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REIS WEST-TURKIJE 2010
INLEIDING
Het werd de tweede reis van Livius Onderwijs naar Turkije. Jaren geleden
was Jona Lendering met een groep naar het oosten getrokken van dit
prachtige land vol oude historie. Nu was het zuidwesten aan de beurt. Er
was belangstelling en met twintig personen was de groep al spoedig “vol”.
Tijdens een voorbereidende bijeenkomst in de Brakke Grond in
Amsterdam maakten we als groep kennis met elkaar, voor zover dat nog
nodig was, want er waren veel bekende gezichten van vorige reizen. Jona
gaf een inleiding met Powerpoint-presentatie van de geografische situatie
van het land en de geschiedenis vanaf de Hittieten tot de komst van de
Arabieren en de islam. Een gecompliceerd verhaal van kleine volken en
grote staten, herhaling van opkomst, bloei en verval, van veel strijd, maar
ook van hoge cultuur. Hij maakte ons alvast lekker met een aantal
prachtige plaatjes en liet ook wat zakelijke informatie de revue passeren.
Een aantal deelnemers was al uitgebreid geïnformeerd over het land door
de cursus over Anatolië te volgen, in Amsterdam en in Schagen. Wie dan
nog reisgidsen en landkaarten aanschafte, het internet raadpleegde en de in
de laatste week verstrekte syllabus ter hand nam, kon goed voorbereid op
pad. De syllabus bood een kort overzicht van de reis, met de plaatsen van
overnachting en de hotels, verder een aantal interessante teksten uit de
Oudheid en plattegronden van te bezoeken plaatsen, alles per reisdag
ingedeeld - die kon je dus ook onderweg lezen - èn tenslotte een
samenvatting van de geschiedenis van Turkije van de prehistorie tot heden
met verhelderende kaarten. Wat wil je nog meer?
Op het laatste moment moesten twee deelnemers om gezondheidsredenen
afhaken, maar de anderen waren er klaar voor.
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DAG 1, WOENSDAG 5 MEI: REIS NAAR IZMIR
Geen vuiltje aan de lucht vandaag. De aswolken uit IJsland zijn verwaaid,
het vliegverkeer is weer normaal. Verzamelen bij de rode kubus in de grote
hal op Schiphol om kwart voor vijf ’s middags, dat was de opdracht en dat
lukt wonderwel, want iedereen is om vijf uur present. Jona is tevreden. Op
naar de balie van Sun Express, de Turkse vliegmaatschappij, maar
niemand kan Jona met zijn witte koffer bijhouden en hij is even zoek. Bij
de balie ontdekken we dat het vliegtuig bijna een uur later vertrekt dan was
voorgespiegeld. Zo kom je altijd op tijd.
Eén man uit onze groep wordt bij de veiligheidscontrole grondig
gefouilleerd, of hij geen mes of bom verstopt heeft onder zijn kleren. Hij
mag door. Het vliegtuig vertrekt te laat en daar zal het deze reis niet bij
blijven. We zijn overigens blij dat we het erg koude Nederland voor een
tijdje mogen inruilen tegen, volgens de laatste berichten, een warm en
zonnig Turkije.
Nog niet halfweg de vlucht wordt via de boordomroep om een medicus
gevraagd. Voorin is een oude man in moeilijkheden. Hij ligt buiten westen
in het gangpad, met een hartaanval, zoals we later horen. Erik biedt eerste
hulp, wat de man waarschijnlijk zijn leven redt. Hij moet snel naar een
ziekenhuis, zodat de piloot besluit in München een tussenlanding te maken.
Een ambulance neemt de man - en zijn echtgenote - mee, waarna nog weer
veel tijd verloren gaat met bijtanken.
Al de tijd dat we op de grond staan, weigert het personeel, vreemd genoeg,
het afval van de eerder verstrekte maaltijd, dat zich opstapelt in het
gangpad, op te ruimen. Het oponthoud kost uren. Jona vrolijkt de boel op
met de vraag: “Zijn we er bijna?” Omhoog maar weer en na een hobbelige
vlucht door de vele remous komen we ruim twee uur later dan gepland in
Izmir aan, ver na middernacht. Leve de nachtrust.
Het moderne vliegveld ligt er in de nachtelijke uren verlaten bij. Alleen de
ambtenaren achter hun loketten blijven actief. De euro is zeker al flink
minder waard geworden, want het visum kost onverwacht 50% meer.
Gelukkig is onze Turkse gids nog niet naar huis gegaan. Met het bordje
“Livius” lokt hij ons naar zich toe. We volgen hem naar een verderop
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wachtende bus, wat klein, maar met veel geduw past alle bagage er tenslotte
in. Een papier op de voorruit deelt mee dat we reizen met Batanay Turizm.
Tot onze en Jona’s verbazing spreekt de gids goed Nederlands. Terwijl de
bus door het duister richting Kusadasi en ons hotel rijdt, stelt hij zichzelf
voor als Ismael en de chauffeur als Rutwan. Zijn vloeiend Nederlands
verklaart hij, doordat hij 15 jaar in Nederland heeft gewoond. Later tijdens
de reis vernemen we nog dat hij in Antalya woont, kunstgeschiedenis heeft
gestudeerd en een opleiding volgde tot gids, dat hij getrouwd is en twee
dochtertjes heeft. Aardige jonge kerel zo te horen en te zien.
De rit duurt volgens Ismael ruim een uur, maar Jona de optimist roept al
na een half uur: “We naderen het hotel.” Uiteindelijk doen we dat ook, om
vier uur in de nacht. Vera Santa Maria Hotel is modern en groot, met twee
bijgebouwen rond een zwembad en gelukkig een goed bed om nog wat
schaarse nachtrust te genieten.

LAND EN GEOGRAFIE
De republiek Turkije ligt voor 97% in Azië (Anatolië of Anadolu) en voor
3% in Europa (Thracië). De delen zijn gescheiden door de Bosporus, de Zee
van Marmora en de Dardanellen, die samen de verbinding vormen tussen
de Zwarte Zee en de Egëische Zee. Het land is ongeveer 1800 kilometer lang
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en 800 kilometer breed en het heeft een oppervlakte van 783.562 vierkante
kilometer, wat bijna 19 maal zo groot is als Nederland.
Aan drie kanten van het land liggen zeeën: de Egeïsche Zee in het westen,
de Zwarte Zee in het noorden en de Middellandse Zee in het zuiden. In
Europa grenst het aan Griekenland en Bulgarije, in Azië van noord via oost
naar zuid respectievelijk aan Georgië, Armenië, Iran, Irak, en Syrië.
Het Anatolische schiereiland vormt een kleine tektonische plaat die tussen
de elkaar naderende Arabische plaat in het zuiden en de Euraziatische
plaat in het noorden wordt ingeklemd en langs de laatstgenoemde in
westelijke richting wordt geduwd. Langs de breuklijnen liggen
aardbevingsgevoelige gebieden.

Breuklijnen in Turkije

Ten gevolge van de ondergrondse krachten zijn bergketens opgestuwd aan
de randen van het hele schiereiland, zodat de Anatolische hoogvlakte wordt
omgeven door bergketens. Aan de kusten zijn door aanvoer van slib in de
loop der tijden bij riviermondingen vruchtbare kustvlakten ontstaan.
Turkije is door al die natuurkrachten een land met bijzonder gevarieerde
landschappen. In het westen is een 8000 kilometer lange kuststrook met
baaien, rotsen en stranden, het midden kenmerkt zich door hoge plateaus
met steppen, zoutmeren en rivierdalen. Naar het oosten worden de bergen
steeds hoger, met als toppunt de berg Ararat (5165 m). In die bergen met
zowel bosrijke als droge kale gebieden ontspringen grote rivieren als de
Eufraat en de Tigris. In het oosten liggen ook nog een aantal slapende zowel
als werkende vulkanen.
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De kustgebieden aan de Middellandse en de Egeïsche Zee hebben een
gematigd mediterraan klimaat met hete droge zomers en milde winters met
veel regen. Langs de Zwarte Zee heerst een gematigd zeeklimaat met
warme natte zomers en koude natte winters. De bergen langs de kusten
schermen het binnenland af voor de invloed van de zee. Daar heerst een
continentaal klimaat met hete zomers en koude winters.
Door eeuwenlange ontbossing en begrazing door geiten zijn er nogal wat
kale gebieden in Turkije ontstaan. Het meest beboste deel van het land
vindt men in het Taurusgebergte in het noorden. In de kustgebieden van de
Middellandse en Egeïsche Zee groeit op de lagere berghellingen toch nog
wel een rijke variatie aan bomen, terwijl in het voorjaar op veel plaatsen
een bloemenzee valt te bewonderen. Wilde bloemen en struiken groeien er
in overvloed.

