Zeemuur
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5e DAG, ZATERDAG 13 APRIL:
DE ALTAREN VAN FAQRA, SNEEUW OP DE
LIBANON, DE BEKAAVALLEI, TEMPELS VAN NIHA
EN XSARNABA, HOTEL IN CHTAURA
Alweer een zonnige dag. Vandaag gaan we over de Libanon naar de
Bekaavallei, waar het volgens de pers in Nederland vaak niet pluis zou zijn,
met Hezbollah en de Syrische oorlog zo dichtbij. We zullen zien.
Marie heeft vannacht gedroomd dat ze in de bus zat en moest sturen. We
hopen dat haar droom niet uitkomt vandaag, met al die bergwegen. In de
bus herinnert Jona ons eraan dan nu 38 jaar geleden de burgeroorlog
uitbrak in dit land. Vandaag demonstreren in Beirut de geestelijken van
alle richtingen om duidelijkheid te eisen over de talrijke mensen die in die
oorlog spoorloos zijn verdwenen. Trieste zaak, die verdwijningen.
De weg over de bergen die we vandaag nemen, is historisch gezien beladen.
Hij was namelijk niet altijd geasfalteerd. In 1976 kwamen de Syriërs de
Maronieten te hulp tegen de Palestijnen en soennieten. Toen waren ze enige
tijd bondgenoten. Echter, niet zoveel later begonnen de christenen deze weg
door de bergen naar de Bekaavallei te verbreden en te asfalteren. De
Syriërs vreesden dat zo de christenen letterlijk en figuurlijk de weg
vrijmaakten voor de Israëliërs om een tweede front te vormen tegen Syrië.
Toen de Maronieten doorgingen met het werk, vielen de Syriërs aan, wat
leidde tot zware strijd in de bergen, een “spookgevecht”, zonder winnaar,
maar met grote verliezen aan beide zijden.
De brede weg omhoog ziet er goed uit en voert door verschillende dorpen.
Hij is vrij steil, maar toch verbaast het dat onze moderne touringcar daar
kennelijk moeite mee heeft, want hij begint steeds dieper te zuchten en rijdt
nog maar met een sukkelgangetje omhoog. Tot de chauffeur er genoeg van
heeft en het sissende voertuig aan de kant zet. Elias stapt uit met onbekende
bestemming. Net als we overwegen dan maar te voet verder te gaan, komt
hij terug. We vernemen dat een rubberen ring het heeft begeven. Dat
vraagt om reparatie. Even hogerop parkeert hij de bus bij een uitspanning
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langs de weg, zodat wij een koffiepauze kunnen nemen en hij een reparatie
kan uitvoeren, al vragen we ons af of hij dat zelf wel kan.
Café Roberto beschikt over een zonnig terras met uitzicht op de bergen, dus
dat zit wel goed. Tijd voor geanimeerde gesprekken. Dan verschijnt Imad,
die uit Beirut een ring heeft meegenomen voor de kapotte bus. Elias
knutselt een hele tijd ergens onder een openstaand busluik en waarachtig,
het loopt met een sisser af, want na zo’n drie kwartier kunnen we verder.

Koffiepauze bij Café Roberto

Op 1550 meter hoogte bereiken we Faqra, een plaats die bekend is als
skioord en beroemd om de tempels en altaren die daar staan. De plek staat
ook bekend om de grillige kalkformaties, die door de inwoners de “huizen
van de geesten” worden genoemd. ’s Winters ligt hier veel sneeuw, maar die
is nu verdwenen. De zon schijnt helder en de temperatuur is aangenaam.

Drie van de vier altaren in Faqra, in het Libanongebergte

We beginnen bij de altaren, die wat verspreid in het landschap staan. De
meest dominante wordt de “Toren van Claudius” genoemd, omdat een
inscriptie boven de ingang naar die keizer verwijst. Die heeft hem
waarschijnlijk laten restaureren, rond het jaar 44. Het monument moet
oorspronkelijk een groot platform hebben gehad waar dieren werden
geofferd. Smalle trappen voeren naar boven. Raadselachtig hoe men hier
grote dieren langs omhoog kreeg. Het lijkt erop dat er ooit nog een tweede
verdieping op heeft gezeten. Boven zijn sporen van pilaren te zien en de
voetstukken van beelden, waarschijnlijk van Claudius en een of andere
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godheid. Vlak bij de deur ligt een steen met een inscriptie van de Seleuciden
(2e eeuw v. Chr).
Het “Grote Altaar” is veel kleiner dan de toren, maar met zes meter hoogte
toch wel indrukwekkend. Vermoedelijk klommen ze via ladders op het
platform om kleine dieren te offeren.

Faqra:

“Toren van Claudius”

Het “Grote Altaar”

Het “Kleine Altaar”, zoals nummer drie wordt genoemd, met een “hoedje
erop”, is in 1945 gerestaureerd. Met pilaartjes rondom lijkt het helemaal
niet op een altaar. Meer een tempeltje. Het is ook niet duidelijk waar de
priester moest staan die de offers bracht. Volgens Jona kan het ook een gift
aan een godheid zijn geweest. Wat het dan op deze plaats moest, tussen die
echte altaren, blijft in het duister gehuld.

Het “kleine Altaar”

Op de Toren van Claudius

Enkele onverschrokken reizigers willen de Toren van Claudius beklimmen,
ondanks Jona’s waarschuwing voor de gevaren. Wie niet verder kan, wordt
hier ter plekke geofferd! Kees voegt toe dat wie een val overleeft, uit
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dankbaarheid maar meteen een nieuw altaar moet bouwen. Donkere
gangen en trappen vol brokstukken weerhouden de klimmers niet. Het is
opmerkelijk kil daarbinnen en de wanden druipen van vocht. Boven ligt een
wirwar van enorme steenblokken. De beloning is een weids uitzicht op de
omringende bergen, maar ook op de vuilnisbelt rondom de altaren, plastic
verpakkingen, blikjes en flessen, door dankbare toeristen achtergelaten. Op
de toren ligt op een steen zelfs een halfvolle zak met chips, het offer van de
moderne mens.
Een enigszins onsmakelijk uitziend manspersoon die uit een gammele auto
stapt, biedt opdringerig noten en vijgen aan, in de hoop dat je dan wat van
hem koopt. Zijn vuile handen zijn geen aanbeveling. Willemien heeft
meegemaakt dat zo iemand eerst stond te plassen en vervolgens vijgen
stond uit te delen. Het is nog een afzetter ook, want voor een string vijgen
vraagt hij twintig dollar! We gaan gauw met Jona mee naar de tempel
verderop, maar daar duikt hij later ook weer op.
Bij een beek is de ingang naar de Tempel van Adonis. Hij is tussen en tegen
de rotsen van Faqra gebouwd, vlak voor een diepe afgrond. Men bouwde in
de Oudheid vaak twee tempels bij elkaar. De kleine, die later is omgebouwd
tot kerk, is toegewijd aan Atargatis, een Oosterse godin, te vergelijken met
de Oosterse moedergodin en bijvoorbeeld de godin Kybele.

Tempel van Adonis in Faqra

Over de rituelen in deze tempels gaan bizarre verhalen rond, vertelt Jona,
over mannen die zich lieten castreren of die bij een rituele inwijding onder
een geslachte stier doken, zodat ze onder het bloed kwamen te zitten. Zulke
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verhalen zijn laster, door de christenen in de schoenen geschoven van de
“heidenen”. Zo bloedig en onsmakelijk lijkt niet logisch in het Romeinse
rijk. Verder is er een Ionische tekst bewaard gebleven van de sofist
Lucianus, waarin hij verhaalt van een bezoek aan het heiligdom van
Atargatis. Hij beschrijft op een leuke manier de oriëntaalse sfeer en hoe
mensen in de tempel in trance ronddansen. Het is volgens Jona een evocatie,
waarin Lucianus een beeld oproept van het leven in het Midden-Oosten
zoals de Grieken dachten dat het er daar aantoe ging. Misschien wel van a
tot z verzonnen. Wat er echt in die tempels gebeurde, dat weten we niet.
We scharrelen nog wat rond in de tempel. De binnenhof is aan drie zijden
omgeven door een zuilengang. Een deel van de Dorische pilaren staat
gerestaureerd weer netjes overeind. Het altaar in het midden heeft betere
tijden gekend. De tempel zelf kun je maar moeilijk binnen komen, want de
ingang is geblokkeerd door enorme steenblokken. Enkele mannen
klauteren toch naar binnen. Ook daar is het een puinhoop. Na de grote
tempel bezoeken we de Atargatistempel ernaast, in de 4e eeuw verbouwd tot
een christelijke kerk. De Dorische zuilen hebben ze waarschijnlijk gehaald
uit andere heiligdommen in de buurt.

Binnenhof van de Adonistempel in Faqra

Resten van een tot christelijke kerk omgebouwde tempel.

De weg stijgt tussen sneeuwvelden door naar een bergpas op ca. 2000 meter
en volgt dan enige tijd het plateau naar het noorden. De bus rijdt af en toe
tussen metershoge sneeuwbanken waarin men een smalle gleuf heeft
gegraven voor het verkeer. Tegenliggers moeten even op elkaar wachten.
Een spectaculair landschap, kaal met overal grote sneeuwvelden, blinkend
in de felle zon.
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De Libanon over

Na korte tijd afdalen krijgen we zicht op de Bekaavallei in de wazige diepte,
met de Anti-Libanon vaag daarachter. Tijd voor een lunchstop langs de
weg. Willemien verzoekt ons niet in het naastliggende ravijn te vallen. Het
wordt een staande lunch, terwijl we uitzien over de Bekaavallei. Die ziet er
van zo hoog heel vredig uit. Imad en Willemien smeren en beleggen de
broodjes, terwijl Pien de frisdranken verzorgt. Een geanimeerde picknick
in de zon.

Lunch met uitzicht op de Bekaavallei

Via talloze haarspeldbochten dalen we af naar de groene vallei van de
Litanie. Eigenlijk is dit een brede “scheur in de aardkorst”, die via het dal
van de Jordaan naar de Rode Zee loopt en daarna als Riftvallei door OostAfrika. “Extreem vruchtbaar”, verklaart Jona. Legers trokken hier al
eeuwenlang doorheen. “Een omstreden stukje land.”
De dorpen zijn sjiïetisch of christelijk. Ze accepteren en respecteren tot op
zekere hoogte elkaars heiligdommen. Hezbollah heeft veel macht in deze
vallei en steunt de Syrische president Assad tegen de opstandelingen. Langs
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de weg zie je niet alleen grote portretten van leiders en martelaren van
Hezbollah, maar ook de koppen van Iraanse geestelijken. Ze accepteren wel
het politieke, maar niet het geestelijke leiderschap van de Iraanse leider.
Na enig zoeken vindt de chauffeur de afslag naar Ksarnaba, een sjiïetisch
dorp aan de westrand van de Bekaavallei. Een smalle weg voert tegen de
heuvels omhoog naar een parkeerplaats in het centrum, tegenover de
moskee. We mogen daar niet lang staan, want in de moskee vindt deze
middag een begrafenisplechtigheid plaats en er zullen veel auto’s met
bezoekers komen. Een steil weggetje leidt naar een Romeinse tempel. We
worden begeleid door het wat melancholische “gezang” uit de moskee, dat
via versterkers over het dorp galmt. Willemien zegt dat je het geen zang
mag noemen, want het is bidden. Jona vindt het “indrukwekkend” en
“beeldschoon”, maar dat is een kwestie van smaak.
Jona duidt het heiligdom aan als “een standaardtempel’: een altaar ervoor,
een brede trap naar de ingang van de portico en dan kom je in de tempel
zelf. Behalve zware muren is er niet veel van over. Het deels gerestaureerde
front van de portico heeft men opzij van de tempel gezet. Op het bovenstuk
is een kop uitgehouwen, volgens Jona van Nonianus, vermoedelijk een
priester die bij de tempel hoorde. Aan de bovenrand van de zijmuur is nog
een leeuwenkop te zien, die met blauwegroene ogen op ons neer kijkt. Er zit
meer van die verfkleur op de muur. Geknoei van vandalen, ook al is het is
een reclameboodschap van de politieke partij Amal.

Romeinse tempel van Ksarnaba

Bovenstuk van het front van de tempel
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Een man wil in de tempel met enkelen van onze groep op de foto. Hij is de
enige hier uit het dorp die contact met ons zoekt. Behalve dan enkele
vrouwen en kinderen in een huisje langs de weg naar boven, waar Ellen
even op bezoek gaat. Bij de moskee staan enkele mannen zwijgend naar ons
te kijken. Wat moeten die vreemdelingen hier? Joop koopt nog wat in een
winkeltje en merkt even later dat hij zijn portemonnee heeft laten liggen.
Geen probleem, want het zijn eerlijke mensen.
Niet ver van Ksarnaba ligt het christelijke dorp Niha, op een helling tussen
de wijngaarden. De Romeinen hadden het in dit gebied druk met het
bouwen van tempels. Hier staan er weer twee, in een groen decor van
bomen. Ze dateren uit de 2e eeuw. De rijke begroeiing wijst op de
aanwezigheid van een bron. In de vervallen voorste tempel spelen wat
kinderen. De achterste tempel, net als alle andere opgetrokken uit enorme
steenblokken, is vrij goed bewaard gebleven. Van het platform zagen we
een model in het Nationaal Museum. Aan beide kanten van de portico staan
torens, die je tot halverwege kunt beklimmen, maar het is riskant. Zuilen
liggen wat slordig verspreid in de tempel, andere staan weer overeind.

Niha tussen de wijngaarden

Romeinse tempel in Niha

Jona wijst op een reliëf op een wand voor de tempel. Gelet op zijn tuniek, is
het een hoogwaardigheidsbekleder. Hij staat er nogal stijfjes bij, met een
kwast in zijn hand of zoiets, die ook wat doet denken aan “een plumeau”.
Het zou trouwens ook een cedertak kunnen zijn. Op zijn borst zijn twee
koppen van godheden afgebeeld, vermoedelijk van Atargatis en een “lokale
Zeus”. Een inscriptie noemt Narcissus, zoon van Cassius. Die laatste moet
stammen uit een familie die het Romeinse burgerrecht kreeg van een van de
moordenaars van Julius Caesar. Eronder staat: ”Raad van het Holle”. Dat
verwijst naar de Bekaavallei.
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Reliëf van een hoogwaardigheidsbekleder, tempel van Niha

Het Park Hotel staat in Chtaura, een rommelig stadje aan de hoofdweg van
Beirut naar Damascus. Het hotel biedt nogal pompeuze luxe, wat
ouderwets, maar zeer comfortabel. Hier viert de elite uit wijde omgeving
zijn feestjes en trouwerijen. Politici komen er vergaderen. Op de tweede
etage hangen foto’s van belangrijke lieden die hier hebben overnacht. Het
zwembad voor het hotel is nog niet klaar voor de gasten, gelet op het
troebele water vol algen.
Kleine groepjes gaan in het stadje eten, waar enkele restaurants zijn. Een
grote groep geeft de voorkeur aan het hotel, dat beschikt over een
gigantische eetzaal met enorme kroonluchters. Jeannette regelt een
compleet diner van allerlei hapjes, overvloedig, zeer smakelijk en echt
Libanees. Ook de wijn uit de Bekaavallei mag er best zijn. Een ontspannen
avond. Buiten is het onder een heldere sterrenhemel koud geworden. Toch
weerhoudt dat de kikkers achter het hotel niet van een kwaakconcert.
Onze eerste ervaringen in de Bekaavallei zijn positief. Niet de beruchte
vallei uit de Nederlandse media, waar het gevreesde Hezbollah een
schrikbewind zou voeren. De vallei kent een gemengde bevolking, de
mensen zijn hard aan het werk en niemand doet moeilijk. Morgen maar
verder zien.