BEVOLKING
Regelmatig worden er volkstellingen gehouden, maar door de nomadische
levenswijze in sommige delen van het land is het exacte aantal inwoners
moeilijk te bepalen. Volgens de telling van 2009 zijn er 72,5 miljoen
inwoners, van wie driekwart in de steden woont. 26% daarvan is jonger
dan 15 jaar. In het binnenland leven nog een klein aantal rondtrekkende
nomadenstammen. De gemiddelde levensduurverwachting voor de Turkse
man is 69 en voor de vrouw 73 jaar. (vgl. Ned. resp. 75 en 81)
De meerderheid van de bevolking is van Turkse afkomst. De grootste
minderheid, de Koerden, die vooral in het zuidoosten wonen, telt ongeveer
18% van de bevolking. Verder zijn er kleine groepen Arabieren
(zuidoosten), Grieken, Armeniërs en Joden.
Godsdienst. Turkije is een seculiere staat met vrijheid van godsdienst.
99% van de bevolking is moslim, waarvan het grootste deel soennitisch.
Alevieten, een sjiïtische groep, vormen de grootste minderheid. Verder zijn
er nog kleine groepen Sefardische Joden en Syrische christenen.
In de Turkse gemeenschap speelt de familie nog steeds een voorname rol,
met een sterke onderlinge band. In tijden van nood is het vanzelfsprekend
dat men elkaar financieel ondersteunt. In de familie heerst een strenge
hiërarchie waarin jongeren gehoorzamen aan de ouderen. Vergeleken met
omringende islamitische landen hebben vrouwen meer rechten, die ze
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vooral danken aan Atatürk, die geloofde dat Turkije een moderne staat kon
worden als ook vrouwen zich konden ontplooien. Voor de wet zijn vrouwen
gelijk aan mannen. In de praktijk is Turkije echter nog sterk een
mannenmaatschappij waar vrouwen veel minder te vertellen hebben. De
vrouwen in de grotere steden hebben een voorsprong op die van het
platteland. Vrouwen in de grote stad – behalve die uit de arme stadswijken
- zijn doorgaans vrijer, goed opgeleid, zelfbewust, gekleed naar westerse
mode en ze werken steeds vaker buitenshuis. Op het platteland daarentegen
zorgen de vrouwen vooral voor de huishouding en de kinderen en ze
werken vaak mee op het land. Voor de traditionele vrouwen gelden strenge
regels en hun eerbaarheid wordt streng bewaakt.
Arbeidsmarkt. Het economisch achtergebleven oosten verschilt
hemelsbreed van het relatief welvarende westen van Turkije, al wordt met
projecten geprobeerd dat verschil te verkleinen. Het gemiddeld inkomen
van Turkse werknemers ligt veel lager dan in West-Europa. Echter, ook
binnen Turkije zijn de verschillen groot. De rijkste 20% verdient 57% van
het nationale inkomen, terwijl de armste 20% maar 3,5% daarvan
verdient.
Turkije kent een groot ambtenarenapparaat, maar de lonen zijn er laag.
Het grootste deel van de bevolking werkte vroeger in de landbouw, maar na
1950 begon een aanzienlijke migratie van het platteland naar de grote
steden, toen door de invoer van moderne landbouwmachines er geen werk
meer was voor veel kleine boeren en landarbeiders. Velen konden terecht in
de zich uitbreidende industrie, de dienstverlening en het toerisme (jaarlijks
momenteel ongeveer 10 miljoen bezoekers). Een grote groep bleef
werkeloos en trok naar West-Europa om werk te zoeken (gastarbeiders).
Het geld dat ze daar verdienden, was lang een van de belangrijkste
inkomstenbronnen van Turkije. Nu is de landbouw nog goed voor 27% van
de werkgelegenheid. De officiële werkeloosheid in Turkije ligt rond de 17%.

BESTUUR
Turkije is een seculiere democratische republiek. De grondwet van 1982
bepaalt dat de wetgevende macht ligt bij de door het volk gekozen
Nationale Assemblee, die uit één kamer bestaat. De uitvoerende macht ligt
bij de president (voor zeven jaar gekozen door het parlement) en de
minister-president, bij wie de feitelijke macht ligt.
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GESCHIEDENIS VAN TURKIJE
Anatolië, het huidige Turkije, is door het komen en gaan van vele volken in
de loop der eeuwen geconfronteerd met vele beschavingen. Daardoor heeft
het land een rijke historie en cultuur.
In verband met onze reis naar het westen van Turkije zal waar mogelijk de nadruk
worden gelegd op de geschiedenis van dat deel van het land.

1. DE PREHISTORIE
Ongeveer 600.000 jaar geleden begon in het huidige Anatolië de oude
Steentijd, toen de mens voor het eerst eenvoudige wapens en werktuigen
van steen ging maken.
Een bekende opgraving uit die tijd is die van Göbekli Tepe, in het
zuidoosten van het land, waar resten zijn blootgelegd van een stad die
dateert uit ongeveer 11.000 tot 8000 v. Chr. Dit moet één van de plaatsen
zijn geweest waar rond 9000 v. Chr. De Neolitische Revolutie heeft
plaatsgevonden, toen de mens voor het eerst zijn nomadenbestaan als jagerverzamelaar verruilde voor het wonen in een nederzetting, terwijl men aan
landbouw en veeteelt ging doen.
Een andere oude neolitische nederzetting is gevonden in het zuiden van het
land, bij de stad Konya: Ҫatal Höyük, stammend van ongeveer 7500 v. Chr.
De huizen hadden een opening in het dak. De wandschilderingen, beeldjes
van goden en andere voorwerpen die men er ruimschoots vond, wijzen op
een ontwikkelde cultuur.

Moedergodin uit Ҫatal Höyük
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Uit de Jonge Steentijd (7000-5500 v. Chr.) dateert de opgraving van Haçilar
in het zuidwesten van Turkije, ten noorden van de stad Antalya bij het
Burdurmeer. Men vond er o.a. godenbeeldjes, maar ook al vroege bronzen
voorwerpen.

2. BRONSTIJD ( ca. 3000-1200 v. Chr.)
In deze periode werd brons gebruikt voor het vervaardigen van allerlei
voorwerpen, waaronder ook wapens. Vermoedelijk werd in die tijd ook het
pottenbakkerswiel uitgevonden. Het hele oude Troje – de oudste woonlaag
dateert uit ca. 3000 v. Chr. - is een voorbeeld van een cultuurcentrum uit
die periode, waarin voorwerpen, sieraden en beelden zijn gevonden.

3. DE HITTIETEN (ca. 1700 – 1200 v. Chr.)
Het oudste archeologische bewijs voor de Hittieten verscheen op
kleitabletten uit ca. 1700 v. Chr. die werden gevonden bij de opgraving van
een oude Assyrische handelskolonie bij het dorp Kültepe in CentraalAnatolië, Kanesh. Er zijn beschrijvingen van handel met het “land van
Hatti”.
Het krijgshaftige volk van de Hittieten trok rond 2000 v. Chr. vanuit het
noordoosten de hoogvlakte van Klein-Azië binnen, onderwierp de bevolking
en vestigde de hoofdstad Hattusa in het noorden van de Anatolische
hoogvlakte. Ze spraken een Indo-Germaanse taal.
Bij Boğzaköy (Hattusa) is een koninklijk archief gevonden met 10.000
kleitabletten, gegraveerd in een Akkadisch spijkerschrift, in de taal van de
Hittieten. Dezelfde taal is aangetroffen op diplomatieke correspondentie
met Egyptische farao’s, gevonden bij Tell Amarna in Egypte. Op
kleitabletten gebruikten ze naast spijkerschrift ook een hiërogliefenschrift.
Het kerngebied van het Hittitische koninkrijk, midden in Anatolië, werd
omsloten door de bocht van de rivier de Halys. Van daar breidden ze in de
loop van de 17e tot en met de 13e eeuw hun territorium naar het zuiden,
oosten en westen uit, met een dip in de 15e eeuw v. Chr. In het noorden,
langs de Zwarte Zee, woonde het bergvolk van de Kaskiërs, dat gedurende
de hele periode onafhankelijk en opstandig bleven en invallen deden in het
rijk. In het westen, grenzend aan de Egeïsche Zee, lagen van noord naar
zuid de stadstaten Wilusa (met Troje) en Seha, dan het machtiger Arzawa
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(Asia), dieper het binnenland in reikend, en dan aan de zuidwestkust een
vestiging van het Grieks-Myceense rijk Ahhiyawa, met hoofdstad
Milliwanda.
Het bestuur werd zo georganiseerd dat de koning in veroverde staten
vazallen aanstelde - vaak familieleden of aangetrouwde familie (de sippe) die door verdragen met het centrum en met elkaar waren verbonden.
De geschiedenis van de Hittieten kent twee bloeiperioden:
Het Oude Koninkrijk, ongeveer van 1650 tot 1500 v. Chr., met geleidelijke
expansie. In deze tijd, onder Mursili I (1620-1590) werd in 1595 een
veldtocht uitgevoerd naar het verre Babylon, dat werd geplunderd, maar
niet bezet. De bronnen wijzen uit dat onder koning Hattisilla I (1565-1540)
een veldtocht werd georganiseerd tegen de westelijke staat Arzawa –
hoofdstad Abasa, het latere Ephese. Sinds die tijd was er een toenemende
politieke en militaire activiteit van de Hittieten in westelijk Klein-Azië.
In de 15e eeuw beleefde het Hittitische rijk een crisis door conflicten in de
sippe en invallen van vijanden, om weer te herrijzen onder de heerschappij
van Tudhaliya I ( ca. 1420-1400), die een veldtocht westwaarts ondernam
tegen Arzawa en Seha en vriendschappelijke banden aanknoopte met
Wilusa, een verzameling van ongeveer twintig losse eenheden onder leiding
van Troje.
Van ongeveer 1420 tot 1200 v. Chr. spreekt men van het Nieuwe
Koninkrijk. Koning Supiluliamu I (1355-1320) vormde een professioneel
leger met strijdwagens. Hij onderwierp in het oosten het rijk Mitanni van
de Hurrieten en veroverde daarna een groot deel van Syrië, waar hij
tegenover de Egyptenaren kwam te staan. Zijn zoon Mursili II (1320-1295)
maakte een grote veldtocht naar het westen, vernietigde het Myceense
Milliwanda en onderwierp Seha en het te machtig wordende Arzawa - dat
werd verdeeld in Mira en Haballa. Het werden vazalstaten.
Rond 1280 werd Wilusa, onder koning Alaksandu, bedreigd door Myceense
invallers, waarna de Hittieten te hulp schoten. Toen werd bij verdrag
Wilusa onderdeel van het Grootkoninklijke rijk en Aleksandu werd lid van
de Koninklijke sippe.
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Hittitische rijk rond 1300 v. Chr.

Bijna heel Klein-Azië werd toen beheerst door de Hittieten en het rijk
behoorde tot de supermachten uit die tijd, naast het Babylonische en het
Egyptische rijk. Met de Egyptenaren werd slag geleverd bij Kadesh, in
Syrië (1275). De strijd bleef echter onbeslist.
De verwoesting van het homerische Troje door de Myceense Grieken, waar
de Ilias over gaat, zou zich rond 1270 hebben voorgedaan. Uit die periode
stamt een van de brandlagen van de opgegraven stad.
In de 12e eeuw werd het rijk ernstig verzwakt door rivaliserende
aanspraken op de troon, opstanden en burgeroorlogen en bedreigingen van
buitenaf: invallen van de zogenaamde Zeevolken en binnendringen van
volken als Achaeërs, Ioniërs, Doriërs en Frygiërs.

Zeevolken in opmars in de 12e eeuw
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Rond 1160 was het rijk uiteen gevallen in drie delen: Karkamis (NoordSyrië), Tarhuntassa (deel van het oorspronkelijke rijk) en het westelijke
rijk Mira, waartoe ook Haballa, Seha en Wilusa behoorden. Uit teksten
blijkt dat de eerste twee rijken in de 11e eeuw zijn uiteengevallen in kleinere
staten. Van westelijk Klein-Azië brak de overlevering van Hittitische
teksten rond 1200 af, zodat van de verdere geschiedenis van dat gebied de
volgende eeuwen weinig bekend is. Aangenomen mag worden dat het
koninkrijk Mira nog een tijd is blijven bestaan.

4. VAN IJZERTIJD TOT DE KOMST VAN DE
PERZEN (ca. 1200-600 v. Chr.)
Rond 1200 v. Chr. begint, net als elders in het Midden-Oosten, in Anatolië
het gebruik van ijzer voor de vervaardiging van allerlei voorwerpen en van
wapens. Door een bevolkingscrisis rond die tijd verlieten veel mensen de
steden, was er minder behoefte aan voedsel en ging men van akkerbouw
vaak weer over op veeteelt. Pas rond 800 nam door de behoefte aan meer
voedsel de akkerbouw weer toe.
In de IJzertijd waren er in het Midden Oosten grote migraties en nieuwe
volken trokken Anatolië binnen, zoals de Arameeërs uit het oosten, de
Kimmeriërs uit het noordoosten en de Frygiërs uit Thracië (Zuid-Balkan).
De Assyriërs veroverden het zuidelijke gebied van Mesopotamië, terwijl de
rest van Anatolië eeuwenlang een lappendeken was van volkeren en staten.
Langs de westkust vestigden zich Griekse kolonisten: van noord naar zuid
de Aeoliërs, Ioniërs en Doriërs.
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Belangrijke staten in deze periode waren Urartu in het oosten, het
Frygische rijk in het midwesten en Lydië in het westen. Aparte aandacht in
verband met onze reis verdienen de zuidwestelijke staatjes Lycië en Karië
en de Griekse steden langs de westkust.
URARTU
Dit koninkrijk lag in Oost-Anatolië aan het Vanmeer, met hoofdstad Tuspa.
De bloeitijd viel tussen 1000 en 550 v. Chr. Ze waren meesters in
architectuur, metaalnijverheid, keramiek en beeldhouwkunst. Lang voor de
Romeinen bouwden ze al aquaducten. Hun spijkerschrift hadden ze van de
Assyriërs. Hoge bergketens beschermden het rijk tegen de Assyriërs, maar
in 547 v. Chr. werd het onderworpen door de Perzen.

Urartu als macht rond 715 v. Chr. -- Pijlen: invallen van de Kimmeriërs

FRYGIË
Ze waren afstammelingen van de Thracische Brygen, rond 800 v. Chr. naar
Anatolië gemigreerd. Daar stichtten ze een koninkrijk in het midwesten van
de Anatolische hoogvlakte met als hoofdstad Gordion, ten zuidwesten van
het huidige Ankara. Homeros noemt de Frygiërs zowel aan de Hellespont
als in Frygië. In 685 werd de hoofdstad door binnenvallende Kimmeriërs
verwoest. In het begin van de 6e eeuw werd Gordion door de Lydiërs
veroverd.
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Frygische rijk

Verschillende oude legenden stammen uit Frygië. Zo zou de naam van de
hoofdstad ontleend zijn aan een boer, Gordias, die van een orakel hoorde
dat wie het eerst met zijn ossenwagen op het stadsplein arriveerde, de
nieuwe koning zou worden. Dat werd hij dus. Uit dankbaarheid reed hij
zijn wagen als wijgeschenk naar de tempel van Zeus en bond het juk met
een ingewikkelde knoop aan de disselboom. Dat was dan de beroemde
Gordiaanse knoop die veel later door Alexander de Grote zo eenvoudig
werd doorgehakt.
Bekend zijn ook de verhalen over koning Midas die door een domme wens
alles wat hij aanraakte, zag veranderen in goud en die Apollo zodanig tartte
dat hij werd beloond met ezelsoren.
In de vlakte van Gordion zijn Amerikaanse archeologen de enorme
grafheuvel van koning Midas via een tunnel binnengedrongen. In de
grafkamer vonden ze o.a. het skelet van een oude man op een doodsbed.
Een deel van de stadsruïnes is ook blootgelegd.
LYDIË
In de 8e eeuw stichtten de Lydiërs een rijk in West-Turkije, met als
hoofdstad Sardes, nu Sart geheten, 100 km ten oosten van Izmir. Deze staat
is min of meer een voortzetting van het vroegere Arzawa (Mira). De
hoofdstad lag in het dal van de rivier Pactolus, waarin volgens de
mythologie koning Midas zijn goudmakende kracht zou hebben afgespoeld
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en waarin de laatste koning van Lydië, de spreekwoordelijk rijke Kroisos,
stofgoud vond.
Lydië staat bekend als een rijk land waar voor het eerst munten werden
geslagen met stieren- en leeuwenkoppen erop. Grieken namen dat gebruik
over. Het kleurige aardewerk dat is gevonden, is eveneens versierd met
diermotieven. Het koningshof stond bekend om zijn grote rijkdom en
verfijnde luxe voorwerpen. De Grieken namen ook de Lydische muziek
over. Volgens Herodotos waren ze de uitvinders van dobbelstenen, bikkels
en balspelen.
Van de eerste periode is niet veel bekend. De expansie van het rijk begon
onder koning Gyges (688-644). Hij verdreef de Kimmeriërs en breidde het
rijk uit naar het noorden. Tijdens zijn opvolger Ardys (644-625) werd een
coalitie gesloten met de Griekse stadsstaat Milete en was er expansie naar
het oosten, waar het rijk van de Assyriërs in verval raakte. Koning Alyattes
II (ca. 600-560) nam Smyrna aan de kust in, sloot een verdrag met Efese en
veroverde Gordium. In 585 leverde hij succesvol slag tegen de opdringende
Meden aan de rivier Halys.
Alyattes’ zoon Kroisos (Croesus) (ca. 560-545) breidde het rijk uit tot zijn
grootste omvang. Hij onderwierp de Ionische steden langs de kust, maar
sloot er daarna vriendschap mee. Alleen Lycië in het zuidwesten bleef
zelfstandig.

Het rijk Lydië op haar hoogtepunt

Kroisos’ grote tegenstander was koning Cyrus de Grote van Perzië (558-530
v. Chr.). Een coalitie met Sparta, Samos en de Egyptenaren moest de
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Perzische opmars stuiten. Voor de strijd raadpleegde Kroisos het orakel
van Delphi. “Je zult een groot koninkrijk verwoesten,” was de
ogenschijnlijke positieve boodschap.
Tijdens de slag bij Sardes wierp Cyrus’ bekwame generaal Harpagus heel
slim een afdeling dromedarissen in de strijd, normaal gebruikt als
lastdieren, die met hun stank de paarden van de Lydiërs in paniek deden
vluchten. Sardes werd belegerd en al gauw ingenomen. Volgens Herodotos
zou een Lydische soldaat vanaf de burchtmuur zijn helm hebben laten
vallen, die hij via een steil pad ging ophalen. Enkele soldaten van Cyrus
zagen dat en Perzische troepen overvielen langs datzelfde pad de burcht,
waarna ze de stad eenvoudig konden bezetten.
Ook weer volgens Herodotos ontsnapte Kroisos als door een wonder - een
regenbui - aan de brandstapel, waarna hij een gewaardeerd adviseur van
Cyrus zou zijn geworden. Waarschijnlijk klopt dat niet en is hij gewoon
geëxecuteerd. Lydië werd een Perzische provincie, een satrapie.
Om het verhaal van Sardes af te maken: Het werd de hoofdstad van de
regionale Perzische stadhouder, welke stad in 499 in een opstand werd
platgebrand door de Ioniërs. De herbouwde stad kwam in de tijd van
Alexander de Grote en zijn opvolgers onder hellenistische invloed, werd in
17 v. Chr. getroffen door een zware aardbeving en door de Romeinen
herbouwd als provinciehoofdstad.
De ruïnestad van Sardes heeft veel te bieden voor archeologen, zoals een
oud fort met dikke muren, de tempel van Artemis met enkele zuilen, de
resten van een theater en een vroegchristelijke basiliek met mozaïeken en
muurschilderingen.
LYCIË
Het is een bergachtig en bebost gebied aan de zuidwestelijke kust van
Anatolië. In het noordwesten grenst het aan Karië, waarover verderop
meer. In de Oudheid werd het bewoond door een apart volk, de Lyciërs.
Volgens Herodotos waren ze afkomstig van Kreta. De bloeitijd van hun
cultuur valt tussen 900 en 600 v. Chr. Enkele belangrijke historische steden
waren de hoofdstad Xanthos, Patara, Olympos en Myra – waar veel later
Nicolaas van Myra bisschop was. Het land werd lang bestuurd door de
Lycische Bond, die verantwoordelijk was voor de binnen- en buitenlandse
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politiek. Elke stad mocht afhankelijk van haar inwonertal maximaal drie
afgevaardigden naar de bondsvergadering sturen. Geen democratie, maar
een vroege vorm van vertegenwoordigend bestuur. Gehecht aan hun
vrijheid accepteerden ze geen overheersers als Grieken en Perzen en ze
vochten er hard voor. Zo vertelt Herodotos van hun strijd tegen de Perzen
ca. 545 v. Chr., toen de burcht met vrouwen en kinderen door henzelf in
brand werd gestoken en de mannen zich vervolgens tot de laatste dood
vochten.