Park Hotel in Chtaura
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6e DAG, ZONDAG 14 APRIL:
TEMPELS VAN BAALBEK, ANJAR EN HOSN ANJAR
Vandaag is het hoogtepunt van onze reeks tempelbezoeken: Baalbek.
Volgens Jona belooft het iets moois te worden. We zullen daar vier
Romeinse tempels aan onze serie toevoegen – wie zucht daar achter in de
bus? Het zijn tempels uit de 3e eeuw, een “grootse compositie”, verfijnd, een
beetje “rococoachtig”. Als we tenminste het terrein op mogen.
Eigenlijk weten we niet zeker voor wie de grote tempels zijn gebouwd. De
grootste, die van Jupiter, dat blijkt volgens de inscripties, maar die van
Bacchus? Op de kapitelen zag men wijnranken, dus zou het wel een tempel
voor de god zijn die daarmee wordt afgebeeld. Zulke versieringen zeggen
echter niets.
De naam Baalbek is te herleiden tot de oude Fenicische god Baal Nebeq,
“heer der bronnen”. Later werd hij Haddad genoemd, de dondergod. Hij is
te vergelijken met god Re in Egypte, Helios en Zeus bij de Grieken en
Jupiter bij de Romeinen. Een godheid met steeds meer competenties, die je
voor allerlei zaken kon aanroepen. Hoe dan ook: ”Als u bang bent voor
onweer, moet u in Baalbek zijn”.
De Grieken noemden de stad Heliopolis, “stad van de zon”. Baalbek was
van oudsher een religieus centrum, vermoedelijk met een cultusplaats op de
huidige tempelheuvel. Volgens een hypothese bouwden de Egyptische
Ptolemeeën in de 3e eeuw v. Chr. al een tempel op die plaats. De Romeinen
bouwden hun grote tempels erover heen, zodat eventuele sporen van een
oude cultusplaats nog dieper kwamen te liggen. Nabij het altaar van de
Jupitertempel is een opgraving gedaan, waarin muurresten, aardewerk en
graven uit de Midden-Bronstijd (ca. 1900-1600 v. Chr.) zijn gevonden,
maar het is niet duidelijk of ze van een cultusplaats afkomstig zijn.
In de loop van enkele eeuwen is het tempelcomplex uitgebreid. Over de
periode tot de komst van de Arabieren is niet veel bekend over Baalbek.
Byzantijnse keizers verboden de heidense eredienst en sloten de tempels. In
de Grote Hof van de Jupitertempel werd in de 5e eeuw een basiliek
gebouwd, met stenen van de tempel en op de plaats van de altaren,
waardoor het heiligste deel van de tempel voor een groot deel werd
verwoest. Bij de restauratie is de kerk verwijderd en zijn de altaren min of
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meer in ere hersteld. Ook de Venustempel, die wat apart staat van de twee
grote heiligdommen, werd verbouwd tot kerk, waardoor dit heiligdom
puntgaaf bewaard is gebleven.
In de islamitische periode werd een deel van de grote trappen bij de ingang
van de tempel gesloopt om er een fort van te bouwen. In de 12e eeuw, toen
de kruisvaarders het land binnenvielen – ze hebben Baalbek nooit veroverd
- liet de Ayyubische sultan het vervallen tempelcomplex ombouwen tot een
citadel, een “qalat”, waar de gouverneur zetelde. Een paleis en een moskee
hoorden erbij en de Bacchustempel werd een gevangenis.

Tempel van Bacchus in Baalbek

Verschillende reizigers uit Europa bezochten in later eeuwen de ruïnes van
Baalbek, maar pas in de 19e eeuw begonnen wetenschappers zich ervoor te
interesseren. Na een bezoek in 1898 van de Duitse keizer Wilhelm II, die
hogelijk was geïnteresseerd in wat hij aantrof, begonnen Duitse archeologen
met opgravingen. Tijdens de periode van het Franse mandaat over Libanon
hebben naast de Duitsers ook Franse archeologen en historici hun bijdrage
geleverd aan opgraving en restauratie. Na 1945 hebben de Libanezen zelf
ook hun best gedaan om de tempels zoveel mogelijk in hun oude glorie te
herstellen.
De weg door de Bekaavallei loopt door veel dorpen. Hezbollah is overal
aanwezig in de vorm van posters en zwarte vlaggen. We zijn al in Baalbek
als de bus afslaat naar een oude Romeinse steengroeve. In een diepe kuil ligt

~ 48 ~
een gigantisch blok steen, een monoliet. Die was misschien bestemd voor het
platform van de Jupitertempel, maar is er dan nooit aangekomen. Jona
vermoedt dat het te groot uitviel en dat ze zich eraan hebben vertild. Het
moet een zwaar werk zijn geweest om zulke blokken te vervoeren. Later
zien we in het museum onder de tempel een plaatje hoe men grote blokken
transporteerde. Op wielen en met katrollen werd zo’n steen
voortgetrokken. Deze is inderdaad wel erg groot uitgevallen. Ank springt
onvervaard in de kuil om naast het blok staande te laten zien hoe groot het
wel is.

Ank en de monoliet

Op de grote parkeerplaats bij de Romeinse tempels heerst absolute rust.
Geen toerist te zien. De aanleg van een nieuwe brede toegangsweg naar het
tempelcomplex moet dan ook op de toekomst zijn gericht, als de grote
massa weer deze kant op durft te komen. Bij de trap voor de ingang van de
tempels, bij een bord met plattegrond, geeft Jona toelichting op de situatie.
De hele tempel is op een kunstmatig terras van enorme steenblokken
opgetrokken (elk 20 m lang, 4,2 m hoog en 3,6 m breed). “Een enorm
werk.” Daar is men waarschijnlijk in de Hellenistische periode al mee
begonnen. Keizer Nero is vroeg in de 1e eeuw met de tempelbouw begonnen,
keizer Antonius Pius maakte een eeuw later het gigantische werk min of
meer af. De kosten konden gedekt worden door de rijkdommen die binnen
kwamen door de florerende graanhandel, terwijl werkkrachten goedkoop
waren.
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Plattegrond tempels in Baalbek. Na de trap achtereenvolgens de Propylaeën, kleine en grote Voorhof, de
Jupitertempel, linksachter de Bacchustempel, links vooraan (apart) de Venustempel

Keizer Caracalla heeft begin 2e eeuw voor de ingang een indrukwekkende
trap laten aanleggen, die, zoals gezegd, later voor het grootste deel is
gesloopt om er een fort van te bouwen. In 1905 liet keizer Wilhelm II op
kosten van het rijke Duitsland een nieuwe, tien meter brede trap aanleggen,
maar vergeleken bij die van Caracalla stelt het weinig voor. Meer indruk
maken de grote marmeren zuilen van de portico en de rechthoekige
propylaeën daarachter, het portaal van de tempel. Links en rechts stonden
torens, waar de tempelwachters huisden. Flink beschadigd allemaal, maar
je kunt de oude glorie nog wel herkennen.

Trap naar en zuilen van de portico van de Jupitertempel, met een reconstructie van de propylaeën

Dan staan we in de zeshoekige voorste hof, met de propylaeën een van de
laatst gebouwde delen van de tempel. In het midden van de hof moet een
zeshoekig gebouw gestaan hebben met een koepeldak. Door de latere
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verbouwing tot fort is van het origineel veel verloren gegaan. De decoraties
zijn, net als elders in de tempel, sterk gebaseerd op de Corintische
bouwstijl, met veel versiering van krullen, ranken en bladeren. Kenners
zien ook Oosterse invloeden.
De grote hof is werkelijk groots, de plek van de altaren. Aan de kant waar
we binnenkomen, zie je de restanten van wat een enorme portico moet zijn
geweest, met twee kleine torens en rijk versierd met pilaren en talrijke
nissen. In de laatste stonden beelden van keizers. Ook de zijmuren van de
hof zijn rijkelijk bewerkt. Aan de overkant is het hoge platform van de
eigenlijke tempel.

Portico aan de ingangszijde

We staan stil bij twee grote stenen met inscripties: een ter ere van keizer
Titus en de andere gaat over een heer Gaius Velius Rufus, die een
spectaculaire carrière maakte in het Romeinse leger. Jona vertaalt de
teksten. De altaren, samen met twee waterbassins en twee enorme
losstaande pilaren, zijn symmetrisch gerangschikt in de hofruimte. Het
grote altaar ligt aan puin, maar het kleine, toch nog zeven meter in het
vierkant, is gerestaureerd. Binnen is een trap naar boven, waar de
offerplaats was. Vanaf dit altaar had men vroeger zicht in de
Jupitertempel, op het cultusbeeld achterin.

Sierlijke decoraties van de grote hof in de tempel van Baalbek
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De vrijstaande pilaren in de hof, gemaakt van roze en grijs graniet,
speelden een of andere rol in de cultus. Datzelfde geldt voor de
waterbassins, die omgeven zijn door een lage balustrade met fraaie reliëfs
aan de buitenkant.

Wandeling over de grote hof richting Jupitertempel

Zicht op de grote hof met het kleine altaar

We zijn drie kwartier de enigen in de tempel, tot er een groepje Libanese
jongelui verschijnt dat ook geïnteresseerd blijkt in hun oude geschiedenis.
Wij beklimmen de trappen naar het platform van de Jupitertempel, die
beroemd is als de grootste van het Romeinse imperium. Hij is verdwenen,
op zes kolossale zuilen na en een stukje van de fries. Zuilen van twee meter
in doorsnee en twaalf meter hoog. Veel zuilen zijn gebruikt om het dak van
de Hagia Sofia in Constantinopel te dragen, een confiscatie van heidens
erfgoed, die volgens Jona “voor de Byzantijnen religieus bevredigender was
dan nieuwe pilaren”.

Trappen naar de Jupitertempel

Kolossale zuilen; achtergrond de Bacchustempel

We dalen af naar de Bacchustempel, veel kleiner dan de Jupitertempel,
maar hij staat er tenminste nog en zijn afmetingen mogen er best zijn.

~ 52 ~
Overal liggen grote zuiltrommels en kapitelen van de Jupitertempel slordig
verspreid. Als we voor een brokstuk van het dak staan met een
waterspuwer erop, stelt Jona zich voor hoe het water daar uitspoot tijdens
een zware bui of als de sneeuw op het gigantische dak begon te smelten.

Afdalen naar de Bacchustempel

Waterspuwer van het dak van de Jupitertempel

De Bacchustempel heeft lange tijd onder het zand gelegen, althans tot een
bepaalde hoogte, wat je nog kunt zien aan de gedenkplaten die Wilhelm II
en de toenmalige Ottomaanse sultan tegen de binnenmuur lieten
aanbrengen ter ere van het bezoek van de keizer in 1905. Ze zitten ongeveer
halfweg de hoogte. De Engelse generaal Allenby heeft die van Wilhelm
tijdens de Eerste Wereldoorlog laten verwijderen, maar later is hij terug
geplaatst.

In de Bacchustempel

Gedenkplaten van Wilhelm II en de sultan
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De friezen van de tempel zijn rijk versierd met afbeeldingen van godheden
en blote cupido’s, maar ook met koppen van leeuwen en stieren, alles royaal
omslingerd met wijnranken en acanthusbladeren. Doet wel wat overdadig
aan. Zwaluwen cirkelen rond boven in de tempel, de nieuwe bewoners. Jona
adviseert ons om ook een rondje om de tempel te maken, over de omloop
met zuilen, waar de zoldering rijk is gedecoreerd.
Onderweg naar het museum onder het tempelplein worden we omringd
door vrolijke kinderen, met identieke petjes op. Enkele begeleiders, in
dienst van Unicef, vertellen dat het kinderen zijn van Syrische
vluchtelingen uit Homs, die hier les krijgen over een stukje geschiedenis van
Libanon. Goed werk dus.
In het museum is het erg duister - de meeste lampen zijn kapot - zodat de
teksten langs de wanden nauwelijks zijn te lezen. Het gaat vooral over de
tempels en de bouw ervan. Foto’s tonen reconstructies en opgravingen. De
weinige beelden en reliëfs stellen niet veel voor. We zijn dan ook snel
uitgekeken. Dat geldt ook, als we weer buiten staan, voor de Venustempel,
omdat het terrein rond de ruïne is afgesloten.
We worden geacht op het plein bij de ingang te wachten, terwijl de leiding
de lunch aan het regelen is, maar al gauw zit bijna iedereen op een terras in
de zon en aan de koffie, of men neust wat rond in enkele plaatselijke
winkeltjes. Het beste dat je daar kunt kopen is een aardig boekje over de
opgravingen in Baalbek.
In de bus tempert Jona onze stemming door aan te kondigen dat alles wat
op Baalbek volgt, alleen maar minder kan zijn. We volgen de hoofdweg
terug naar het zuiden, naar Chateau Xsara, een wijnhuis, waar ons een
lunch wacht. De Xsarawijn uit de Bekaavallei kennen we al van de vorige
avond, heel goed.

Spandoek en zwarte vlaggen vanHezbollah

Ze zijn trots op hun wijnen
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Het chateau ligt in een parkachtige omgeving en wordt kennelijk ook
gebruikt voor feestelijkheden. Net als we arriveren, komt een bruidspaar
naar buiten. We ontkomen er niet aan even met ze op de foto te gaan.
Beneden in het luxe gebouw is een showroom, waar de wijnflessen
verleidelijk staan uitgestald in rekken. Even rondkijken en dan naar boven
voor de lunch. In een grote zaal heeft men een uitgebreid buffet voor ons
klaargezet. We laten het goed smaken, met een heerlijke Xsara-wijn erbij.

Getuigen van pril geluk in de Bekaavallei

Later in de bus deelt Jona trots mee dat hij in het hotel de kamer heeft
waar eens Kurt Waldheim logeerde. Wellicht zal de kamer binnenkort de
Jona Lendering-room heten. Intussen is de bus afgeslagen richting
Damascus. Daar hoeven we gelukkig niet heen, want ons doel is Anjar,
waar een bezoek aan het paleis van de Omayyadenvorsten op het
programma staat. De spandoeken en posters langs de weg zijn nu totaal
anders dan noordelijker in de vallei: hier heersen de soennieten en Hariri is
hun held.
We naderen vrij dicht de Syrische grens, dus het mag niet verbazen dat we
een wegblokkade tegenkomen. Een gedienstige soldaat schuift een hek opzij
voor de grote bus. Willemien vertelt dat de soldaten hier beroeps zijn. Het
leger is een goede opvang voor veel werkelozen. Overigens wordt dat leger
door de grote machten opzettelijk zwak gehouden, met verouderd
materiaal. Israël zit daar zeker achter en de VS dwingt dat op een of andere
manier af. Ze zijn bang dat Hezbollah ooit de macht overneemt en de
beschikking krijgt over de wapens.
Dan Anjar, begin 8e eeuw gesticht door de Omayyadische kalief Walid Bin
Abd el-Malik. Willemien doet de rondleiding. Even na de ingangspoort van
de opgraving legt ze uit dat Anjar een handelsstad is geweest, op de
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karavaanroute van Damascus naar de kust. De naam Anjar verwijst naar
een bron. Dit was ooit een moerassig gebied, dat door aanplant van bomen
droger is geworden.
De ommuurde en bijna vierhoekige stad was “perfect symmetrisch”
aangelegd, in vier gelijke wijken verdeeld door twee in het centrum
loodrecht op elkaar staande straten. Dit moet gebaseerd zijn op de indeling
van Romeinse steden met cardo maximus en decumanus. Met veertig
halfronde torens in de zware muur was de stad een waar bastion. De twee
hoofdwegen werden begrensd door zuilengangen en winkels. Door de hele
stad is gebouwd met afwisselende lagen natuur- en baksteen, wat
bouwwerken beter bestand maakt tegen aardbevingen. Aan de
verschillende bouwstijlen is te zien dat de vorst materiaal liet halen uit
bouwwerken elders in zijn rijk, vooral van Romeinen en Byzantijnen.

Plattegrond van Anjar; blauw: opgegraven

Langs de Cardo Maximus van Anjar

Na ca. 750 is Anjar snel in verval geraakt, toen de Omayyaden werden
verslagen en grotendeels uitgeroeid door de Abbasiden. Alleen prins Abd
al-Rachman ontsnapte naar Spanje, waar hij de macht overnam van de
rivaliserende Moorse moslimfacties en het Kalifaat van Cordoba stichtte.
De stad moet zijn ingestort bij de vele aardbevingen in dit gebied. De
Fransen die haar ontdekten, dachten aanvankelijk met de historische stad
Palmyra van doen te hebben. Archeologische opgravingen sinds 1950
hebben herkenbare gebouwen blootgelegd: twee paleizen, een moskee, wat
huizen en een badhuis. Er is ook een rioleringssysteem teruggevonden met
putdeksels in het midden van de straat. Tijdens de burgeroorlog lag het
werk stil. Toen diende de plaats als hoofdkwartier van de Syrische geheime
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dienst. Verhalen gaan rond dat men van ver het gejammer kon horen van
gemartelde tegenstanders. Later zijn er in graven honderden lijken
gevonden.
Van dat alles is op deze zonnige dag niets meer te merken. We wandelen
langs de resten van sierlijke bogen over de hoofdstraat naar het kruispunt
van wegen, waar een van de vier tetrapylonen min of meer is gerestaureerd.
Die zou volgens Willemien wel eens weggehaald kunnen zijn uit Chalkis,
waar nakomelingen van koning Herodes in de 1e eeuw enige tijd over een
koninkrijkje regeerden.

Sierlijke bouw in Anjar

Tetrapylon op een kruispunt van wegen

Van het grote paleis van de kalief is de voorgevel gedeeltelijk gerestaureerd.
De lagenbouw is duidelijk te zien. Willemien stelt zich voor hoe in de
ontvangstzaal de kalief in zijn nis zat op kussens, hoe er tapijten op de
vloeren lagen, veel sier “met andermans spullen”. De zijkamers waren voor
de dames van de harem.
Van de moskee vóór de tempel en het kleinere paleis ertegenover is niet veel
meer bewaard. Vlakbij zijn de ruïnes van de huizen van hooggeplaatsten,
met hier en daar een kleine cisterne. Kees kijkt bezorgd, want zijn vrouw
valt wel eens in zulke kuilen. We eindigen de rondgang door de stad bij de
blootgegraven overblijfselen van het badhuis, vlak bij de stadsmuur en half
verscholen achter een bos, waar een merel met vrolijk gefluit afscheid van
ons neemt.
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Voorgevel van het grote paleis in Anjar

Anjar: Het Libanongebergte op de achtergrond

De middag is nog niet voorbij, dus er is tijd voor een bezoek aan Hosn
Anjar, een Romeinse tempel, door de Omayyaden omgebouwd tot fort.
Daarvoor moet de bus een stuk tegen een heuvel op, tot hij in een dorpje
min of meer vastloopt. De rest moeten we lopen, enkele honderden meters
steil omhoog tegen een heuvel. In de middagzon geen sinecure.
De tempel op de top wordt ogenschijnlijk streng bewaakt door gewapende
militairen, maar ze groeten vriendelijk en leggen ons geen strobreed in de
weg. Je hebt van hier een breed uitzicht over de Anti-Libanon, waarachter
de Syrische strijd woedt en dus is het een geschikte plaats om de boel in de
gaten te houden.
De tempel staat er nogal slordig bij, blokken en zuilen liggen kriskras door
en over elkaar, rond en in de ruïne. Vergane glorie.

Een kijkje nemen in de resten van de Romeinse tempel van Hosn Anjar
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Jongelui uit het dorp gebruiken de plek waarschijnlijk om af en toe een
feestje te vieren, gelet op de lege plastic flessen die in het voormalig
heiligdom rondslingeren. Willemien wijst op een grote steen waarop je, als
je genoeg fantasie hebt, een enorme voetafdruk ziet staan. Volgens een
fantast, voor wie ze ooit een reis in Libanon regelde, is die afkomstig van
reuzen uit de tijd vóór de zondvloed. Hij zocht bewijzen voor zijn
zelfbedachte theorie, die ook nog ging over wezens van een andere planeet,
die op aarde naar goud kwamen zoeken. Een tweede Von Däniken dus.
We genieten nog even van het uitzicht en aanvaarden dan de terugtocht.
Onderweg naar beneden biedt een leuk meisje ons vruchten aan uit een
mandje. Moeder kijkt vanuit de verte toe. Aardige mensen.

Uitzicht op de Anti-Libanon

Een aardig gebaar

In de tuin voor het hotel demonstreren Kees en Fred hun Hezbollahshirt die
ze vandaag in Baalbek hebben gekocht. Behalve deze vertoning hebben we
vandaag van Hezbollah niets
gemerkt. Het is overal rustig in de
vallei en de mensen zijn
vriendelijk. Alles bij elkaar maakt
het zelfs een vrij dynamische
indruk, de velden worden bewerkt
en er wordt overal flink gebouwd.

De Bekaa-vallei met de weg naar Syrië
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’s Avonds is er een bruiloft in het hotel, reden voor de meesten hun heil
elders te zoeken. Daar het feest plaatsvindt in de grote eetzaal, is voor een
groepje gedekt in de “rode zaal”, zoals wij haar noemen: één tafel in het
midden. Als er dan nog drie obers komen aandragen met schalen heerlijke
hapjes, krijg je het idee dat je eregasten bent.

Proost !

De band voor het bruiloftsfeest, gestoken in witte uniformen, staat intussen
meer dan een uur in de hal te wachten op het bruidspaar, dat van boven
moet komen. Ook de gasten in de grote zaal worden hoorbaar onrustig. Het
is een bont gezelschap, van uiterst modern - een aantal jonge dames
bepaald frivool - tot zeer conservatief, vrouwen in lange zwarte jurken met
dito hoofddoek. Tenslotte verschijnen de jongelui en de muziek barst los.
Een groot spektakel volgt. In de feestzaal gaat het nog lang door, ook met
Franse chansons, maar gelukkig is er in de kamers boven niets van te
horen. We hebben onze rust wel verdiend.

7e DAG, MAANDAG 15 APRIL: TYRUS
Al vroeg rijden we omhoog, de Libanon in. De bus rijdt bij het inhalen van
vrachtwagens vaak over de dubbele gele streep midden op de weg, ook in
bochten. In onze ogen nogal riskant. Willemien legt uit dat het hier heel
gewoon is, althans als je van beneden komt. Van boven komende wagens
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houden er rekening mee en er gebeuren weinig ongelukken. Is dat even een
geruststelling.
We hebben uitzicht op de berg Hermon, waar volgens Jona Gilgamesh en
zijn vriend Enkidoe de vreeswekkende Khumbaba versloegen. Hij gaat
ervan uit dat iedereen het oude epos van Gilgamesh wel kent. Dan gaan we
het Shoufgebergte in, waar hoog tegen de hellingen nog ceders groeien, de
“hoogst groeiende bomen” ter wereld. Ze groeien alleen waar het koud is en
op kalkrijke grond. De meeste zijn in de loop van de eeuwen door kap
verdwenen.
Dit is het gebied van de Druzen, een bevolkingsgroep die zijn wortels vindt
in het 11e eeuwse Egypte. De stichter van de religieuze beweging was Abu
Ali al-Mansur, met de bijnaam al-Hakim bi Amr al-Lah, "Heerser in
opdracht van God”. Hij was een sjiïetische kalief van Egypte, die een
afwijkende leer verkondigde en zich als vertegenwoordiger van god
beschouwde. Op een bepaald moment is hij spoorloos verdwenen. Zijn
volgelingen werden als ketters beschouwd en vluchtten naar het
Shoufgebergte in Libanon. Dat zijn de Druzen, waartoe ook Imad behoort.
Willemien weet er dus veel van.
Druzen hangen een filosofische interpretatie van de islam aan. Ze geloven in
de reïncarnatie. De basis is: door goed te leven kom je tot god. Ieder mens
moet zijn talenten zo goed mogelijk ontwikkelen om in elk nieuw leven een
beter mens te worden. Grond is een wezenlijk bezit om je talenten te
ontplooien. Druzen zijn dan ook vaak grootgrondbezitters.
Het gaat in het leven om vijf kernbegrippen: de geest, het verstand, het
woord, het verleden en de toekomst. Hun symbool is dan ook een
vijfpuntige ster. Er zijn vijf ministers aan de leiding, elk met zijn eigen
specialisme. Het geloof is erg tolerant en de geloofsbelijdenis is niet
verplicht. Door jarenlang de boeken te bestuderen kun je tot de ingewijden
gaan behoren. Imad doet dat niet. De ingewijden vinden het niet erg als
geloofsgenoten wat vrijer leven. Volgende keer beter.
Ook de Ma’anfamilie, die in de Ottomaanse periode (16e /17e eeuw) lange
tijd in Libanon regeerde namens de sultan, behoorde tot de Druzen.
Intussen zijn we in de stad Deir al-Qamar aangekomen, waar het paleis
staat van de machtigste heerser uit de Ma’andynastie, Fakhreddin. De bus
stopt op het plein tegenover het voormalige paleis, dat nu dienst doet als
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stadhuis. We brengen er een kort bezoek aan. Opmerkelijk is het gebruik
van decoratieve gele stenen bij in- en uitgangen en ook binnen het gebouw.

Deir al-Qamar: het voormalige paleis van Emir Fakhreddin, heerser uit de Druzische Ma’anfamilie

Na een flinke afdaling langs de rivier Amour en door dichtbeboste bergen
bereiken we de kust en de snelweg naar het zuiden, richting Sidon en Tyrus.
De groene kuststreek kenmerkt zich door talrijke boomgaarden met
citrusvruchten, bananen, avocado’s en granaatappels. Voor de export.
Opvallend langs de weg zijn de gele Hezbollahvlaggen, terwijl de sjiïeten in
dit gebied toch in de minderheid zijn. Willemien vertelt over het
ongenoegen van de soennieten met dat vlagvertoon en in de steden moesten
ze veel vlaggen dan ook verwijderen.
Bij de rivier de Litanie begint het zuidelijke gebied waar Unifil de rust
probeert te handhaven. De grenspost wordt bewaakt door militairen van
het Libanese leger en van Unifil. Vandaar die soldaat in een witte tank. We
drinken koffie bij de “vader van de beer”, Abou Dib of Abou Deeb, zoals
beide namen op de voorgevel aangeven. De eerste versie is de Franse, de
tweede de Engelse spelling.
Tyrus komt in zicht. Vanaf ca. 1000 v. Chr. was deze stad gedurende
eeuwen de machtigste handelsstad in wijde omtrek, de stad ook van de
bijbelse koning Hiram, een vriend van koning Salomo. Van hier uit werd de
kolonie Carthago gesticht. Door de ligging op een ommuurd eiland voor de
kust wisten de inwoners zich veel vijanden van het lijf te houden. Zo lukte
het de Babylonische koning Nebukadnezzar in de 6e eeuw v. Chr. niet om de
stad in te nemen. Dat is uiteindelijk Alexander de Grote wel gelukt, niet
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zozeer door de dam die hij naar het eiland liet aanleggen, maar vooral door
de hulp van de vloten van andere Fenicische steden. De inwoners hebben
door hun lange verzet daar een bloedige tol voor moeten betalen.
Alle grootmachten uit de Oudheid en latere tijden kwamen in Tyrus voorbij
en aan de macht: Perzen, Ptolemeeën en Seleuciden, Romeinen,
Byzantijnen, Arabieren, kruisvaarders, Mamelukken, Ottomanen en
Fransen. Velen lieten hun sporen achter. Dat laatste geldt in het bijzonder
voor de Romeinen, met wie de Tyreense bestuurders over het algemeen
goed konden opschieten. Als Romeinse provinciehoofdstad werd Tyrus
verrijkt met vele prachtige bouwwerken. In twee opgravingen gaan wij de
resten daarvan nader bekijken.
We beginnen in de wijk Al-Bass, met de Romeinse en Byzantijnse
necropolis en de hippodroom. De begraafplaats, uit de 2e tot de 6e eeuw v.
Chr., ligt langs een deel van de Romeinse weg die van oost naar west door
de oude de stad loopt. Jona legt uit dat de Romeinen een vrij “simpele
opvatting” hadden over begraven. De lichamen werden in sarcofagen naast
de weg gelegd. Een echte uitvaart kwam pas in de 4e eeuw in gebruik, met
de christenen. De meeste sarcofagen zijn “standaardproduct”, met een
guirlande erlangs of bijvoorbeeld een stierenkop erop. De rijken gebruikten
ook wel een familiegraf: in urnen werd de as van de gecremeerde lichamen
in een grafkamer bijgezet. De mooiste, met reliëfs bewerkte sarcofagen,
hebben we al gezien in het Nationaal Museum. Ook de grafvondsten,
glazen, gouden en terracotta voorwerpen en halskettingen, zijn naar het
museum gebracht.
We gaan op weg tussen de graven door. De sarcofagen staan nogal slordig
kris kras door elkaar tussen de wilde begroeiing. Hagedissen schieten weg
tussen de stenen. Verder heerst er een passende rust. Jona stelt dat,
theoretisch gezien, Jezus hier nog kan hebben gelopen bij zijn bezoek aan
de stad.
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De necropolis van Tyrus

Na een paar honderd meter eindigt de necropool bij een gerestaureerde
triomfboog uit de 2e eeuw ter ere van keizer Hadrianus. Van de
oorspronkelijke drie bogen staat er nog één overeind. Daarachter is langs
één kant van de weg nog een stukje van het aquaduct te zien dat de
Romeinen naar de stad aanlegden vanaf de bron Ras el-Ain, zeven
kilometer ten zuiden van het oude Tyrus. Het aquaduct liep hier over een
galerij met winkels, het begin van een colonnadestraat.