Lycië

KARIË
Een staatje ten noordwesten van Lycië, genoemd naar de oorspronkelijke
inwoners, de Kariërs. Hoofdstad Halikarnassos, voorloper van het huidige
Bodrum. Rond het jaar 1000 v. Chr. gesticht door de Doriërs, één van de
Griekse stammen. Herodotos begint zijn “Historiën” met de mededeling dat
hij afkomstig is uit Halikarnassos. Aanvankelijk maakte het deel uit van
een federatie van zes Dorische steden, maar waarschijnlijk in de 7e eeuw
hadden de andere lidstaten, de drie steden op het eiland Rhodos, de stad
Kos op het gelijknamige eiland en de stad Knidos op het vasteland,
Halikarnassos uit het verbond gegooid, waarschijnlijk omdat het zijn
Dorische karakter had verloren en was geïoniseerd. Echter, het is nooit
toegelaten tot de federatie van twaalf Ionische steden ten noorden ervan
langs de kust, de zogenaamde dodekapolis. Misschien ook wel omdat de
oorspronkelijke inheemse bevolking altijd prominent aanwezig was als elite
en in het koninklijk huis. Tijdens de Perzische oorlogen vocht
Halikarnassos zelfs mee met de Perzen tegen de Grieken.
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GRIEKEN LANGS DE KUST VAN ANATOLIË
Al sinds heel oude tijden woonden er Grieken langs de westkust van de
Egeïsche Zee. Steden werden bij voorkeur gebouwd aan baaien of op
schiereilanden, zo mogelijk met een heuvel voor de akropolis. Zij
verenigden zich op basis van verwantschap in stedenbonden.
In het noordwesten langs de kust en op het eiland Lesbos leefden de
Aeoliërs, die een liga vormden van twaalf steden, aanvankelijk ook met
Smyrna.
Ten zuiden van de Aeoliërs en op de eilanden Chios en Samos woonden de
Ioniërs. Twaalf steden vormden in de 6e eeuw de Ionische
Twaalfstedenbond of Panionion met de bedoeling de economische en
territoriale belangen veilig te stellen. De belangrijkste steden waren Milete
en Efese. Hierbij voegde zich later ook Smyrna, van oorsprong een
Aeolische kolonie die door Ioniërs werd bezet. Het religieuze en
administratieve centrum van de statenbond lag op het schiereiland Mycale.
Tussen 650 en 500 bereikte de Ionische cultuur haar hoogtepunt in
beeldhouwkunst, tempelbouw, theaters, filosofie en dichtkunst. In Milete
werden bij de stadsaanleg voor het eerst rechthoekige wijken aangelegd en
zuilengangen langs de marktpleinen.

Ionische statenbond
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Aan de zuidwestkust tenslotte woonden de Doriërs, vooral in Karië, zoals
eerder besproken. Zij vertegenwoordigen het meer soldateske deel van de
Grieken, wat ook is te zien aan hun sobere (bouw)kunst.

5. DE PERZISCHE TIJD (ca. 600-350 v. Chr.)
In de 6e eeuw drongen de Meden het oosten van Anatolië binnen. In 585
werden ze door de Lydiërs bij de rivier Halys nog tegengehouden, maar,
zoals al verteld bij de geschiedenis van de Lydiërs, versloegen de troepen
van de Perzische koning Cyrus ca. 545 v. Chr. het leger van koning Kroisos.
Sardes werd ingenomen. Cyrus stuurde enkele jaren later zijn legers
westwaarts om de Yauna (Grieken) te onderwerpen. Generaal Harpagus
veroverde de Ionische steden, Karië en Lycië. De Griekse steden en andere
staatjes in West-Anatolië werden in één satrapie, Lydië, ondergebracht
onder Harpagus.
Na de dood van Cyrus in 530 v. Chr. en de korte regeerperiode van zijn
opvolger Kambyses (530-522) brak in het Perzische rijk een dynastieke
crisis uit. Daaraan kwam een eind door de staatsgreep van Darius I (522486). Hij bracht de macht van het Perzische rijk tot zijn hoogtepunt en liet
de Koninklijke Weg, die vanuit Persepolis door het hele Perzische rijk liep,
in Anatolië doortrekken tot Sardes. De satrapieën in Klein-Azië waren toen
Lydië, Frygië, Kappadocië, Kilikië en Armenië.
Onder leiding van de machtige handelsstad Milete kwam de Ionische
Stedenbond in 499 v. Chr. in opstand tegen het Perzische gezag, gesteund
door Athene, Eretria en enkele andere stadstaten. Het Perzische
machtscentrum Sardes werd verwoest. Het kostte Darius vijf jaar om de
opstand neer te slaan. In 494 werd de Griekse expeditievloot voor de
Ionische kust verslagen in de slag bij Lade, een jaar later werd Milete
veroverd en totaal verwoest. Herodotos beweert dat de bewoners naar
elders werden afgevoerd. Deze opstand is het begin geworden van de
Perzische Oorlogen.
Het was Darius duidelijk dat hij zijn gebieden in Asia Minor alleen goed
onder controle kon houden als hij een veiligheidscordon creëerde tussen de
Yauna in het Perzische rijk en die aan de westkant van de Egeïsche Zee.
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Een belangrijke stap daartoe was de verovering van Macedonië door
generaal Mardonius in 492. Dat werd een goede uitvalsbasis voor verdere
veroveringen in Europa èn Macedonië bezat interessante goudmijnen.

Het Perzische rijk onder Darius

Het conflict van de Perzische oorlogen werd in de 19e eeuw beschouwd als
een botsing van twee sterk verschillende machten om de controle over de
Egeïsche Zee. Tegenover het uitgestrekte sterk centralistisch en
autocratisch bestuurde Perzische rijk stond de Griekse wereld, een
verzameling verspreide en zelfstandig opererende, vrij kleine stadstaten
(poleis) met een vorm van democratie. Tegenover het reusachtige leger van
de Perzen, een heterogene verzameling troepen, geleverd door de
overwonnen volken, stonden de kleine legers van de stadstaten,
samengesteld uit de eigen burgers, doorgaans goed getraind, bewapend en
gemotiveerd. Tegenwoordig kijken onderzoekers genuanceerder aan tegen
deze botsing-van-machten-visie.
Veel informatie over de Perzische oorlogen valt te halen uit de “Historiën”
van Herodotos, hoewel hij een nogal rooskleurig beeld geeft van de Griekse
overwinningen en de Perzische overmacht groter voorstelde dan ze was.
Eerste Perzische Oorlog: 490 v. Chr. Een grote Perzische vloot veroverde
een aantal belangrijke eilanden in de Egeïsche Zee. Ondanks zware
Perzische verliezen bij Marathon beheerste Darius toen de Egeïsche Zee en
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waren de Grieken in Klein-Azië geïsoleerd van hun bondgenoten aan de
overkant.
De Tweede Perzische Oorlog was in 480. Een grote legermacht en vloot
werden persoonlijk geleid door Darius’ opvolger, Xerxes. Aanvankelijk
boekte hij successen, wist zelfs Athene te verwoesten, maar na de verloren
zeeslag bij Salamis tegen de Atheners keerden de kansen. Hij ging om
onduidelijke reden met de rest van de vloot huiswaarts, terwijl zijn leger in
479 werd verslagen bij Plataea en een smadelijke terugtocht noodzakelijk
werd. Een Griekse vloot bevrijdde de Ionische steden in Klein-Azië. Zo
raakte hij de controle kwijt over de Egeïsche Zee en delen van westelijk
Anatolië.
In 449 kwam officieel een einde aan de oorlog tussen Athene en de Perzen.
De laatsten erkenden de zelfstandigheid van de Ionische stadstaten als
bondgenoten van Athene. De Perzen vielen Griekenland sindsdien niet meer
aan. Wel wisten ze meermalen met succes de Griekse stadstaten tegen
elkaar uit te spelen, vooral Athene en Sparta. Toen de Spartanen aan het
eind van de 5e eeuw de overhand kregen in Griekenland, stonden zij de
Perzen toe de Ionische steden in Klein-Azië opnieuw te bezetten(412). Die
situatie bleef bestaan tot de invasie van het Perzische rijk door Alexander
de Grote.
Na koning Xerxes brokkelde het gezag van de Perzische vorsten in Anatolië
af. De satrapen gedroegen zich vaak als zelfstandige vorsten. Door
opstandige satrapen handig tegen elkaar uit te spelen, wist de toenmalige
vorst Artaxerxes II de situatie echter meester te blijven.
Tijdens de periode van overheersing door de Perzen ging de Griekse
kolonisatie van Anatolië en de bouw van nieuwe steden door. Milete
beleefde een herbloei (50.000 inwoners), andere steden kwamen op, zoals
Halikarnassos (toppunt ca. 350 v. Chr. onder satraap Mausollus), Efese en
Priene. Opvallend is dat er heden ten dage zo weinig van de Perzische
invloeden is terug te vinden in Turkije, ook niet in de musea. Dit komt
vooral doordat de nogal nationalistische Turken de Perzen als vreemde
overheersers beschouwen en aan hun cultuur weinig aandacht schenken. Er
zijn weinig opgravingen en de meeste Perzische kunstvoorwerpen liggen in
de museummagazijnen.
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ALEXANDER DE GROTE EN ZIJN OPVOLGERS
(ca. 330-150 v. Chr.)
Na zijn macht te hebben gevestigd in Griekenland, begon de Macedonische
koning Alexander de Grote (336-323) zijn veldtocht tegen Perzië, om
voorgoed met de machtige erfvijand af te rekenen. Hij trok in 334 v. Chr.
Anatolië binnen, versloeg een Perzisch leger bij de rivier de Granicus,
stootte door naar de Perzische residentie Sardes en nam Milete in. Hij
verloor veel tijd met de belegering van Halikarnassos. In veel steden werd
hij als bevrijder gezien.
In Gordion hakte hij de knoop door en zou daarmee volgens de mythe de
heerser over heel Asia worden, wat in die tijd sloeg op Klein-Azië. In 333 v.
Chr. versloeg hij de Perzen in de smalle kustvlakte bij Issos, in de buurt van
de huidige Turkse stad Iskenderun.
Alexander vervolgde daarna zijn jarenlange veldtocht, veroverde het hele
Perzische rijk, versloeg de Perzische koning Darius III en trok uiteindelijk
helemaal tot de Indus. Lang genoot hij niet van zijn macht, want kort na
zijn terugkeer in Babylon overleed hij, in 323 v. Chr.