Romeins Tyrus: Triomfboog van Hadrianus, rechts de galerij waarover het aquaduct liep

De hippodroom, gebouwd in de 2e eeuw, is met zijn lengte van 480 en
breedte van 90 meter ”gigantisch groot”, de op een na grootste van zijn
soort in de wereld. Er konden ca. 35.000 toeschouwers op de tribunes zitten.
We kijken uit op een groot grasveld met een zuil in het midden en hier en
daar een restant tribune. Jona weet er meer van. Hier werden races
gehouden, zeven rondjes voor de met vier paarden bespannen wagens. Bij
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de Romeinen waren er vier teams: de groenen, blauwen, witten en roden.
De Byzantijnen kenden nog maar twee kleuren. Het publiek wilde bij
voorkeur aan de twee uiteinden zitten, “waar ze uit de bocht vlogen”. De
granieten zuil in het midden is normaal op racebanen. De hippodroom
kende trouwens nog meer vermaak: met vooral mannelijke toeschouwers
was het een ideale plaats voor prostitutie.
Jona gaat nog dieper in op de belangrijke positie van Tyrus in de Romeinse
tijd, bestuurscentrum van de provincie Phoenicia, “in de late Oudheid een
superbelangrijke stad”. Hij eindigt zijn lange betoog met: “Dat wou ik even
zeggen.” Tijd dus om het terrein nader te verkennen.

Tribune van de hippodroom in Tyrus

De roze zuil van de hippodroom

Na de lunch bij Abou Dib rijden we door Tyrus naar de kust, naar het
schiereiland Al Mina. Het is het oude eiland, dat door aanslibbing is
vastgegroeid aan de kust. Oorspronkelijk heette het eiland “Sur”, de “rots”.
Het was driemaal zo groot als tegenwoordig, maar een flink deel is onder
water gezakt bij zeebevingen in de jaren 367 en 551. Bij nadering van de
kust waarschuwt Jona nogmaals uit te kijken voor stieren, want die kun je
hier niet vertrouwen.
Bij de ingang van de opgraving, waar rijen bloeiende oleanders kleur geven
aan al die vergane glorie, wijst Jona op enkele grote pilaren verderop,
buiten de opgraving: het weinige dat is overgebleven uit de Fenicische
periode, van de tempel van Melqart, de beschermgod van Tyrus. Alexander
de Grote zou de stad niet hebben aangevallen, als hij daar had mogen
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offeren. Echter, dat was voorbehouden aan de priesters van de tempel, dus
ondanks de risico’s weigerde de Fenicische koning zijn verzoek daartoe. Ze
hebben het geweten. De pilaren die nu nog overeind staan, zijn door de
kruisvaarders gebruikt voor een kerk.
Over de vroegere colonnadestraat lopen we richting kust, te midden van de
resten van opgegraven bouwwerken. “Waar alles was ingericht om te
imponeren.” Romeinse processies trokken hier over de “pronkstraat”, die
geplaveid was met mozaïeken. Niet zoveel meer van te zien, helaas. Er zijn
ook mozaïekresten te zien op de vloeren van de aanliggende ruïnes. De
grote pilaren langs de weg zijn van groen cipollinomarmer, uit
Griekenland.

Pilaren uit de Tempel van Melqart in Tyrus

De mozaïekstraat van Romeins Tyrus

Aan een zijstraat nemen we even een kijkje bij de opgraving van het
“luxueuze badhuis”. Het staat gericht op de zeewind uit het zuiden, een
slimme manier van klimaatbeheersing. Verderop langs de hoofdstraat
passeren we een zuilenrij van wat ooit de sportschool was. Daar beneden is
het terrein dieper uitgegraven en zijn de resten zichtbaar geworden van een
oude Fenicische muur. Zo bereiken we de lage muur langs de waterkant,
vanwaar je naar twee kanten een prachtig uitzicht hebt op de baaien van
Tyrus.
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Zuilen van de Romeinse sportschool in Tyrus

Aan de waterkant van Tyrus

Na een korte pauze vervolgen we de rondleiding. Aan de andere kant van
de mozaïekstraat kijken we neer op de lokale waterberging, een lange rij
cisternen, die waarschijnlijk onder de huizen hebben gelegen. Op het
vroegere eiland waren geen bronnen, dus men moest het water uit de
bronnen, dat met boten werd aangevoerd, opslaan. In tijden van belegering
had men dan een voorraad. De Romeinen losten het waterprobleem op door
de aanleg van een aquaduct.
Achter de cisternen ligt een vierkant plein van ca. 45 bij 35 meter, met
tribunes erom heen. De gangbare interpretatie was dat men er water in liet
lopen en dat er gevechten met schepen in werden nagebootst. Jona heeft
zeker gelijk als hij het daarvoor te klein vindt. Ook wordt een sportschool
genoemd of een arena voor worstelwedstrijden. Jona meent dat het heel
goed een vergaderplaats kan zijn geweest, bijvoorbeeld voor een
raadsvergadering. “We weten het gewoon niet en dat is leuk.” In de kuip
ligt de ruïne van een ouder bouwwerk, uit de Hellenistische periode. Daar
heeft men in Romeinse tijd gewoon een vloer overheen gelegd.
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Cisternen in historisch Tyrus

Was dit een arena of sportschool?

Een zijweg met pilaren voert naar een uitgestrekte
ruïne waar volgens een bordje een achthoekig
gebouw heeft gestaan. We staan wat langer stil bij
een steen met inscriptie. Jona vertaalt. De tekst
gedenkt een prefect, eerder aanvoerder van de
tweede cohort met Thracische troepen. Die eenheid
komt aanvankelijk uit Bulgarije, maar is ook
gelegerd geweest in Woerden. Deze man kan dus in
onze lage landen zijn geweest. Een grapjas stelt voor
het zuiltje als souvenir mee te nemen.
Tijd voor de terugreis. Rond spitsuur is het erg druk op de snelweg, vooral
als we Beirut naderen. Hotel Bella Riva staat er nog steeds. ’s Avonds
zwermen groepjes uit op zoek naar een restaurant. Een wandeling over de
promenade van de Corniche leert een stukje van het leven hier kennen.
Inwoners zitten gezellig op bankjes, met uitzicht op zee. Anderen wandelen,
trimmen of zitten te vissen. Heel gezellig en ontspannen allemaal.

Imad en chauffeur Elias

8e DAG, DINSDAG 16 APRIL: SIDON
Gedurende de nacht rommelde het onweer in de verte. Het mag dan ook
niet verbazen dat tijdens het ontbijt een zware stortbui neerklettert. De
steile straat voor het hotel is een beek geworden. Dat wordt een regenjas
mee. In de bus wenst Jona ons opgewekt “vooral veel zon”, terwijl buiten de
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regen met bakken uit de lucht stort. Joop gaat nog maar eens met de pet
rond.
Gelukkig breekt de zon door als we na een uur Sidon naderen. Er hangen
nog wel grote wolkenpartijen, maar daar zijn we niet bang voor. Via een
smalle weg komen we bij ons eerste doel in de buurt van Sidon: de tempel
van Eshmun. De opgraving en de tempel hullen zich vandaag in een zee van
gele bloemen, kniehoog. Met uitzicht op de ruïnes doet Jona zijn verhaal.
De mythe van Eshmun speelt zich af in Libanon. Hij was volgens het
verhaal een knappe jongeman, die op een dag ging jagen in de bossen. Daar
zag Astarte hem, de godin van de liefde, en ze werd getroffen door zijn
schoonheid. Hij schrok van haar verschijning en sloeg op de vlucht. Ze
achtervolgde hem, totdat hij uit wanhoop zichzelf castreerde. De treurende
godin wekte hem weer tot leven en voerde hem mee naar de godenwereld.
In Fenicië werd hij vereerd als de god van nieuw leven en van de
geneeskunde. Het verhaal lijkt volgens Jona “gehusseld” met het verhaal
over Adonis, die ook tot nieuw leven werd gewekt. Het opstaan uit de dood
is een bekend cultusmotief, zoals bij de Fenicische Melqart, Osiris bij de
Egyptenaren en Christus.
Wat we weten, is dat rond 600 v. Chr. de Babyloniërs hier heersten. De
lokale koning van Sidon zou van hen de middelen hebben ontvangen voor
de bouw van een tempel op de huidige plek. Het is volgens Jona niet meer
geweest dan een kleine piramide of zoiets, “een heiligdommetje”. In de tijd
dat de Perzen het hier voor het zeggen hadden (529-333 v. Chr.), steunde de
vloot van Sidon de Perzen in hun strijd met Griekenland. In deze periode
bloeide de stad en werd het grote terras van 22 meter hoog gebouwd en de
Eshmuntempel erboven op. Toen de Grieken hier kwamen, werd Eshmun
vereenzelvigd met hun god Asklepios. Beide goden worden afgebeeld met
slangen, als symbool van het zich hernieuwende leven.
In later eeuwen, tot ver na de Feniciërs, werd de oorspronkelijke tempel
uitgebouwd. De Romeinen zetten er een nymphaeum (fontein) en een
zuilengang bij en er zijn Romeinse mozaïeken gevonden. De Byzantijnen
bouwden een kerk op het terrein. Een aardbeving ca. 570 veranderde het
tempelcomplex in een ruïne, waaruit men lange tijd stenen weghaalde voor
bouwwerken elders. Willemien noemt in dat verband de Ma’anvorst
Fakhreddin, die grote steenblokken uit de tempel gebruikte om een brug te
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bouwen over de rivier de Awali, hier vlakbij. Ook vertelt ze dat verderop in
het bassin van de bron beeldjes zijn gevonden van kleine kinderen, die we
in het Nationaal Museum hebben gezien. Ze dateren uit de Griekse periode.
“Enge baby’s” noemt Jona dat. Het zijn waarschijnlijk offers van vorsten
die Eshmun aanriepen om genezing voor hun kinderen.

Ruïne van de tempel van Eshmun

Offerbeeldjes van “enge baby’s”

Van de tempel is niet veel meer over: een deel van het vervallen terras,
daarvoor de lage muurtjes van verschillende ruimten en opzij ervan een
minipiramide, uit de Babylonische tijd. In de grootste ruimte, een zaal,
staat een vervallen troon met een sterk verweerde leeuwenkop ervoor op de
grond. Er zijn nog een paar reliëfs te zien, maar sterk verweerd. Een paar
nieuwsgierigen gaan op nader onderzoek uit, waden door de bloemenzee en
klauteren rond in de ruïnes. Erik wil even weten hoe het voelt om op een
godentroon te zitten. Een regenbui drijft ons al spoedig naar de bus. Dat is
onze laatste tempel geweest van deze reis, welgeteld nummer veertien.
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Zicht op de tempel van Eschmun

Op de godentroon

Langs de Awalirivier dalen we af naar Sidon. Dat was vele eeuwen een van
de machtigste steden van Fenicië, rijk door de handel in en de productie
van glas en purperkleurstof, maar kwetsbaarder dan Tyrus op zijn eiland.
Net als Tyrus kwamen alle grootmachten voorbij, soms met veel geweld en
bloedvergieten, als de stad weer eens in opstand was gekomen tegen de
overheersers. In de Assyrische tijd gebeurde dat zelfs tweemaal. In 344 v.
Chr., tijdens een opstand tegen de Perzen, verkozen de burgers tot het eind
te vechten. Ze verbrandden hun vloot en vochten zich dood. Bronnen
hebben het over 40.000 doden. In 1111 bestormden de kruisvaarders onder
Boudewijn I de stad en ze bleven tot 1291. Uit die periode dankt Sidon haar
zeekasteel, waar wij een bezoek aan brengen. De bus zet ons af langs de
zeekant. Het kasteel is alleen te bereiken over een stenen brug.

Er staat een harde wind uit zee die de golven hoog doet opspatten tegen de
muren en walkanten van het kasteel. Het is vrij toegankelijk en deels
gerestaureerd. Vanaf het dak van de hoofdtoren genieten we geruime tijd
van een weids uitzicht over zee, kust en werkhaven. Lekker uitwaaien.

Het kruisvaarderskasteel van Sidon
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Door winkelstraatjes leidt Willemien ons naar een oude karavanserai, rond
1800 gebouwd in opdracht van Fakhreddin II. Op de binnenplaats geeft ze
een toelichting. Overdadig bloeiende bougainvilles sieren de oude wanden.
Het bouwwerk is goed gerestaureerd in de tijd dat Hariri leiding gaf aan
het land. Vooral de oude paardenstal met zijn booggewelven is fraai
opgeknapt en kan dienen voor lezingen en dergelijke.
Hoewel iedereen langzamerhand smacht naar een kop koffie, worden we
onverbiddelijk de bus in geloodst, want er is nog meer te beleven. Langs een
twintig meter hoge heuvel met een begraafplaats erop – volgens Jona is het
een berg murexschelpen – rijden we dieper de stad in. We passeren het
kasteel van de Franse koning Lodewijk IX, ook wel de Heilige genoemd, die
in de 13e eeuw leefde en deelnam aan de rampzalig verlopen zevende
Kruistocht.

Kasteel van Lodewijk IX

Het ritje eindigt bij een enorme kuil, midden in een woonwijk, waarin
arbeiders aan het werk zijn. Aan onze voeten ligt historisch Sidon, in vele
lagen. Achter de opgraving, vanuit een smal overdekt straatje, klimmen we
in een gebouw een aantal verdieping omhoog, waar, in een kamer met
rekken tegen de vier wanden, een vriendelijke juffrouw ons opwacht:
Ghada, archeologe. Later horen we dat ze Palestijnse is, opgegroeid in een
vluchtelingenkamp. Ze houdt enthousiast een uitgebreid betoog over de
opgraving, over alle historische perioden en vondsten, terwijl ze er steeds
meer bij straalt. Heel bevlogen.
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Opgraving in Sidon

Archeologe Ghada

Het begon allemaal in de kelder van een oude fraterschool die werd
gesloopt. Men is sinds 1980 blijven graven tot helemaal op de rotsbodem.
Toen zat men in een laag van 4000 jaar v. Chr., waarin huizen en
aardewerk werden gevonden. Het is hier niet de plaats om alle perioden en
vondsten precies weer te geven, maar enkele zijn opmerkelijk.
De archeologen waren erg blij met de zeldzame vondst van een kleifiguurtje
uit 3000 v. Chr. Zoiets vind je zelden uit die tijd. De laag van het MiddenBrons telde 125 graven, ook van een koning en een baby in een kruik. In het
graf van een vrouw lag een juwelendoosje met scarabeeën, nog in goede
staat. Verder vond men hier veel bronzen voorwerpen, zilveren en gouden
sieraden en een minikleitablet met spijkerschrift.
Ghada laat telkens foto’s rondgaan van allerlei voorwerpen. Uit een tempel
in de Bronstijd kwamen 569 olielampen, terwijl de Perzische periode een
ritueel gebouw aan het licht bracht waaruit de twee kapitelen met
stierenkoppen kwamen die we in Beirut hebben gezien in het museum. De
Romeinse laag levert onder andere een beeld van Afrodite op, een leuk
kopje en terracotta votiefbeeldjes. Jona vraagt naar de Fenicische periode.
Ze noemt alleen een tekst uit ca. 800 v. Chr. De kruisvaarders lieten hier
ook sporen na, zoals munten, gespen en een bronzen staf uit een massagraf.

Een aandachtig gehoor

Poster met vondsten

Buiten op de rand van de historische kuil wijst Ghada tenslotte lagen en
plekken aan waar vondsten zijn gedaan. Haar enthousiasme kent
nauwelijks grenzen. We nemen afscheid van haar. Ze verdient een tien.
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Ons lunchterras ligt vlak bij de kust, met zicht op het kasteel. Er staat
zoveel wind en de langs denderende vrachtwagens produceren zoveel
lawaai en stank, dat we maar liever achter een plastic scherm neerstrijken.
Na alle indrukken van vandaag is het goed even te ontspannen.
Er is nog genoeg tijd om op eigen houtje de kust en de souq te verkennen.
Langs de kant van de drukke weg verkopen vissers hun vangst van de dag.
De souq is een wirwar van smalle straatjes, gedeeltelijk overdekt, met vaak
piepkleine werkplaatsen en winkeltjes, van kleding, schoenen en sieraden
tot vleeswaren, vis en kruiden. Zoals normaal in een souq staan alle waren
in en voor de winkels uitgestald. Wat je ziet, kun je kopen.