Rijk van Alexander de Grote

DIADOCHENOORLOGEN (323-281 v. Chr.)
Na de dood van Alexander vochten zijn generaals om de macht in vier
zogenaamde Diadochenoorlogen, waarbij de coalities vaak wisselden,
terwijl de dynastie van Alexander (moeder, vrouw en zoon) werd
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uitgemoord. In 281 was er min of meer een verdeling tot stand gekomen.
Anatolië viel voor een groot deel toe aan de Seleuciden, die een groot rijk
beheersten van de Egeïsche Zee tot India. De Egyptische Ptolemeeën
beheersten de zuidelijke kuststrook van Klein-Azië, waaronder Karië en
Lycië. De Antigoniden heersten over Macedonië.
Cappadocië en Armenië profiteerden van de strijd van de diadochen en
werden zelfstandige staten. Toen het rijk van de Seleuciden in de 3e eeuw
door de Syrische Oorlogen verzwakte, gold dat ook voor andere kleine
staten in het westen en noorden van Anatolië, zoals Pergamon, Bithynië en
Pontus. De Galaten vormen een apart verhaal.

Verdeling van de machten in Anatolië ca. 250 v. Chr.

PERGAMON
Oorspronkelijk, in de 8e eeuw, was Pergamon een kleine heuvelburcht in
Mysia, het noordwestelijke deel van Klein-Azië, niet ver van Troje. In 480
v. Chr. schonk de Perzische koning de plaats aan een Spartaan. Pas na de
dood van Alexander de Grote trad het uit de anonimiteit. In 262 v. Chr.
werd het machtiger en vocht het zich vrij van de Seleuciden. Naar de eerste
koning Attalus I (241-197) wordt Pergamon ook wel het koninkrijk van de
Attaliden genoemd. Attalus breidde zijn macht uit over bijna het hele
westen van Klein-Azië. Dankzij de rijkdom en kunstzin van de vorsten
werd Pergamon een centrum van de hellenistische cultuur en een van de
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fraaiste steden van de oude wereld met een rijkdom aan prachtige
bouwwerken.
Als regionale grootmacht richtte Attalus zijn politiek op het westen en op
Rome. Zo riep hij de Romeinen te hulp tegen Macedonië en de Seleuciden
en verwierf in 188 de Seleucidische gebieden in Anatolië. Zijn opvolgers
voerden dezelfde politiek en tenslotte maakte Attalus III (138-133) Rome tot
enige erfgenaam van zijn rijk. Zo viel Pergamon na zijn dood gemakkelijk
in Romeinse handen.
GALATEN
In het begin van de 3e eeuw trokken Keltische stammen, de Galaten, vanuit
de Balkan plunderend Klein-Azië binnen. Vele Griekse steden moesten het
ontgelden of schatting betalen om met rust te worden gelaten. Attalus I van
Pergamon weigerde dat te betalen en bracht hen in 230 v. Chr. een zware
nederlaag toe. Ze vestigden zich toen in de later naar hen genoemde
landstreek Galatië, met hoofdstad Ancyra, het huidige Ankara. Sindsdien
bleven zij als huurlingen dienst doen bij verschillende hellenistische
vorsten, tot hun land in 25 v. Chr. werd ingelijfd door de Romeinen.
DE SYRISCHE OORLOGEN (274-168 v. Chr.)
De Seleuciden en de Ptolemeeën vochten met wisselend succes ruim een
eeuw om de macht in zes zogenaamde Syrische Oorlogen. Vooral Syrië
werd betwist, maar ook, in enkele oorlogen, het westen en zuiden van KleinAzië. Door hun onderlinge oorlogen raakten de twee grootmachten in het
oosten verzwakt. Dit gaf de opkomende macht aan de westkant van de
Middellandse Zee, de Romeinen, de kans zijn invloed oostwaarts uit te
breiden. In de zesde Syrische Oorlog (168 v. Chr.) kwamen ze Egypte, een
belangrijke graanleverancier, te hulp tegen de Seleuciden.
DE MACEDONISCHE OORLOGEN (215-148 v. Chr.)
Over een periode van ruim 50 jaar botsten de Macedoniërs en de Romeinen
in vier oorlogen. In de eerste wilde de Macedonische koning zijn macht
naar het westen (Illyrië langs de Adriatische kust) uitbreiden – in een
verbond nog wel met Rome’s aartsvijand Carthago - terwijl de Romeinen
juist bezig waren hun invloed naar het oosten, naar Griekenland, te
vergroten. In de tweede en derde oorlog ging het om de vrijheid van de
Grieks stadstaten en riep de koning van Pergamon de Romeinen te hulp om
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zijn bondgenoten te ontzetten. Vier keer verloren de Macedoniërs. Het
leidde er uiteindelijk toe dat Macedonië in 148 v. Chr. een Romeinse
provincie werd en de Romeinen vaste voet kregen in Griekenland. De weg
naar Klein-Azië lag voor ze open.

Macedonië en de Griekse wereld rond 200 v. Chr.

6. ROMEINSE TIJD (ca. 150 v. Chr.-400 n. Chr.)
Omstreeks 150 v. Chr. was een groot deel van Klein-Azië verdeeld in een
aantal kleinere zelfstandige staten: Pergamon, Bithynia en Pontus - beide
langs de noordkust - Cappadocië, Galatië en Armenië, terwijl het midden
en oosten wel waren toegevoegd aan Pergamon, maar nog sympathiseerden
met hun voormalige Seleucidische meesters.
PERGAMON EN BYTHINIË
Zoals eerder vermeld kwamen de Romeinen op een eenvoudige manier aan
een groot deel van het westen van Klein-Azië, Asia Minor, doordat koning
Attalos III van Pergamon zijn land bij testament toevertrouwde aan de
Romeinen (133 v. Chr.) Ruim vijftig jaar later ging het op dezelfde wijze
met het koninkrijk Bithynië, een kleine staat aan de noordwestelijke kust
van de Zwarte Zee en de Zee van Marmara. Volgens Herodotos kwam dat
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volk oorspronkelijk uit Thracië. Al vóór de komst van Alexander de Grote
was het een zelfstandige staat geworden. De laatste koning, Nicomedes IV,
werd door de Romeinen geholpen tegen de agressieve buurstaat Pontus en
ook hij liet zijn land bij testament na aan de Romeinen.
MITHRIDATISCHE OORLOGEN (89-63 v. Chr.)
De opmars van de Romeinen in Anatolië ging echter niet overal zo
gemakkelijk. Ze botsten heftig met het kleine maar machtige koninkrijk
Pontus, gelegen aan de Zwarte Zee. Daar was in 120 v. Chr. de ambitieuze
Mithridates VI via broedermoord op de troon gekomen. Al gauw richtte hij
zijn politiek op de verovering van Klein-Azië. Hij bemoeide zich ook met de
troonopvolging in Bithynië, dat hulp van de Romeinen kreeg. Gedekt door
bondgenootschappen met Armenië en de Seleuciden en gesteund door de
ontevreden bevolking van de Romeinse provincie Asia – die te lijden had
onder de inhaligheid van de Romeinse stadhouders – opende hij in 89 de
strijd, het begin van de drie zogenaamde Mithridatische Oorlogen.
Mithridates werd als bevrijder in Asia binnengehaald. Hij richtte een
enorm bloedbad aan onder de Romeinen. Toen stak hij over naar
Griekenland om de Romeinen daar te verjagen. De Romeinse generaal
Sulla wist hem echter te verslaan bij Chaeronea en in 85 hadden de
Romeinen Asia weer onder controle. Pontus moest zware strafbelastingen
betalen.