We verzamelen ons op het al vertrouwde terras, waar Marianne van haar
eerste waterpijp geniet. Willemien en Imad zullen vanavond niet bij het
slotdiner aanwezig zijn, dus, nu iedereen aanwezig is, benut Jona de
gelegenheid om hen te bedanken voor hun hulp en goede samenwerking. De
geslaagde reis was ook hun verdienste. Er zal vast en zeker een vervolg
komen. “Half Nederland moet naar dit prachtige land komen.”
Ook Joop wil nog wat kwijt. Hij vindt Imad “een wat somber kijkende
man”, maar hij blijkt “in zijn hart opgewekt” te zijn. Willemien is een
“bescheiden vrouw”, maar Joop vindt dat het echt niet hoeft. Ze hebben ons
goed begeleid en daarvoor onze dank. Willemien antwoordt dat ze het een
“ontzettend leuke reis” heeft gevonden. Het was haar een genoegen ons hun
mooie land te laten zien. “Het kan voor ons niet meer stuk.” Jammer dat ze
door enige miscommunicatie er vanavond niet bij kunnen zijn.
Tijd om naar Beirut terug te keren. In de hal van het hotel nemen we
allemaal persoonlijk afscheid van de begeleiders.
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Voor het slotdiner is een tafel gedekt voor de hele groep. Op zijn Libanees
bestaat het uit een keur van heerlijke gerechten, de meeste goed gekruid.
Het wordt een gezellige avond.

Joop vraagt het woord

Jona luistert

Na de eerste gang vraagt Joop het woord, nu gericht tot Jona. Bij eerdere
gelegenheden heeft hij hem al veren in zijn gat gestoken en pluimen op zijn
hoed, maar dat houdt natuurlijk een keer op. Toen Jona aan het begin van
de reis aankondigde dat we een fantastische reis gingen meemaken, was
Joop daar nogal sceptisch over. Eerst maar eens zien. Nou, zelfs voor een
nuchtere Westfries was zijn omslag verbazingwekkend, hij werd zelfs
enthousiast! Het hoogtepunt was wel in Baalbek met zijn tempels. Toen hij
de prachtig bewerkte grote stenen zag, kreeg hij diep respect voor de
mensen van vroeger. Zijn echtgenote Gre beeldhouwt ook, uren hakken en
polijsten, veel werk. Wat een klus hebben die mensen vroeger dan wel
gehad met die tempels.
Hij heeft wel een verzoek aan Jona. Die heeft in Tyrus het verhaal van
Jezus verteld, dat die daar zou hebben rondgelopen. Joop wil dat graag
geloven, maar vraagt zich af of hij zoiets niet geloofwaardiger kan vertellen.
Hoe dan ook, iedereen heeft weer erg genoten van Jona’s kennis, waarvoor
onze dank.
Joop staat nog stil bij de groepspot die hij mocht beheren. Het ging goed en
hij heeft nog maar 20 dollar over. Die lijken hem geschikt voor een goed
doel. Verder kan hij terugkijken op een leuke reis met veel oude kennissen.
Dat geldt trouwens ook de nieuwe Liviusreizigers.
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Speciaal van Kees T. heeft hij weer genoten, bijvoorbeeld toen Gre
opmerkte dat Jona wel slanker leek geworden, waarop Kees opmerkte:
“Hij is bij de kapper geweest.” Ook in de groep ontbrak de humor niet,
bijvoorbeeld toen we in Anjar waren, in dat kasteel met haremkamers.
Iemand zei: “Nou, dat zou ik ook wel willen.” Reactie: “Je kunt ook een
goed boek lezen.” “Reactie daarop: “Eerst de harem, dan het boek.” Echt
humor voor Joop.
Na deze leuke afscheidsrede genieten we nog een uurtje van de volgende
gangen en de heerlijke Libanese wijn. Wel pijnlijk als later blijkt dat zo’n
fles 44 dollar kost. Daarna zoekt iedereen op tijd zijn bed op, want tegen
twee uur ’s nachts staat de bus klaar voor vertrek naar het vliegveld.

9e DAG, WOENSDAG 17 APRIL: TERUGREIS
Het regent pijpenstelen als we vertrekken. Kunnen we alvast wennen voor
als we weer in Nederland zijn. Niet iedereen ziet er trouwens fris uit met
zo’n minimale nachtrust. Bij een wegblokkade in nachtelijke Beirut zit de
wacht zeker ook te pitten, want de grote bus kan niet door de sluis en
niemand reageert. Jona springt onvervaard de bus uit en sleept het hek
opzij, net op het moment dat een politieagent ook in actie wil komen.
De rest van de terugreis verloopt redelijk vlot. Ank mag gelukkig het land
ook weer uit, al moet ze zich even apart in een kamertje melden. Het
vliegtuig krijgt een half uur vertraging door de wanorde bij het inschepen.
Veel gedrang en verschillende mensen gaan zomaar ergens zitten, zodat er
ruzie ontstaat. Kleine kinderen worden op stoelen gezet waar andere
passagiers recht op hebben. Ze moeten op schoot. De stewardessen treden
hard op.
In Istanbul, waar we moeten overstappen, is het vervelend koud. Het lijkt
Nederland wel. In de tweede vlucht krijgen we een oude versie van de
Airbus 321, met bitter weinig beenruimte en doorgezakte stoelen, maar
verder gaat alles goed. Dan komt het moment op Schiphol om afscheid van
elkaar te nemen. Het was een prachtige reis, vrij kort maar zeer de moeite
waard. Het gewone leven wacht. Tot ziens, tot de volgende keer.
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Libanongebergte, gezien vanuit de tempel van Baalbek

GESCHIEDENIS
VAN
LIBANON
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Door Frans Wendel

Sarcofaag van een koning van Sidon uit de 5e eeuw v. Chr.(Archeologisch Museum van Istanbul)

GESCHIEDENIS VAN LIBANON
INHOUD EN OVERZICHT VAN DE HEERSENDE MACHTEN IN
LIBANON IN DE LOOP VAN DE EEUWEN
Inleiding
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9. Het rijk van de Ottomanen (1517-1918)
10. Frans mandaatgebied (1918-1943)
11. Libanon als onafhankelijke staat na
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Zeekasteel in Sidon

INLEIDING
Het huidige Libanon is een kleine staat langs de kust van de Middellandse
Zee – met een kustlijn van 225 kilometer – in het noorden en oosten
begrensd door Syrië, in het zuiden door Israël. Parallel aan een vlakke
vruchtbare kuststrook loopt het Libanongebergte. De hoogste top met 3088
meter is de Qurnat as-Sawda. Een deel van het jaar valt er sneeuw in het
gebergte en het woord Libanon is dan ook afgeleid van het Semitische lbn,
dat “wit” betekent. Vanuit de Middellandse Zee opstijgende lucht maakt de
beboste westkant van het gebergte regenrijk en voorziet de kustvlakte
ruimschoots van water. Het gebergte is vooral bekend om de hoge
naaldbomen die hier groeien, de Libanonceders, eeuwenlang gebruikt voor
de bouw van tempels en paleizen in een wijde omgeving, zoals voor de
tempel van koning Salomo en de paleizen van de Perzische koningen.
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Libanon geografisch

Libanon met belangrijkste steden

Langs de Syrische grens loopt een parallel gebergte, de Anti-Libanon.
Tussen beide bergketens ligt de Bekaa-vallei, een 900 meter boven
zeeniveau gelegen langgerekt dal van 130 kilometer lang, gemiddeld 15
kilometer breed. De smeltende sneeuw op de oostelijke hellingen van de
Libanon voedt talrijke stroompjes, die uitmonden in de rivier de Litani.
Door al dat water is de Bekaa-vallei een van de vruchtbaarste gebieden in
het Midden-Oosten.
De geschiedenis van Libanon is op te splitsen in twee delen: de periode van
vóór de vestiging van de huidige staatkundige eenheid Libanon (1943) en de
periode erna.

1. PREHISTORIE
Libanon ligt in de zogenaamde Vruchtbare Halve Maan in het Midden
Oosten, die zich uitstrekt van de Perzische Golf in het oosten via
Mesopotamië (land van Eufraat en Tigris) naar de berg- en kuststreken
langs de Middellandse Zee. Het omvat delen van het huidige Irak, Iran,
Syrië, Turkije, Libanon en Israël. Het is het archeologische gebied waar
vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden de daar levende jagers en verzamelaars
geleidelijk hun nomadenbestaan opgaven om zich op vaste plaatsen te
vestigen, in dorpen en steden, om over te gaan op landbouw en veeteelt. Die
overgang, ook wel de Neolitische Revolutie genoemd. Het begin van de
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Nieuwe Steentijd vormde een beslissende ontwikkeling in de menselijke
beschaving.

De vruchtbare Halve Maan in het Midden-Oosten

Vanouds werden de gebieden langs de Middellandse Zee die nu in Syrië,
Libanon en Israël liggen, aangeduid met de naam Kanaän. Het was geen
staatkundige eenheid. Het gebied lag op het kruispunt van een groot
cultureel netwerk, waarvan de kernen zich bevonden in Mesopotamië,
Anatolië, Egypte en Minoïsch Kreta. Kanaän fungeerde vaak als
doorgangsgebied voor de omringende grootmachten en ondervond de
invloed van de heersende culturen. In het gebied zelf trokken vanouds
lokale nomaden rond. In de Vroege Bronstijd (ca. 3500- 2000 v. Chr.)
kwamen langs de kust enkele steden tot bloei, zoals Ugarit (nu in Noordwest
Syrië), Byblos (nu Jbeil in Libanon), Sidon en Tyrus. Handel over zee met
omliggende gebieden werd een belangrijke bron van inkomsten. Vanaf de
tweede dynastie in Egypte (2853-2707 v. Chr.) kregen de farao’s steeds
meer invloed in dit kustgebied en vond uitwisseling van goederen plaats met
Egypte, vooral via Byblos. Cederhout was een
gewild artikel in het bosarme Egypte.

2. FENICIËRS (ca. 2500-900 v. Chr.)
Hoewel het volk zichzelf inwoners van Kanaän
noemde, werden ze bekend als Feniciërs, afgeleid
van het Griekse phoiniki, “de roden”, wat verwijst
naar de purperkleurstof die dit volk fabriceerde uit
de huisjes van purperslakken.
De oorsprong van de Feniciërs is duister. Hun
Semitische taal en aanwijzingen van een invasie op

God Baäl
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de site van Byblos doen een oorsprong vermoeden in de Semitische
immigratiegolf in het vruchtbare halve maan-gebied tussen 2300 en 2100 v.
Chr. Waarschijnlijk hebben de binnenvallende Semitische stammen zich
gemengd met de oorspronkelijke inwoners van Kanaän. Van een
staatkundige eenheid was geen sprake. Ze vestigden zich in steden waarvan
de meeste al uit een eerdere periode stamden: Byblos, Berytus (Beiroet),
Sidon en Tyrus. Zo vermeldt Herodotos dat in Fenicië al heel vroeg de
eerste nederzettingen werden gesticht, zoals Sidon. Hij beschikte nog niet
over een jaartelling, dus wanneer dat was, is moeilijk te bepalen.
De godsdienst van de Feniciërs vertoont veel overeenkomst met die van de
oudere Kanaänieten, met goden als Ba’äl (“de heer”, o.a. de dondergod) en
Astarte, voortgekomen uit de oorspronkelijke vruchtbaarheidsgodin of
moedergodin in het Midden-Oosten. Volgens Herodotos was Astarte ook de
beschermgodin van Sidon.
Uit de periode tot ca. 1500 v. Chr. is maar weinig bekend over de
ontwikkelingen in Fenicië. Al vele eeuwen stonden de kustgebieden van
Jordanië, Syrië en Fenicië onder sterke invloed van de Egyptenaren. In
Anatolië was sinds de 17e eeuw v. Chr. een nieuwe grootmacht opgekomen:
het Hittitische rijk. In de 14e eeuw v. Chr. waren de Hittieten tot ver in
Syrië en in Fenicië doorgedrongen en ze kwamen tegenover de Egyptenaren
te staan. Een lange strijd om de macht volgde, maar de grens ten noorden
van Fenicië bleef enkele eeuwen ongeveer gehandhaafd.

ca. 1400-1200 v. Chr.: Egyptenaren (groen) en Hittieten (rood) voeren strijd om de macht in de
kustgebieden van Kanaän

Gevolg was dat Egyptische farao’s als Thutmosis III, Seti I en Ramses II
van de 15e tot de 13e eeuw hun greep op de gebieden Fenicië en Palestina
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versterkten en ze min of meer bij hun rijk inlijfden. Laatstgenoemde
heerser liet reliëfs achter, o.a. in Tyrus en Nahr el-Kalb.
IJZERTIJD: BLOEI VAN FENICIË (ca. 1200-900 v. Chr.)
Pas rond 1150 v. Chr., na de ineenstorting van de rijken van Hittieten en
Myceners (in Griekenland) en een terugval in Egypte, kregen Fenicische
stadstaten als Tyrus, Sidon, en Berytus – die tijdens de crisisjaren nooit
waren geplunderd - kans uit te groeien tot machtige zeevarende stadstaten.
Ze beheersten de handel op de Middellandse Zee en stichtten op vele
plaatsen koloniën. De beroemdste was Carthago, op de Noord-Afrikaanse
kust, dat tot een van de machtigste staten in het westelijk deel van de
Mediterrane wereld zou uitgroeien.
Van de geschiedenis van de oude Fenicische stadstaten is niet veel met
zekerheid bekend. Het gezag in de steden steunde waarschijnlijk op drie
machtsbases: een koning, een raad van ouderen en de tempel met
priesteressen. Byblos was aanvankelijk de machtigste stad. Rond 1000 v.
Chr. lag het machtscentrum in Tyrus en Sidon. Het begin van een lange
hegemonie van Tyrus viel in de 10e eeuw v. Chr., onder het bewind van de
legendarisch koning Ahiram en zijn opvolgers. Volgens de Bijbel had
Ahiram goede relaties met de Israëlische koningen David en Salomo en zou
hij hebben geholpen bij de bouw van de tempel in Jeruzalem. Op zijn
sarcofaag is de oudste inscriptie van het Fenicisch alfabet gevonden.
De Feniciërs verhandelden uit eigen land vooral cederhout, voor het maken
van schepen en gebouwen, purperkleurstof, textiel en glas. Ze hadden een
techniek ontdekt om het glas doorschijnend te maken. Ingevoerd werden
vooral tin en zilver uit het Iberisch schiereiland. Volgens de Griekse
geschiedschrijver Strabo was er ook een lucratieve tinhandel met Bretagne
en de Britse eilanden. Tin en Cyprisch koper werden tot brons verwerkt.
Ook de handelsroutes uit Azië, zoals de zijderoute, kwamen uit in Fenicië.
Hierdoor konden de Feniciërs de handel regelen tussen Mesopotamië en
Azië aan de ene kant en Egypte en andere gebieden rond de Middellandse
Zee aan de andere kant. Ook hielden de Feniciërs zich bezig met wijnbouw
en de handel daarin.
Belangrijke bijdragen van de Feniciërs aan de wereld waren, naast de
puperkleurstof en het doorzichtige glas:
- De ontwikkeling van een fonetisch klankschrift, bij de Feniciërs nog
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bestaande uit 22 medeklinkers. Het idee van een klankschrift was al eerder
ontwikkeld in Egypte. Het was een aanzienlijke vereenvoudiging van het
spijkerschrift uit Mesopotamië en de hiërogliefen in Egypte. Het Griekse en
Hebreeuwse alfabet zijn eruit afgeleid en daar kwamen weer het Latijnse,
Cyrillische (Oost-Europa), Aramese en Arabische alfabet uit voort.
- Het ontwerp van voor die tijd snelle schepen als pentakonter en triëre, die
zowel door roeiers als een zeil werden voortbewogen. Dat idee werd door
Grieken en Romeinen overgenomen en verbeterd.