Mithradates VI van Pontus

Nog tweemaal nam Mithridates het op tegen de Romeinen, maar hij kwam
te staan tegenover de bekwame veldheer Lucullus, die in de derde oorlog
(73-63) doorstootte tot de Eufraat (70), vervolgens Mithridates uit Pontus
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verdreef en ook diens bondgenoot Armenië bezette (69). Mithridates
vluchtte naar de Krim, waar zijn zoon een rijkje had. Lucullus moest het in
die tijd ook nog opnemen tegen de steeds brutaler opererende Cilicische
piraten in het zuiden. Hij werd van zijn commando ontheven en vervangen
door generaal Pompeius (109-48 n. Chr.) Door dat intermezzo slaagde
Mithridates er nog een keer in om terug te komen en in de aanval te gaan.
Pompeius rekende snel af met de Cilicische piraten en maakte in 66 v. Chr.
het werk van Lucullus tegen Mithridates af. De laatste pleegde zelfmoord.
KLEIN-AZIË ONDER DE ROMEINEN
Pompeius bevestigde de Romeinse macht over Klein-Azië en maakte een
einde aan het Seleucidische rijk in Mesopotamië en Syrië, waar de
Romeinen tegenover de uit het oosten opdringende Parthen kwamen te
staan. Omstreeks 50 v. Chr. was Klein-Azië verdeeld in de Romeinse
provincies Asia, Bithynia, Pontus, Lycia, Pamphylia en Cilicia. Galatia
volgde 25 v. Chr. Kappadocia en Commagene (een staatje ver in het
oosten), die nog lang als vazalstaten min of meer onafhankelijk bleven,
werden resp. in 17 en 72 n. Chr. ook definitief Romeinse provincies.
Armenië bleef zelfstandig.
Met Pompeius en daarna keizer Augustus begon voor Klein-Azië een lange
periode van rust en bloei, tot in de 7e eeuw. Er zijn niet veel bronnen over
deze periode: vredestijd is niet zo interessant voor historieschrijvers.
Bekend is wel dat Caesar in 47 v. Chr. een reis maakte door Klein-Azië om
orde op zaken te stellen en om slag te leveren tegen de in opstand gekomen
zoon van Mithradates IV, Pharnaces II, die heerser was geworden van het
zogenaamde Bosporuskoninkrijk. Pharnaces werd verslagen in de slag bij
Zela. Dit bracht Caesar tot de uitspraak:”Veni, vidi, vici.”
De centrale hoogvlakte van Anatolië werd in de 1e eeuw n. Chr. extreem
snel ontwikkeld, nieuwe steden werden gesticht (bijvoorbeeld Hierapolis,
Ankara en Laodicea) en er was sprake van een snelle romanisering, tevens
hellenisering, daar de Romeinen de Griekse cultuur als inspiratiebron
gebruikten. In die stijl verrezen talloze bouwwerken zoals tempels,
aquaducten, thermen, gymnasia en bruggen. Typisch Romeins waren de
openluchttheaters voor spektakelstukken en gladiatorengevechten. De
plaatselijke elites integreerden in het Romeinse systeem en konden als
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Romeins staatsburger deelnemen in het bestuur, de rechtspraak (met
Romeinse wetten) en het leger.
Alleen langs de grenzen met het Parthische rijk waren legioenen gelegerd
en langs de kust, zoals bij de stad Myra, met zijn grote graanpakhuizen. In
de rest van het land konden de Romeinen volstaan met hulptroepen,
gevormd uit lokale soldaten.
Klein-Azië behoort in de 1e eeuw door de predikingsreizen van Paulus,
afkomstig uit Tarsus in Cilicië, tot de eerste gebieden buiten Israël waar
het christendom zich verbreidde. De evangelieschrijver Marcus is daar
tijdens de eerste reis van Paulus nog medewerker van hem geweest. Ook de
apostel Johannes, verhuisd naar Efese, heeft er gepredikt en daar
waarschijnlijk zijn evangelie geschreven.
Er waren ook minder rooskleurige perioden voor Klein-Azië.
Zo werd het Romeinse rijk en daarmee ook Klein-Azië van 166 tot 169
getroffen door een ramp, de zogenaamde Antonijnse pest, waarbij ongeveer
1/3 van de bevolking omkwam.
In de 3e eeuw leed ook Klein-Azië onder een crisis die het hele rijk trof (ca.
240-285) door burgeroorlogen, binnendringende vijanden – in het oosten de
Parthen – verstoorde handel en gierende inflatie. Keizer Diocletianus, die in
284 aan de macht kwam (tot 305), herstelde de orde door bestuurlijke,
economische en militaire hervormingen. Zo voerde hij een gedeeld
keizerschap in, voor het westen en voor het oosten van het rijk. Het oosten,
waaronder Klein-Azië, was het welvarendste en sterkste deel van het rijk,
zodanig dat het na het einde van het West-Romeinse rijk (tweede helft 5e
eeuw) als Byzantijnse rijk nog 1000 jaar bleef bestaan.
In het oosten van het Romeinse rijk, ook in Klein-Azië, sloeg het
christendom in de 3e eeuw zodanig aan, ook onder welgestelden en de elite,
dat de christenen als een bedreiging voor het land en de macht van de
keizer werden gezien. Christenvervolgingen waren het gevolg, in het oosten
vooral onder de keizers Diocletianus en Galerius (keizer van 305-311). Veel
christenen moesten het met marteling en de dood bekopen. Op zijn sterfbed
kreeg Galerius nog berouw van zijn wreedheid tegen de christenen.
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CONSTANTIJN DE GROTE (280-337)
Galerius’ opvolger, keizer Licinius (keizer van 311-324), nam het initiatief
tot het Edict van Milaan (313), waarin de burgers vrijheid van godsdienst
kregen. Constantijn de Grote (keizer van 306-337), die toen over het westen
heerste, ging daarin mee. Vanaf 324 heerste Constantijn als krachtig
bestuurder over het hele rijk. Hij vestigde zijn nieuwe hoofdstad
Constantinopel in het welvarende oosten, op de plaats van het oude
Byzantium. Grieks werd de voertaal van de elite. Hij begon het
christendom te begunstigen en verhief het tot staatsgodsdienst. Hij
bemoeide zich intensief met de christelijke kerk en riep in 325 het Concilie
van Nicea bijeen, waarin de officiële geloofsleer werd vastgesteld en
ketterijen werden veroordeeld. In dit concilie trad ook Nicolaas van Myra
op (280-342 of 343), niet als kindervriend, maar als hardhandig verdediger
van het ware geloof.

Munt met Constantijn de Grote

Nicolaas van Myra

7. BYZANTIJNSE RIJK (ca. 476-1453)
Na het einde van het West-Romeinse rijk - in 476 werd de laatste keizer in
Rome afgezet - was de Byzantijnse keizer de wettige erfgenaam van het hele
Romeinse rijk. Een van de bekendste keizers uit de eerste periode van het
Byzantijnse rijk was Justinianus (keizer van 527-565). Hij heeft delen van
het verdwenen westelijke rijk terug veroverd op de Vandalen en
Ostrogoten, maar de meeste gingen spoedig weer verloren. In veel steden
liet hij gebouwen restaureren en hij vernieuwde het antieke Romeinse recht
in de codex Justinianus.
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OPKOMST VAN DE ARABIEREN EN DE ISLAM
Na de pestepidemie van 540-541 en na zware strijd tegen binnenvallende
Langobarden in Italië, Slaven uit de Balkan en Perzische Sassaniden uit het
oosten (begin 7e eeuw) bleef het Byzantijnse rijk verzwakt achter. Daar
maakte de nieuw opkomende macht van Mohammedaanse Arabieren in
636 handig gebruik van. In 636 werd het Byzantijnse leger bij de rivier
Yarmuk - in het noorden van het huidige Jordanië – verpletterend
verslagen en zuidelijke landen als Egypte en Syrië gingen verloren.
In de 7e eeuw drongen de Arabieren steeds dieper het oosten van Anatolië
binnen, wat de bevolking noopte zich meer in ommuurde steden en
vestingen terug te trekken. Van het Byzantijnse rijk was rond 700 niet veel
meer over dan een groot deel van Anatolië en kleine gebieden in Italië en de
Balkan.

Byzantijns rijk ca.700 (gearceerd: waar de Arabieren aanvallen uitvoerden)

HEROPLEVING BYZANTIJNSE RIJK
Het Byzantijnse rijk was nog steeds welvarend en beleefde een heropleving
in de tweede helft van de 9e, de 10e en het begin van de 11e eeuw, onder de
zogenaamde Macedonische dynastie, van Armeense en Griekse oorsprong.
De veiligheid verbeterde, de bevolking en de steden groeiden, de handel
breidde zich uit. De kunst bloeide op en prachtige mozaïeken sierden vele
nieuwe kerken. Hoewel Sicilië ten slotte aan de Arabieren moest worden
prijsgegeven, wist men ze in het oosten terug te drijven tot in Mesopotamië
en werd na zware strijd het Bulgaarse rijk in de Balkan aan het Byzantijnse
toegevoegd.
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Byzantijns rijk ca. 1025, na de heropleving

SELDJOEKEN
In de 11e eeuw kwam het Byzantijnse rijk in grote problemen. Terwijl
Zuid-Italië verloren ging aan de Normandiërs, kwam vanaf het midden van
de 11e eeuw een nieuwe macht uit het oosten opzetten: de Turkse
Seldjoeken, een krijgshaftig ruitervolk van de Centraal-Aziatische steppen.
Zij veroverden het Perzische rijk en later ook Syrië op de Arabieren,
bekeerden zich tot de islam en werden daar felle voorvechters van die
weinig verdraagzaam waren voor andere godsdiensten. In de 11e eeuw
kwam hun rijk tot grote bloei, in de 12e en 13e eeuw viel het langzamerhand
uiteen in verschillende rijken. In de 13e eeuw verzwakten ze, vooral door de
invallen van de Mongolen.
In de tijd van de Seldjoeken kende de cultuur in het islamitische oosten een
grote opleving. De sultans bevorderden kunst en wetenschap. Zo verrezen
er talloze prachtige bouwwerken in de steden, zoals moskeeën, paleizen en
madrassen (koranscholen), vaak in verfijnde architectuur.
Het Byzantijnse rijk had zwaar te lijden van de aanvallen van de
Seldjoeken. In 1071 versloeg hun leider Alp Aslan een Byzantijns leger bij
Manzikert, in 1081 hadden ze op een smalle kuststrook in het noordwesten
na heel Anatolië in hun macht. In een periode van hernieuwde Byzantijnse
bloei in de 12e eeuw werd het westelijk deel van Anatolië echter heroverd.

Byzantijns rijk aan het eind van de z.g. Komneense bloeiperiode (ca. 1180)
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KRUISTOCHTEN
Eind van de 11e eeuw riep de Byzantijnse keizer de hulp in van paus
Urbanus II tegen de Seldjoeken. De oproep van de paus in 1095 leidde tot
de eerste van een hele serie kruistochten (acht, tot ongeveer 1400) om de
christenen in het oosten te helpen en de pelgrimstochten naar het Heilige
Land mogelijk te maken. Voor Anatolië leverde het weinig op, terwijl de
verhouding met doortrekkende kruisvaarders vaak problematisch was.
Tijdens de Vierde Kruistocht presteerden de kruisridders het zelfs om in
1204 Constantinopel te veroveren - dat werd plunderen, moorden en
verkrachten - en daar voor een flinke periode een Latijns keizerrijk te
stichten. Vanuit het Anatolische deel van het rijk wisten de Byzantijnen 60
jaar later hun rijk in verzwakte vorm te herstellen.

8. OSMAANSE RIJK (1300-1923)
Eén van de Turkse prinsdommen in Anatolië, in het noordwesten gelegen
aan de grens van het gekrompen Byzantijnse rijk, werd geleid door sultan
Osman I (1281-1326), de stichter van het latere Osmaanse wereldrijk. Zijn
zoon Orhan (1326-1359) richtte een elitekorps op van islamitische
beroepssoldaten, de Janitsaren, een goedbewapende ruiterij waarmee de
Osmanen grote successen zouden behalen.
DE EXPANSIE

Uitbreiding van het Osmaanse rijk tussen 1300 en 1680
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Onder de opeenvolgende sultans ging het snel: in 1390 viel Philadelphia als
laatste bolwerk van de Byzantijnen in Anatolië, tussen 1390 en 1450
veroverden ze het noorden en westen van Anatolië, Griekenland,
Macedonië en een groot deel van de Balkan. In 1453, onder Mehmet II,
werd ten slotte Constantinopel ingenomen. Het werd de hoofdstad van het
Osmaanse rijk.
In de eeuw van 1450 tot 1550 ging de expansie verder, zodat tegen het
midden van de 16e eeuw onder het bewind van Süleyman de Grote het
Ottomaanse wereldrijk zich uitstrekte van de Zwarte Zee en Perzië tot
Algiers in Noord-Afrika, van de heilige plaatsen Medina en Mekka op het
Arabisch schiereiland tot het zuiden van Rusland en tot ver in de
Habsburgse Monarchie in Europa. In 1529 stonden de Turken voor het
eerst voor Wenen.
Vooral het bewind van Süleyman I (1520-1566) was een glorietijd: De
Turken beheersten de handelsroutes naar Azië, er was een goed
georganiseerd bestuur, er heerste orde met nieuwe wetten, kunsten en
wetenschappen bloeiden. Süleyman beoefende zelf de dichtkunst. Hoewel de
islam de overheersende godsdienst was, mochten onderworpen volken
doorgaans hun eigen taal, godsdienst en tradities behouden. Het eens zo
christelijke Anatolië werd een islamitisch land.
STAGNATIE EN ACHTERUITGANG
Na Süleyman stagneerde de ontwikkeling van het rijk. Terwijl in Europa na
de Renaissance en de Verlichting zich allerlei ontwikkelingen voordeden op
sociaaleconomisch, wetenschappelijk en technologisch gebied, bleven de
ontwikkelingen in de islamitische wereld steken en hielden de heersers vast
aan oude tradities. In de 17e eeuw had het land te lijden van steeds meer
problemen, zoals corruptie, hofintriges, verslapping van de tucht in het
leger en lokale heersers die zich minder aantrokken van het centrale gezag.
Sultans lieten hun grootvizier voor zich regeren en leefden luxueus in hun
paleizen. De economisch en militair sterker wordende Europese machten
kregen steeds meer kans de Osmanen terug te dringen.
Na het vergeefse tweede beleg van Wenen in 1683 keerde het tij. Oostenrijk
drong op naar het oosten, Rusland naar het zuiden. Na een korte opbloei in
de 18e eeuw zette het verval door, in 1826 versterkt door een opstand van
het Janitsarenleger die bloedig werd neergeslagen. In de 19e eeuw sprak
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men over het zwakke Turkse rijk als “de zieke man van Europa”.
Financieel werd het rijk steeds afhankelijker van het Europese bankwezen,
wat in 1876 tot een staatsbankroet leidde en het land geheel afhankelijk
maakte van buitenlandse crediteuren. Aan het eind van de 19e eeuw verloor
het rijk een groot deel van de Balkan.
NAAR HET MODERNE TURKIJE
De laatste sultans begonnen met vernieuwingen, ook van het leger, maar
dat ging een groep Europees georiënteerde officieren die een modern land
wilde, de Jonge Turken genaamd, te langzaam., In 1908 leidde dat tot een
opstand. De sultan moest sindsdien regeren met een grondwet.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kozen de Ottomanen de kant
van de Duitsers. Ook Rusland verklaarde de oorlog aan het Ottomaanse
rijk en in het noordoosten van Anatolië braken gevechten uit. De daar
wonende Armeniërs werden beschuldigd van steun aan de Russen. Ze
werden in 1915 massaal gedeporteerd naar Syrië. Dit leidde tot een
massamoord van misschien wel een miljoen Armeniërs, door velen later
genocide genoemd, wat de Turken tot op de dag van vandaag fel bestrijden.
De oorlog werd verloren. Bij het door de geallieerden opgelegde Verdrag
van Sèvres (1920) werd het Turkse rijk in Azië gereduceerd tot Anatolië en
in Europa een klein gebied rond Istanbul, terwijl de Grieken Smyrna en
omgeving innamen. De Turken verwierpen het vernederende verdrag en
vielen de geallieerde troepen die nog in het land waren en de Grieken bij
Smyrna verwoed aan. De geallieerden trokken zich terug en de Grieken
werden het land uit gedreven. In 1923 kwam het voor de Turken veel
voordeliger verdrag van Lausanne tot stand. De ontevredenheid in vooral
het leger over het te zwakke beleid van de sultan en de achterlijkheid van
het land had echter al tot een ommekeer geleid.

DE REPUBLIEK (1922-HEDEN)
ATATÜRK
In 1922 greep het leger de macht, werd het sultanaat afgeschaft en de
republiek uitgeroepen met als eerste president Mustafa Kemal Pasja,
erenaam Atatürk (Vader der Turken).
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Er was slechts één partij, de Republikeinse Volkspartij (CHP). Ankara
werd de nieuwe hoofdstad. Met ijzeren hand, als een dictator, en door een
golf van regeringsdecreten probeerde Atatürk in korte tijd Turkije te
veranderen van een traditioneel oosters land in een moderne staat volgens
westerse maatstaven. In 1928 werd de islam als staatsgodsdienst opgeheven.
Moslimgeestelijken behielden hun macht alleen in de moskee, koranscholen
werden staatsscholen met leerplicht en het Latijnse alfabet, de islamitische
vrijdag werd vervangen door de zondag als rustdag; het Zwitserse
burgerwetboek, de Gregoriaanse kalender en het decimale stelsel werden
ingevoerd. Turkse vrouwen kregen dezelfde rechten als mannen, ook het
kiesrecht, en ze mochten geen sluier meer dragen.

Atatürk

Handel en vloot werden uitgebreid, spoorwegen aangelegd, industrialisatie
bevorderd. Zo ging het maar door. In de steden had de vernieuwing veel
meer succes dan op het platteland. Dat geldt tot op de dag van vandaag.
Na de dood van Atatürk in 1938 werd zijn vriend en wapenbroeder Inönü
president (1938-1950). Die zette met gematigde dictatuur het beleid voort.
In de Tweede Wereldoorlog bleef Turkije neutraal. Pas aan het eind
verklaarde het Duitsland en Japan de oorlog. De grondwet van 1945 liet
meer politieke partijen toe. In 1950 behaalde de jonge Democratische Partij
van Menderes met steun van de conservatieve boerenbevolking de
overwinning. Men wilde meer vrijheid in de economie en herstel van de
moslimcultuur. Toch werd het werk van de voorgangers niet wezenlijk
aangetast. Wel leefde de economie op door betere landbouwresultaten en
grotere export.