Griekse trireem naar Fenicisch ontwerp

3. FENICIË ONDER ASSYRIËRS EN BABYLONIËRS
(ca. 900-540 v. Chr.)
Rond 1800 v. Chr. was in Mesopotamië het rijk van de Assyriërs ontstaan.
Zij voerden een expansionistische politiek. Na een terugval herleefde dit
rijk rond 900 v. Chr. en begonnen de Assyriërs met hun opmars richting
Syrië en de kustgebieden langs de Middellandse Zee. Het rijke Tyrus,
waarvan het centrum op een eiland was gelegen, was een begerenswaardig
doelwit voor de Assyriërs, maar de stad weerstond hun aanvallen telkens
weer. Een bron uit de tijd van de Assyrische koning Assurnasirpal II
(bestuur 883-859) vermeldt dat de stad, net als de andere Fenicische steden,
tribuut (schatting) betaalde aan de Assyrische koning in de vorm van
goederen.
De Fenicische steden werden vazalstaten van het Assyrische rijk, ook al
kwamen ze af en toe in opstand. Tevergeefs. In de 7e eeuw trok de
Assyrische koning Esarhaddon (bestuur 680-669) op tegen het opstandige
Sidon. De koning van de stad werd onthoofd en de bevolking weggevoerd.
Esarhaddon wilde de kustgebieden stevig in zijn greep hebben, want hij was
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uit op de verovering van Egypte. Zijn zoon Assurbanipal (bestuur 668-631)
drong diep in Egypte binnen, maar moest zich al gauw weer terugtrekken.
De ondergang van het Assyrische rijk kwam, toen de Babyloniërs in
opstand kwamen, het Assyrische leger versloegen en met hulp van de
Meden tenslotte de Assyrische hoofdstad Nineveh in 612 v. Chr. innamen en
verwoestten.

Assyrische rijk op haar hoogtepunt in de 7e eeuw

De Feniciërs schoten er weinig mee op, want na enige tijd stonden de
Babyloniërs voor de poorten. Het was in die korte periode dat de
Egyptische koning Necho II (bestuur 610-595) zeelui uit Tyrus inhuurde om
helemaal om de zuidpunt van Afrika te zeilen, waarschijnlijk met de
bedoeling de Babyloniërs van de andere kant te kunnen aanvallen, maar de
Babylonische vorst Nebukadnezzar (bestuur 605-562) verjoeg de
Egyptenaren al snel uit Azië. Daarna trok hij op door Syrië naar de
kuststreken, veroverde Jeruzalem in 587 v. Chr. en probeerde het machtige
Tyrus in te nemen. Volgens bronnen hield de stad dertien jaar stand,
waarna een compromis werd gesloten: voortaan zou de stad schatting
betalen aan de Babyloniërs en koning Ba’al II moest accepteren dat een
Babylonische ambtenaar aan het hof werd geplaatst. Het grootste nadeel
van de Babylonische overheersing was dat de kolonies rond het westen van
de Middellandse Zee verloren gingen en Carthago daar de leiding nam.
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Donkerblauw: Babylonische rijk ca. 580 v. Chr.

Nebukadnezzar breidde zijn rijk uit tot de grens van Egypte. In 539 kwam
een eind aan het Babylonische rijk, toen de Perzen onder hun koning Cyrus
de Grote de stad Babylon innamen.

4. DE PERZEN (ca. 540-333 v. Chr.)
De Perzen veroverden al gauw de westelijke provincies van het
Babylonische rijk en maakten Sidon tot het centrum van hun bestuur over
Fenicië. De steden waren loyaal aan de nieuwe heersers, behielden hun
eigen vorsten en bleven welvarend. Na de dood van Cyrus in 530 v. Chr.
werd hij opgevolgd door zijn zoon Cambyses (530-522). Diens voornaamste
actie was de verovering van Egypte in 525 v. Chr. In de Fenicische
havensteden werd een Perzische vloot gebouwd om de aanval te
ondersteunen. Volgens Herodotos was Tyrus loyaal aan de Perzische koning
en nam de stad deel aan de aanval op Egypte.
Na de dood van Cambyses in 522 v. Chr. ging zijn opvolger, koning Darius
I de Grote (522-486), verder met de opbouw van de Perzische vloot in
Fenicië. De loyaliteit van de Fenicische marine blijkt, toen zij deelnam aan
het bedwingen van een opstand van de Ionische steden op de kust van
Anatolië en later, onder de Perzische koning Xerxes (486-465), uit deelname
aan diens expeditie tegen Griekenland. Ook in de perioden daarna vocht de
Fenicische vloot voor Perzië.
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Het Perzische rijk ca. 500 v. Chr.

Pas onder koning Ataxerxes III Ochus (358-338) kwam Sidon in opstand,
daartoe aangemoedigd door de farao van het weer onafhankelijk geworden
Egypte. Als vergelding belegerde en verwoestte Ataxerxes in 344 v. Chr. de
stad, waarbij veel burgers omkwamen. Tyrus en andere steden bleven in
deze strijd loyaal aan de Perzen. Kort hierna werden de Perzen
geconfronteerd met een machtiger vijand: de Macedoniërs onder Alexander
de Grote.

ALEXANDER DE GROTE EN ZIJN OPVOLGERS
(ca. 333-44 v. Chr.)
De oorlog tussen Macedonië en Perzië zou normaal gesproken ver van
Fenicië hebben plaatsgevonden, maar de Perzen bedreigden met hun
Fenicische vloot Griekenland en Macedonië. Vandaar dat Alexander de
Grote, na zijn grote overwinning in 333 v. Chr. op de Perzische koning
Darius III in de Slag bij Issos, optrok naar Fenicië. De meeste steden gaven
zich over, maar Tyrus, dat altijd zeer loyaal had samengewerkt met de
Perzen, accepteerde de voorwaarden voor overgave niet en werd in 332 v.
Chr. meer dan een half jaar belegerd.
De stad, op een eiland gelegen, was altijd al moeilijk in te nemen door
vijandelijke troepen. Alexander liet een dam naar het eiland aanleggen,
maar het werk werd ernstig belemmerd door de Tyreense vloot. Pas met
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hulp van de Fenicische vloot van de andere steden konden de Macedoniërs
van drie zijden aanvallen en de stad innemen. Volgens bronnen sneuvelden
6000 inwoners bij de strijd in de stad. Alexander, woedend om het lange
verzet, liet 2000 inwoners op het strand kruisigen en herbevolkte de stad
met Griekse en Macedonische immigranten. Dat droeg flink bij aan de
verbreiding van de Griekse cultuur in Fenicië. De steden werden sindsdien
bestuurd als Griekse stadstaten, met magistraten, een Raad en een
Volksvergadering. Het is de periode van het hellenisme.

Alexander liet een dam bouwen naar Tyrus (332 v. Chr.)

Munt met Alexander de Grote

Rijk van Alexander de Grote

Na de dood van Alexander streden zijn generaals in de Diadochen-oorlogen
om een zo groot mogelijk deel van het rijk te bemachtigen. Fenicië lag
ongeveer op de grens van het rijk van de Seleuciden in het oosten (Perzië,
Mesopotamië, Syrië) en de Ptolemaeën in het westen (Egypte). Meer dan
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een eeuw wisselde het gebied van machthebber, tot rond 200 v. Chr. de
Seleuciden het pleit in hun voordeel beslechtten en Syrië, Fenicië en
Palestina tot provincies van hun rijk maakten. Tyrus werd een van de
centra van het Seleucidische rijk, met een groot handelsnetwerk. In 125 v.
Chr. verklaarde deze machtige stad zich onafhankelijk. Tyrus sloeg toen
zijn eigen munten. De situatie in deze streken bleef gehandhaafd tot de
komst van een nieuwe grootmacht: de Romeinen.

Rijk van de Seleuciden ca. 200 v. Chr.

5. DE ROMEINSE EN BYZANTIJNSE TIJD
(44. v. Chr.- 635 n. Chr.)
In de 1e eeuw v. Chr. raakten de Seleuciden in zware strijd verwikkeld met
de opdringende Romeinen. In 64 v. Chr. onderwierp de Romeinse generaal
Pompeius belangrijke delen van het Seleucidische rijk, waaronder Syrië,
Judea en Fenicië. Het laatste gebied werd deel van de Romeinse provincie
Syria. Pompeius gebruikte Berytus als marinebasis in zijn strijd met de
Cilicische piraten en als eerste colonia in het Nabije Oosten kregen de
burgers van deze stad het Romeinse burgerschap.
Rond 40 v. Chr. had de Romeinse provincie Syria flink te lijden van een
inval van de uit Perzië afkomstige Parthen, maar die werden door de
Romeinen al snel teruggeslagen. Verder kenmerkte de Romeinse periode
zich als een tijd van welvaart voor de Fenicische steden. In het uitgestrekte
Romeinse rijk konden handel en zeevaart bloeien.
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Romeinse rijk met provincies ca. 120 n. Chr.

In de Bekaavallei groeide de stad Baalbek, toen nog Heliopolis geheten, uit
tot een belangrijk religieus centrum. Vooral de beroemde tempel van
Jupiter trok veel bezoekers. Berytus, Tyrus en Sidon bloeiden door de
handel en de Romeinen verrijkten deze steden met prachtige bouwwerken,
zoals tempels, badhuizen en theaters. Het gezag van Berytus strekte zich uit
tot in de Bekaavallei. Tyrus groeide uit tot een machtige stad en werd een
centrum van Griekse wetenschap. In de 2e eeuw v. Chr. vereerde keizer
Hadrianus de stad Tyrus met de titel van metropolis, de “moederstad”. Aan
het eind van de 2e eeuw steunde Tyrus keizer Septimus Severus in een
burgeroorlog, waarop hij de stad beloonde door haar tot hoofdstad te
maken van het nieuw gevormde Syria Phoenicia, een provincie die groter
was dan het eigenlijke Fenicië en zich uitstrekte tot in Syrië. Stad en
provincie kenden voorspoed, zelfs toen in de 3e eeuw het Romeinse rijk in
een crisis verkeerde.
Het christelijk geloof in Libanon dateert uit de tijd van Jezus van Nazareth
zelf. Hij trok door de zuidelijke streken en kwam vermoedelijk in Tyrus en
Sidon. De apostelen Petrus en Paulus hebben ook in Fenicië de nieuwe leer
verbreid. Net als elders in het rijk werden de christenen in deze gebieden in
de 3e en begin 4e eeuw door verschillende Romeinse keizers stevig vervolgd,
vooral door Diocletianus en Galerius. Keizer Licinius (bestuur 311-324)
maakte er een einde aan en verleende de burgers vrijheid van godsdienst.
In steden als Tyrus, Sidon en Baalbek verrezen al snel kerken of werden
tempels omgebouwd tot kerken.

~ 90 ~
Uit de 5e en 6e eeuw is niet veel bekend uit het gebied van Libanon. Het
Romeinse rijk begon in de loop van de 5e eeuw uiteen te vallen. Na de
ondergang van het West-Romeinse rijk in 476 werd de Byzantijnse keizer
wettig erfgenaam van het rijk. Libanon maakte daarmee voor enkele
eeuwen deel uit van het Byzantijnse rijk. In de eerste helft van de 6e eeuw
werden de steden Tyrus en Berytus geteisterd door heftige aardbevingen. In
Berytus zouden 30.000 mensen zijn omgekomen. Arabische stammen uit
Yemen werden uitgenodigd in Libanon te komen wonen.

Byzantijnse rijk (blauw) en Sassanidische rijk (geel-oranje) begin 6e eeuw

Vanaf de 3e eeuw voerden de Romeinen en daarna de Byzantijnen een reeks
oorlogen tegen de Sassaniden uit Perzië, om de macht in Mesopotamië,
Syrië en Oost-Anatolië. In de 7e eeuw had de strijd de Byzantijnen en
Sassaniden zodanig uitgeput, dat ze niet bestand waren tegen een nieuwe
opkomende macht: de islamitische Arabieren.

6. LIBANON ONDER DE ARABIEREN (635-1070)
Onder het vaandel van hun nieuwe geloof voerden Mohammed en zijn
opvolgers, de kaliefen Aboe Bakr, Omar en Uthman in de 7e eeuw een op
uitbreiding van hun rijk gerichte politiek en dat ging heel snel. Tussen ca.
630 en 660 veroverden zij met hun legers vanuit het Arabisch Schiereiland
het Midden-Oosten, Perzië, Egypte en een deel van Noord-Afrika. Bij de
rivier de Yarmuk, op de huidige grens van Jordanië en Syrië, werden de
Byzantijnen in 634 verslagen en nog geen jaar later vielen steden als Tyrus,
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Sidon, Berytus en Baalbek gemakkelijk in hun handen. Het christendom in
Libanon bleef nog lange tijd de voornaamste godsdienst.
OMAJJADEN (ca. 660-750)
Na de dood van kalief Uthman brak een opvolgingsstrijd uit onder de
islamitische leiders, die geleid heeft tot het latere schisma tussen Soennieten
en Sjiieten. Als gouverneur van Damascus wist de Omajjaden-leider
Muawiyya de macht in het rijk over te nemen. Tussen 661 en 750 heersten
de Omajjaden vanuit Damascus. Zij breidden het rijk nog uit tot in
Pakistan en Spanje.

Uitbreiding van de Islam 630-750 (roodbruin t/m kalief Uthman + lichtbruin: rijk van de Omajjaden)

Tyrus werd de belangrijkste marinebasis van de Omajjaden, Berytus kreeg
een nieuwe impuls als handelspost tussen Damascus en Egypte. In de
Bekaavallei stichtten de Omajjadische vorsten de belangrijke stad Anjar en
in Baalbek lieten zij een moskee bouwen. Deze geldt als een van de oudste
van de islamitische wereld. In het begin lieten de Omajjaden de bestaande
bureaucratieën in tact, maar onder kalief Abd al-Malik ( bestuur 685-710)
werd Arabisch de ambtelijke taal en kwam de arabisering op gang. Naast
de soennitische islam werden andere religies getolereerd, maar het nieuwe
geloof drong steeds meer door in het leven van de inwoners. Als men
hogerop wilde komen in bestuur en handel, ging dat veel gemakkelijker als
men moslim was. In de loop van tijd kozen veel pragmatische christenen en
joden daarvoor.
Er bleven echter ook veel christenen. Een van de Arabische stammen die
zich in de 6e eeuw in Libanon vestigde, accepteerde rond 600 een
christelijke leer die bekend staat als monothelisme, het idee dat Christus
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wel twee naturen had gehad, een goddelijke en een menselijke, maar slechts
één wil. Dat plaatste hen op een aparte plaats tussen de Syrische kerk, die
vooral Christus’goddelijke natuur benadrukte, en de Grieks-orthodoxe
kerk, die een dubbele wil verkondigde. De Libanese kerk, die werd
georganiseerd door de heilige Maron, bleef een eigen karakter houden, ook
nadat ze tijdens de Kruistochten het monothelisme opgaf en het gezag van
de paus erkende. Het Libanongebergte vormde zo een buitenpost van de
R.K. kerk. De maronieten, die een deel vormen van de eigen Libanese
identiteit, bleven alle volgende eeuwen hun geloof trouw en speelden een
belangrijke rol in de Libanese burgeroorlog van de 20e eeuw.
ABASSIDEN (ca. 750-980)
In 750 werd de dynastie van de Omajjaden verslagen door die van de
Abassiden. Niet ver van het oude Babylon stichtten zij hun nieuwe
hoofdstad Bagdad. Over de ontwikkelingen in Libanon is in deze periode
weinig bekend. De Abassiden voerden een politiek van centralisatie en
bureaucratisering, zodat alle delen van het rijk, waaronder Libanon, strak
vanuit Bagdad werden bestuurd. Omdat zij minder belang hechtten aan
havensteden, raakten plaatsen als Tyrus, Sidon en Beiroet wat in verval.
In de 10e eeuw begon de centrale macht van Bagdad af te brokkelen.
Gebieden als Spanje, Noord-Afrika en Perzië werden min of meer
zelfstandige kalifaten. Ook de emir van Tyrus verklaarde zich
onafhankelijk van de Abassiden. Nieuwe heersers over Libanon dienden
zich echter aan.

FATIMIDEN (ca. 980-1070)
Rond 980 werden Palestina, Libanon en Syrië vanuit het westen veroverd
door een nieuwe dynastie, die van de Fatimiden, radicale sjiitische moslims
die geloofden dat hun imams de enige wettige heersers waren van de
islamitische wereld. Dat baseerden ze op hun afstamming van de profeet
Mohammed en zijn dochter Fatima. Na de verovering van het grootste deel
van Noord-Afrika werd in 969 Egypte ingenomen. Hun nieuwe hoofdstad
werd al Qahira, het latere Caïro. Over het algemeen bracht de tijd van de
Fatimiden voorspoed, ook voor Libanon.
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De Fatimiden stelden zich meestal tolerant op tegen en werkten samen met
christenen, soennitische moslims en joden. Dit was echter anders aan het
begin van de 11e eeuw, toen kalief Al-Hakam de christenen vervolgde en
verklaarde de “mahdi” te zijn, een islamitisch soort messias. Hij verdween
onder nooit opgehelderde omstandigheden, maar de druzen in zuidelijk
Libanon hebben een religie die op hem teruggaat. Deze groep is, net als de
maronieten, uniek voor Libanon en een andere drager van de Libanese
identiteit.
In de 12e eeuw verzwakte de Fatimidische dynastie door opstanden en
interne ruzies.

Rijk van de Fatimiden op het toppunt van hun macht

7. SELJOEKEN, KRUISTOCHTEN, SALADIN EN DE
MAMELUKKEN (ca. 1070-1517)
In de 11e eeuw kregen de drie grote rijken in het Midden Oosten, de
Byzantijnen, Abassiden en Fatimiden, te maken met een nieuwe macht: de
Turkse Seljoeken, een krijgshaftig ruitervolk van de Centraal-Aziatische
steppen. Zij veroverden in korte tijd Perzië en Mesopotamië op de
Abassiden. Nadat ze de Byzantijnen in 1071 bij Manzikert (in het oosten
van Anatolië) een vernietigende slag toebrachten, werden kort daarop de
Fatimiden verdreven uit Syrië, Libanon en Palestina.
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Rijk van de Seljoeken ca. 1090 (heldergeel)

De Seljoeken bekeerden zich tot de (soennitische) islam. Toen de
pelgrimage van christenen naar Jeruzalem werd geblokkeerd, riep de paus
in 1095 op tot de Eerste Kruistocht om het Heilige Land te bevrijden.
Geholpen door verdeeldheid onder de islamitische leiders – het rijk van de
Seljoeken was al gauw in kleine staten uiteengevallen - boekten de
kruisvaarders snelle successen en ze stichtten rond 1100 vier
kruisvaarderstaten: van zuid naar noord de koninkrijken Jeruzalem,
Tripoli (in het huidige noorden van Libanon), Antiochië en Edessa. De
tweede koning van Jeruzalem, Boudewijn I, breidde zijn gebied uit met de
havensteden Akko, Sidon en Beiroet. In 1124 werd Tyrus veroverd. Ook
Sidon was in handen van de kruisvaarders en hield er een mooi fort aan
over. De havensteden deden goede zaken door de handel met Europa.

Kruisvaarderstaten ca. 1135

Rond 1170 kregen de kruisvaarders met een nieuwe en sterkere
tegenstander te maken: Saladin. Hij was de zoon van de gouverneur van
Baalbek. Door de sultan van Damascus werd hij uitgezonden naar Egypte,
waar hij na de dood van de laatste Fatamidische sultan de macht greep
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(1174). Later lijfde hij ook het emiraat van Damascus in (1181). Na
provocaties van een van de kruisvaarders, Reinout van Chatillon, versloeg
hij een groot leger van christenen bij Hattin (1187) en nam het Koninkrijk
van Jeruzalem in. Alleen in Syrië en langs de kust van Libanon bleven
enkele christelijke buitenposten nog ruim honderd jaar bestaan, zoals
Tyrus, Sidon en Beiroet. De Derde Kruistocht onder de Engelse koning
Richard Leeuwenhart kon weinig aan de situatie veranderen.

Rijk van Saladin (rood); roze: Koninkrijk van Jeruzalem, in 1187 door Saladin ingenomen

Het rijk van Saladin was na zijn dood een federatie van soevereine staatjes
geworden, met Egypte als centrum. Het Egyptische leger bestond uit
voormalige Turkse slaven, de Mamelukken, afkomstig uit Turkije en
Centraal-Azië. Ze kregen steeds meer macht in het door dynastieke familieintriges verzwakte land. Rond 1230 wist de Duitse keizer Frederik II in de
Zesde Kruistocht het Koninkrijk van Jeruzalem voor korte tijd te
herstellen, maar in 1244 maakten de Mamelukken er weer een eind aan. In
1250 vermoordden ze de kalief in Caïro en namen de macht over.
Onder hun sultans Baybar (1260-1279) en Qalawun (1279-1290) – bekend
van bouwactiviteit bij de rivier Nahr el-Kalb - werden ze de sterkste
militaire macht van hun tijd. Ze waren de enigen die de oprukkende
Mongolen, die in 1257 Perzië en Syrië hadden veroverd, konden
tegenhouden. In 1260 slaagden ze daarin in de slag van Ayn Jalut. Ze
verdreven in 1271 de laatste kruisvaarders uit de kastelen in Syrië en in
1291 uit de Libanese kuststeden Tyrus, Sidon, Beiroet.
In 1291 kwamen sjiitische moslims en druzen in Libanon in opstand tegen
het gezag van de Mamelukken. Veel sjiieten uit Irak en Syrië hadden in
voorgaande eeuwen, om aan vervolging door de soennieten te ontkomen,
hun heil gezocht in de Bekaavallei en het zuiden van Libanon. De leer van
de druzen, een afsplitsing van de sjiitische leer, ontwikkelde zich in de tijd
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van de Fatimiden in Egypte. Met hun afwijkende opvattingen werden ze
door de Fatimiden zwaar vervolgd en velen zochten hun toevlucht in het
zuiden van Libanon. Ze streden aan de kant van de Mamelukken mee tegen
de kruisvaarders, maar toen die verdreven waren, richtten de Egyptische
sultans hun aandacht op de grote groepen afvallige moslims in Syrië en
Libanon: sjiieten, alewieten en druzen. Ze werden vervolgd en kwamen
tevergeefs in opstand.
Beiroet werd in deze periode het centrum van intensieve handel met
Europa. Ondanks de religieuze conflicten bloeide het intellectuele leven in
de steden en ging het goed met de economie. De Mamelukken hadden het
ruim anderhalve eeuw voor het zeggen in Libanon, tot in het begin van de
16e eeuw uit het noorden een nieuw macht zich aandiende.

Rijk van de Mamelukken 1250-1517

10. LIBANON IN HET OTTOMAANSE RIJK
(1516-1918)
In het begin van de 14e eeuw groeide in Anatolië een kleine Turkse staat uit
tot een nieuwe macht, onder sultan Osman I (1281-1326) en zijn opvolgers.
Met een elitekorps van islamitische beroepssoldaten, de Janitsaren, een
goedbewapende ruiterij, behaalden de Ottomanen grote successen. Tussen
1390 en 1453 veroverden zij het Byzantijnse rijk en vanuit hun nieuwe
hoofdstad Constantinopel ging de expansie verder: Syrië, Libanon en
Palestina in 1516, Egypte en het Arabisch Schiereiland in 1517. Vooral het
bewind van Süleyman I (1520-1566) was een glorietijd. Noord-Afrika en
Perzië werden onderworpen (1534). In het noorden kwamen de Turken via
de Balkan en Hongarije tot voor de poorten van Wenen (1683).
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In het Ottomaanse rijk had de sultan althans in theorie absolute macht. Het
bestuur was sterk gecentraliseerd, het rijk werd verdeeld in provincies, met
een gouverneur aan het hoofd. Het gebied van Libanon viel binnen de
provincie Damascus. Er heerste orde in het rijk, met nieuwe wetten, en
hoewel de islam de overheersende godsdienst was, mochten onderworpen
volken doorgaans hun eigen taal, godsdienst en tradities behouden.

Uitbreiding van het Ottomaanse rijk tussen 1300 en 1680

Gedurende het conflict tussen de Mamelukken en de Ottomanen kozen de
regionale emirs van Libanon de kant van de gouverneur van Damascus, die
de Ottomanen steunde tegen de Mamelukken. De Ottomaanse Sultan Salim
I was zo tevreden over hun steun, dat hij de emirs een semi-onafhankelijke
status verleende. Aan de basis van het politiek-adminstratieve systeem
stonden feodale families, die ondergeschikt waren aan de regionale emir.
Persoonlijke loyaliteit speelde daarin een grote rol. Tot ongeveer de helft
van de 19e eeuw werd een groot deel van zuidelijk Libanon bestuurd door
twee machtige families van emirs, de druzische Ma’an-familie en daarna de
aanvankelijk soennitische Shihabs. In het noorden hadden de maronieten
een zekere onafhankelijkheid.
De Ma’ans regeerden aanvankelijk vooral in Zuid-Libanon, maar onder
Fakhreddin II (1570-1635) breidde hun macht zich uit over een groot deel
van Libanon en Syrië. In dat laatste land liet hij een fort bouwen in
Palmyra. Hij deed veel aan verbetering van de economie, organiseerde een
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eigen leger, probeerde de verschillende religieuze groepen tot een eenheid te
smeden en streefde zelfs naar onafhankelijkheid. Hij verbleef enige tijd in
Italië, knoopte banden aan met de hertogen van Florence en haalde
Westerse architecten en landbouwkundigen naar zijn land om het te
moderniseren. Toen hij het leger van de gouverneur van Damascus wist te
verslaan, kreeg de Ottomaanse sultan zoveel respect voor hem, dat hij hem
de titel gaf van “Sultan van de Bergen”. In een latere veldslag leed hij
echter de nederlaag en hij werd in 1635 in Constantinopel geëxecuteerd.

Emir Fakhreddin II van Libanon

Kasteel van Fakhreddin in Palmyra

De Shihabs volgden de Ma’ans op in 1697. Hun machtigste emir was Bashir
II (bestuur 1788-1840), waarschijnlijk een maroniet, die heerste over
tweederde van het huidige Libanon. Ook hij streefde naar
onafhankelijkheid. In een opstand van de druzen in 1822 werden duizenden
maronieten vermoord en Bashir moest naar Egypte
vluchten. Daar had al eerder Muhammed Ali, generaal
in het Ottomaanse leger, een einde gemaakt aan de
macht van opstandige Mamelukken, om in 1805 pasha
te worden van Egypte. Hij maakte zijn land al snel los
van het Ottomaanse rijk. Mohammed Ali hielp Bashir
bij het heroveren van Libanon en trok toen verder om
Syrië te veroveren.
Tegen de zin van Bashir verenigden de druzen en
maronieten zich in 1840 om de Egyptenaren uit hun
land te verdrijven. Toen Mohammed Ali in datzelfde jaar weigerde zich uit
Syrië terug te trekken, landden Engelse en Ottomaanse troepen op de
Libanese kust om hem tot terugtocht te dwingen. Bashir gaf zich al snel
Emir Bashir II
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over aan de Engelsen, verliet zijn paleis in Beiteddin en ging in
ballingschap.
De sultan bracht de staatkundige eenheid in Libanon terug tot het centrale
deel van het huidige land: Mont Lebanon. In 1842 gaf hij, op aandringen
van Europese machten, de opdracht het staatje in twee stukken te verdelen:
een noordelijk deel, in de bergen, onder een christelijke hulpgouverneur, en
een zuidelijk deel onder een druzische leider. Beide waren verantwoording
schuldig aan de gouverneur van Sidon. De verdeling werd een mislukking,
want de vijandschap tussen de christenen en druzen werd erdoor
aangewakkerd. Toen de boeren in 1858 in opstand kwamen tegen de feodale
verhoudingen en de zware belastingen, groeide de wanorde in 1860 uit tot
ernstige religieuze conflicten en er volgde een massaslachting door de
druzen op ongeveer 10.000 maronieten en andere christelijke groeperingen.
Dit leidde tot een Franse interventie ten gunste van de christenen en
daarmee tot de Franse belangstelling voor dit gebied.
Een internationale commissie onderzocht de oorzaken van de
moordpartijen. Op haar advies maakte de sultan de verdeling ongedaan en
stelde in 1861 een door de Europese mogendheden goedgekeurde Turkse
christen als gouverneur aan, die werd bijgestaan door een raad van twaalf
vertegenwoordigers uit de verschillende religieuze groeperingen. Het
wankele evenwicht tussen de groeperingen bleef gehandhaafd tot het eind
van de Eerste Wereldoorlog. In deze tijd emigreerden veel Libanese
christenen, die het in de bergen niet meer zagen zitten, naar Egypte, NoordAmerika en Azië. Libanon was met zijn havensteden in deze periode een
commercieel centrum in het Midden Oosten en beleefde nu ook een
intellectuele opleving, met Beiroet als centrum. Daar werden in 1866 een
protestantse Amerikaanse en in 1875 een katholieke Franse universiteit
gesticht. In deze tijd ontstonden ook verschillende nationalistische
groeperingen, die streefden naar onafhankelijkheid.

10. VIA FRANS MANDAATGEBIED NAAR
ONAFHANKELIJKHEID (1918 -1943)
Met het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam officieel een einde aan de
Ottomaanse overheersing van Libanon. Beloften van de Geallieerden over
onafhankelijkheid voor Arabische volken bleken loos toen in 1920 op de
Conferentie van Remo, na ingewikkelde onderhandelingen, Irak,

~ 100 ~
Transjordanië en Palestina werden toegewezen als mandaatgebied aan
Engeland, en Syrië en Libanon aan Frankrijk. Dit Libanon had voor het
eerst ongeveer de grenzen van de latere staat Libanon.
In 1925 protesteerden de druzen, die verdeeld waren geraakt over Syrië,
Libanon en Palestina, tegen de kunstmatige grenzen, terwijl de soennieten
om aansluiting verzochten bij Syrië. De Fransen en maronieten wilden daar
niets van weten en riepen in 1926 de Libanese republiek uit, maar het bleef
nog een Frans mandaatgebied. In 1936 stelde de Franse Volksfrontregering
de Libanese onafhankelijkheid in het vooruitzicht, maar na de val van deze
regering in datzelfde jaar ging het plan weer in de ijskast. In 1937 werd de
maronitische, rechts-extremistische Libanese Falange opgericht door de
Olympische atleet Pierre Gemayel.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kozen zowel Libanon als Syrië de kant
van Vichy-Frankrijk. Medio 1941 werden beide landen door de Vrije
Fransen van generaal De Gaulle op de Vichy-regering veroverd, waarna in
1943 de formele onafhankelijkheid werd uitgeroepen. In de nieuwe staat
gold een politiek compromis, het Nationaal Convenant, om de religieuze
groepen tevreden te stellen en zoveel mogelijk in politiek evenwicht te
houden. De cijfers van de volkstelling uit 1932 vormden het uitgangspunt
voor de zetelverdeling in het parlement: op elke zes christenen vijf moslims.
Bepaald werd dat de president altijd een maronitische christen zou zijn, de
premier een soenniet en de voorzitter van het parlement een sjiiet. Het land
zou zich cultureel zowel op Europa als op de Arabische wereld oriënteren
en tijdens een Arabisch conflict neutraal blijven.

12. NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (1943-1975)
Tijdens het presidentschap van de maroniet Khouri (1943-1952) maakte
Libanon aanvankelijk een economische bloei door. De Arabisch-Israëlische
Oorlog van 1948, toen Libanon in beperkte mate aan de zijde van de
Arabische staten tegen de nieuwe staat Israël meevocht, was het begin van
een economische recessie. Na de oorlog werden de problemen groter door
de komst uit Israël van 100.000 Palestijnse vluchtelingen. Beschuldigd van
corruptie werd Khoury in 1952 gedwongen af te treden. Zijn opvolger,
Camille Chamoun (1952-1958), wist de Amerikanen ervan te overtuigen dat
het panarabisme zijn land bedreigde en dat Libanon een voorpost was in de
strijd tegen het communisme.
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In 1958 kwamen de moslims, die zich achtergesteld voelden, in opstand.
Pro-Arabische moslims stonden tegenover pro-westerse christenen. Met
steun van Amerikaanse mariniers werd de opstand onderdrukt. Chamoun
trad af en werd opgevolgd door de meer gematigde bevelhebber van het
leger, Chehab (1958-1964). Tijdens zijn bewind en dat van zijn opvolgers,
Helou (1964-1970) en Franjieh (1970-1976), bloeide de economie. Libanon
had kunnen uitgroeien tot een moderne democratie, als niet de baten van de
opbloei nogal eenzijdig vloeiden naar de christenen en de soennitische
zakenelite. De sjiieten, inmiddels de grootste bevolkingsgroep, en de druzen
werden achtergesteld, profiteerden veel minder van de welvaart en leefden
vaak nog in armoede. Dit zou in de jaren zeventig tot spanningen leiden en
een factor worden in de burgeroorlog tussen 1975 en 1990.
Een complicerende factor in Libanon werden de Palestijnen. Na de zware
nederlaag van Egypte, Jordanië en Syrië in de oorlog van 1967 tegen Israël,
werd de westelijke Jordaanoever door Israël bezet. De Palestijnse
verzetsorganisatie PLO probeerde de macht te grijpen in Jordanië, om
daar de basis van zijn verzet te vestigen. Het leger van de Jordaanse koning
Hoessein greep zeer hardhandig in (“Zwarte September”), veel Palestijnen
vluchtten naar Libanon en het hoofdkantoor van de PLO werd naar
Beiroet verplaatst.
Hadden de Libanezen aanvankelijk sympathie voor de Palestijnse zaak, dat
veranderde snel. De aanwezigheid van 400.000 soennitische Palestijnen
veranderde het demografische evenwicht dat ten grondslag lag aan het
Nationaal Convenant. Erger was dat acties van de Palestijnen tegen Israël
tegenaanvallen uitlokten, waar vooral de sjiieten en druzen in het zuiden
onder leden. De Palestijnen misdroegen zich ook vaak tegenover de lokale
bevolking. Tenslotte begonnen de Libanezen, nu ze werden geconfronteerd
met bewapende Palestijnen, ook massaal wapens aan te schaffen. De
soennieten in Beiroet organiseerden een burgerwacht (de Murabitun), de
maronitische christenen hadden drie milities - bekendste is de Falange - de
druzen kregen wapens uit Libië, de sjiieten richtten de Amal-beweging op
en tijdens de burgeroorlog kwam daar hun militante Hezbollah-organisatie
nog bij, de “Strijders van God”. De spanning steeg en in 1975 gleed het land
weg in de chaos van een serie burgeroorlogen.
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Verdeling religieuze groepen over Libanon

13. DE LIBANESE BURGEROORLOG (1975-1990)
(Voor een meer gedetailleerd verslag van de Libanese Burgeroorlog: zie het
verhaal van Jona Lendering op blz 000)
De lont in het kruitvat was een aanslag op christenen in 1975. Wraak van
de falangisten en weerwraak van de moslims kostte op “zwarte zaterdag”
het leven aan zeker 600 mensen. Dat was het begin van vijftien jaar
bloedige strijd die duizenden slachtoffers eiste en delen van het land min of
meer verwoestte. Daarbij ging het aanvankelijk tussen christenen aan de
ene en verschillende moslimgroeperingen aan de andere kant, waarbij de
nieuwkomer in het land, de PLO van Arafat, zich niet onbetuigd liet.
West-Beiroet werd een duidelijk symbool van de verscheurdheid van het
land: het raakte verdeeld in een westelijk islamitisch en een oostelijk
falangistisch deel. De grens waar de bloedige strijd zich jarenlang afspeelde,
staat bekend als de “groene lijn”. Delen van Beiroet veranderden in de loop
van de jaren in een puinhoop. Overigens vochten christenen onderling ook
af en toe (oude) vetes uit, net zoals de moslims. Toch ging het meestal om
regionaal beperkte conflicten: de hooglanden, West-Beiroet, de Palestijnse
vluchtelingenkampen en het diepe zuiden. De opeenvolgende presidenten,
die geacht werden boven de partijen te staan, deden dat lang niet altijd en
waren, net als het Libanese leger, onmachtig een eind aan de strijd te
maken.
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Het kon niet uitblijven dat het buitenland zich ermee ging bemoeien. Eerst
buurland Syrië. President Assad vreesde dat de toenemende anarchie in
Libanon naar zijn land zou overslaan. Daarom
trokken in 1976, met goedkeuring van de Verenigde
Staten en Israël, Syrische troepen Libanon binnen.
Ze vielen de PLO en de moslimmilities aan en
bezetten een groot deel van het land, toen nog in
samenwerking met de maronieten. De Syriërs zouden
het land pas in 2005 verlaten.
Ook de Israëliërs gingen zich er heftig mee bemoeien.
Situatie in Libanon in 1976
Door de voortdurende raketbeschietingen van de
paars: controle christenen,
PLO op het zuiden van hun land en de aanslagen kon
donkergroen: Syriërs,
lichtgroen: PLO
hun reactie niet uitblijven. Er vonden twee invasies
plaats. In 1978 vielen Israëlische troepen het zuiden van Libanon binnen
om een bufferzone te creëren tegen Palestijnse aanvallen. De
Veiligheidsraad eiste dat Israël zich zou terugtrekken en stelde het
vredesleger UNIFIL in om de rust in het zuiden te bewaren. Deze troepen
zijn daar tot vandaag aanwezig.
De tweede invasie vanuit Israël vond plaats in 1982. De Syriërs raakten in
conflict met de maronieten en sloten een alliantie met de PLO. De laatste
voelde zich gesterkt door de nieuwe bondgenoot en voerde haar aanvallen
op Israël op. Israëlische troepen vielen Libanon binnen om met de PLO af
te rekenen. Binnen twee weken bereikten ze de hoofdstad en begon de
belegering van westelijk, islamitisch Beiroet, waar de PLO haar
hoofdkwartier had. Na zware strijd en vele slachtoffers blies de PLO de
aftocht, onder toezicht van een internationale vredesmacht van
Amerikanen, Fransen en Italianen. De PLO, nog steeds onder Arafat,
verplaatste haar hoofdkwartier naar Tunesië.
Toen de falangistische leider Bashir Gemayel, zoon van de eerder genoemde
Pierre, met zestig medestanders werd gedood bij een bomaanslag, nam de
maronitische militie wraak en richtte een bloedbad aan in de Palestijnse
kampen Sabra en Shatilla, terwijl de Israëliërs niet ingrepen. Door de
negatieve beeldvorming over de Israëlische houding tijdens dit bloedbad èn
de grote eigen verliezen keerde het Israëlische publiek zich steeds meer
tegen de oorlog. De Israëlische troepen trokken zich eerst terug op Sidon en
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na een vredesverdrag met Libanon (1983) uit het grootste deel van het land.
Pas in 2000 verlieten de laatste troepen Libanon.
Intussen hadden, met de in Beiroet gelegerde vredesmacht, ook de
Verenigde Staten, Frankrijk en Italië zich in het conflict gemengd. Na het
vertrek van de PLO voerden de buitenlandse troepen een steeds intensiever
strijd tegen aanvallende druzen, tot twee vrachtwagens vol explosieven de
Franse en Amerikaanse hoofdkwartieren werden binnengereden en tot
ontploffing werden gebracht. Honderden Amerikaanse en Franse militairen
vonden de dood. De vredesmacht kon geen oplossing meer brengen en werd
al spoedig uit het land teruggetrokken (1983).
Een laatste buitenlandse macht die zich met Libanon bemoeide, was Iran,
dat haar sjiitische bondgenoot Hezbollah steunde met geld en wapens.
Hezbollah eiste de aanslag op in Beiroet, maar president Reagan van de VS
stelde Iran ervoor verantwoordelijk.

Amerikaanse ambassade na de aanslag in 1983

Beiroet in puin door de burgeroorlog

Tegen 1989 begonnen de partijen uitgeput te raken en groeide de behoefte
aan een einde van de strijd. Met bemiddeling van Saoedi-Arabië kwam het
tot een staakt-het-vuren en kort daarop tot een Overeenkomst van
Nationale Verzoening. Ondanks alle strijd en de verliezen was eigenlijk
niemand er veel mee opgeschoten. De verhouding in het parlement ging van
6:5 naar 1:1 en de macht van de christelijke president werd verkleind ten
gunste van de soennitische premier.

14. WEDEROPBOUW EN DE 21e EEUW (1990-HEDEN)
Toen in 1990 de Eerste Golfoorlog uitbrak en Syrië zich aan de kant van de
VS schaarde, kreeg Assad van president Bush vrij spel in Libanon om een
einde te maken aan een pro-Iraakse regering. Onder de pro-Syrische
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presidenten Hrawi (1989-1998), een maronitisch grootgrondbezitter, en zijn
opvolger Lahoud (1998-2007) kon men beginnen met de wederopbouw. De
Syriërs ontwapenden alle milities, behalve de bondgenoot Hezbollah, dat
Zuid-Libanon beschermde tegen Israël. Het Libanese leger werd steeds
beter georganiseerd en kon daardoor grotere delen van het land
controleren, zodat Syrië daar zijn troepen kon terugtrekken.
Een belangrijke politicus voor Libanon was de soennitische premier Rafik
Hariri (1993-2004), een rijke zakenman die zijn
kapitaal gebruikte voor de wederopbouw van
de kapotgeschoten hoofdstad Beiroet. Ook gaf
hij veel geld uit voor verbetering van het
onderwijs. Intussen bleef het onrustig in het
zuiden, waar Hezbollah strijd leverde tegen
Israël, dat meermalen de posities van de
sjiitische milities aanviel. Toen in 2004 Lahoud
voor de tweede keer president werd – de eerste
keer was hij ook al tegen - was dat voor Hariri
reden om af te treden. In 2005 werd Hariri
Rafik Hariri
samen met negentien anderen gedood bij een
bomaanslag in het centrum van Beiroet. Syrië kreeg daarvan de schuld, er
volgde een massabetoging op 14 maart, waarin het vertrek van de Syriërs
werd geëist.
Er ontstond een nieuwe, anti-Syrische coalitie van groepen die elkaar
eerder bestreden: christenen, druzen en soennieten: de “14 maart-coalitie”.
Daar tegenover stond de “8 maart- coalitie”, die pro-Syrisch was en werd
gedomineerd door Hezbollah. Mede onder druk van de Veiligheidsraad
moesten de Syriërs in 2005 het land verlaten. Bij parlementsverkiezingen in
hetzelfde jaar won de anti-Syrische coalitie onder leiding van de zoon van
Hariri, Saad Hariri. De omwenteling in Libanon wordt wel de
Cederrevolutie genoemd.
Hezbollah leek verzwakt, maar was bepaald niet verslagen en nam begin
2006, tijdens een aanval in Israël, twee dienstplichtigen gevangen. Het
Israëlische leger sloeg terug en viel Zuid-Libanon binnen.
Honderdduizenden Libanezen vluchtten voor het geweld en zo’n 1200
werden gedood. Hezbollah liep zware schade op, maar de korte oorlog
eindigde na een VN-resolutie in een wapenstilstand zonder Israëlische zege.
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Unifil werd versterkt. Hezbollah moest haar wapens neerleggen, maar heeft
dat op heden niet gedaan.
Het politieke evenwicht in Libanon bleef in de volgende jaren wankel.
Hezbollah, dat grote schade in het land had veroorzaakt, verloor aanzien.
Op een verzoeningstop tussen de partijen in Qatar in 2008 werd
afgesproken dat er een regering van nationale eenheid zou worden gevormd
die voortaan zou bestaan uit zestien posten voor de 14 maart-beweging en
elf voor de 8 maart-beweging. Michael Suleyman werd als compromiskandidaat de nieuwe president. De parlementsverkiezingen in 2009 werden
opnieuw een overwinning voor de 14 maart-coalitie.
Het lijkt erop dat Libanon zijn stabiliteit heeft hervonden. De burgeroorlog
in Syrië is vooralsnog niet overgeslagen naar Libanon. Gevechten in de
noordelijke stad Tripoli tussen alawieten (een sjiitische stroming) en
soennieten, groeperingen die al langer met elkaar overhoop lagen, werden
door het Libanese leger snel beëindigd. Een moordaanslag in Beiroet met
een autobom op de chef van de veiligheidsdienst, die een onderzoek deed
naar de moord op Hariri, leidde tot demonstraties, maar de orde is snel
hersteld. Waarschijnlijk hebben de Libanezen, met de gruwelen van de
burgeroorlog nog vers in het geheugen, geen behoefte aan een nieuwe
burgerstrijd. Er is hoop voor dit verdeelde en geschonden land.

Bacchustempel in Baalbek