~ 36 ~
Turkije kreeg al spoedig veel hulp, ook militair, van de Verenigde Staten
om de integriteit te kunnen handhaven tegenover het communistische
Rusland. In 1952 werd het lid van de NAVO.
REVEIL ISLAM
De godsdienst bleef een voorname rol spelen in het leven van de Turken. De
westerse cultuur kon voor velen de islam niet vervangen. Er kwam een
reveil van de islam. Op het platteland en in kleine steden gingen vrouwen
weer de hoofddoek dragen, moskeeën werden gerestaureerd en nieuwe
gebouwd, onderwijs in de koran werd toegelaten op de staatsscholen en op
universiteiten konden studenten weer islamitische theologie studeren. Meer
mensen gingen weer op bedevaart naar Mekka, de openbare oproep tot
gebed werd weer toegestaan, enzovoort. De godsdienst kreeg zo zijn plaats
in een democratische westerse samenleving.
STAATSGREPEN
Menderes werkte aan een veelzijdige expansie, maar stortte het land
daarmee in grote schulden. De ontevredenheid groeide in de jaren vijftig,
tot in 1960 een groep progressieve officieren een staatsgreep pleegde.
Menderes werd geëxecuteerd. Volgende burgerregeringen bleken de
problemen echter niet te kunnen oplossen, wat in 1971 en 1980 tot nieuwe
militaire staatsgrepen leidde. De militairen wilden de republiek voor
verdere chaos behoeden, optreden tegen extremisten en de staat beter laten
functioneren. In 1982 kwam er bij referendum een nieuwe grondwet. Alleen
door de militairen goedgekeurde partijen mochten voortaan meedoen aan
parlementsverkiezingen. In 1983 was er weer een burgerregering.
Tijdens de Eerste Golfoorlog tegen het Irak van Saddam Hoessein (1991)
speelde Turkije een belangrijke ondersteunende rol aan de zijde van de
Verenigde Staten en zijn bondgenoten, maar tijdens de Tweede Golfoorlog
in 2003 weigerde Turkije medewerking te verlenen.
DE KOERDEN
Een langslepend en moeilijk op te lossen probleem van het moderne Turkije
is de kwestie van de Koerdische bevolkingsgroep in het zuidoosten. De
herkomst van dit volk is niet zo duidelijk. Mogelijk zijn ze verwant aan de
Meden uit de Oudheid. Ze spreken net als de Perzen een Indo-Iraanse taal.
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Tegenwoordig is dit volk verspreid over vier landen: Turkije, Iran, Irak en
Syrië. Hun streven naar en strijd voor een eigen staat is al heel oud.
Voor de nationalist Atatürk pasten minderheden met een eigen identiteit,
zoals Koerden en Armeniërs, niet in een sterke staat. Ze dienden zich te
assimileren met de Turkse meerderheid. Sindsdien wordt de Koerdische
cultuur en taal hardhandig onderdrukt. Sinds het harde repressieve beleid
van de Turkse generaal Evren in de jaren tachtig is een deel van de
Koerden in gewapende opstand gekomen, met als opvallendste organisatie
de PKK, die streefde naar onafhankelijkheid. Alleen al tussen 1984 en 1999
stierven bij de gevechten met het Turkse leger meer dan 30.000 mensen en
werden ruim 3000 Koerdische dorpen vernietigd. Ook al zit hun hoogste
leider Öcalan – verantwoordelijk gehouden voor de dood van 30.000
Turken - al ruim tien jaar in de gevangenis, met tussenpozen gaat de strijd
van zijn organisatie op bloedige wijze door tot op de dag van vandaag. De
PKK staat in Turkije, de VS en de Europese Unie op de lijst van
terroristische organisaties.

Koerden verdeeld over vier landen

Onder druk van Europese mensenrechtenorganisaties en van het Turkse
streven om bij de Europese Gemeenschap te komen worden er de laatste
jaren langzamerhand meer vrijheden toegelaten aan de Koerden, zoals het
gebruik van de eigen taal op scholen.
DE LAATSTE TIEN JAAR
Naast het probleem met de Koerden is er de kwestie van het eiland Cyprus,
die internationaal de aandacht trekt. Daar woonden al heel lang zowel
Grieken, vooral in het zuiden, als Turken, in meerderheid in het noorden.
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Tussen deze bevolkingsgroepen heerste in de jaren zestig haast een
burgeroorlog, zodat er een VN-vredesmacht werd gestationeerd. Toen het
Griekse kolonelsregime in 1974 probeerde Cyprus bij Griekenland in te
lijven, bezette het Turkse leger met een invasie het noordelijk deel van het
eiland, waar de Turkse Republiek Noord-Cyprus werd geïnstalleerd, tot op
heden alleen door Turkije erkend. Turkije erkent omgekeerd GrieksCyprus niet en wil er geen zaken mee doen (wat voor deelname aan de EU
wel verplicht is; zie verderop). De Verenigde Naties doen al vele jaren
pogingen door bemiddeling de partijen bij elkaar te brengen, maar tot nu
toe met weinig succes.
Positief is dat de aartsvijanden Turkije en Griekenland de laatste tien jaar
toenadering zoeken. Wat de verhouding flink verbeterde, was de
wederzijdse hulp die de twee landen elkaar boden bij zware aardbevingen.
Die betere relatie met Griekenland werkte positief op het Turkse verlangen
toe te treden tot de Europese Gemeenschap. In 2000 kreeg Turkije het
felbegeerde aspirant-lidmaatschap, maar van echte toetreding is nog lang
geen sprake. Afgezien van stromingen en politici in Europa die de
toetreding van een land met een islamitische meerderheid niet zien zitten,
zijn er ook nog harde zaken die in de weg staan. Daarbij hoort zeker de
Koerdische kwestie – het respecteren van de rechten van minderheden maar ook de Cyprische kwestie, terwijl op gebieden als mensenrechten,
corruptie en milieuzaken er nog veel verbeterd moet worden. Ook een
dominante rol van het leger is voor de Europese landen niet acceptabel.
In 2002 bracht de uitslag van de parlementsverkiezingen een politieke
aardverschuiving teweeg. De grote winnaar was de door de islam
geïnspireerde Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK), die een
absolute meerderheid kreeg. De zege wordt gezien als een protest tegen het
oude systeem, de corruptie en enorme werkloosheid. Het leger en de
seculiere partijen hebben grote moeite met een islamitische regering, maar
lijken zich te schikken. De nieuwe regering onder leiding van Erdogan –
voormalig populair burgemeester van Istanbul – toont zich heel gematigd
en heeft sindsdien vaart gezet achter hervormingsmaatregelen om
toetreding tot de EU mogelijk te maken. De rol van het leger is al ingeperkt
en met vallen en opstaan lijkt de situatie voor de Koerden wat te
verbeteren. Turkije is op weg naar de toekomst.
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DAG 2, DONDERDAG 6 MEI:
KARABEL, SARDES, BIN TEPE
Een stralende warme dag breekt aan. We zijn al vroeg op weg. Geen
museum in Izmir vandaag, zoals het programma vermeldt. Dat komt de
laatste dag nog wel. Jona deelt opgewekt mee dat het Karabelreliëf moeilijk
is te vinden en dat er bij Sardis weinig is te zien. Zo houden we de moed
erin.
Ismael neemt het over. Hij legt uit dat Kusadasi, waar ons hotel staat,
vogel- of duiveneiland betekent. Het eilandje is intussen door een weg
verbonden met het vasteland, de duiven zijn gevlucht voor de toeristen, de
haven is flink uitgebouwd - kan de toeristenboot uit Samos er goed
aanleggen – en het dorp is uitgegroeid tot een stad. Toch is de duif het
symbool van Kusadasi gebleven.

Vogeleiland Kusadasi

We passeren een aantal rotsgraven in een bos, een necropolis. Dateren van
3000 v. Chr. en zijn gevonden, weet Ismael, bij de aanleg van de weg door
een draglinechauffeur. De hele streek zit vol met zulke graven.
We rijden over de groene vlakte van Efese die vroeger zeebodem was. Het
allereerste Efese lag tegen een berghelling en de haven lag aan de voet,
maar door verlanding is de stad in de oudheid meerdere keren verplaatst
naar de wijkende kustlijn. De oude vuurtoren van Efese staat nu ver het
binnenland in. Boven op een heuvel tekent zich een oude burcht af, het
“geitenkasteel”, want je moet volgens Ismael bijna een geit zijn om er te
komen. Van daar zagen ze de vijand al van ver naderen. Overigens
bewaren we het oude Efese voor de laatste dag van onze reis.
In de vlakte liggen moerassen waar vooral in de winter veel vogels
fourageren en waar roze flamingo’s rondstappen.
Ismael vertelt de legende van de zevenslapers, die bij Efese speelt. Ongeveer
250 jaar n.Chr. zochten zeven christelijke soldaten, bevreesd voor de
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vervolging van keizer Decius, een schuilplaats in een grot hier in de buurt.
Ze werden overvallen door een wonderbaarlijke slaap waaruit ze 200 jaar
later wakker werden in de tijd dat Theodosius II regeerde. Ze waren zich
niet bewust van het verstrijken van de tijd. Een van hen ging brood kopen
in Efese, maar hun munten waren niet meer te gebruiken. Op een vraag
vanuit de bus over de moraal van dit verhaal, is Ismael niet zo duidelijk. Hij
mompelt iets als: “wat god vermag”, maar dat is wel erg vaag.
We rijden over een brede verkeersweg noordwaarts, evenwijdig aan het
middelgebergte langs de kust, richting Izmir, en we passeren de rivier de
Kleine Meander. Alles is lentegroen. Veel velden zijn niet lang geleden
ingezaaid. De oom van Ismael had hier in de buurt een katoenplantage.
Verder worden hier olijven, druiven en perziken verbouwd èn vijgen, “de
lekkerste die je kunt eten.”
Een grote stad die we doorkruisen, kenmerkt zich door brede
winkelstraten, wijken met moderne flats in velerlei kleuren geschilderd, en
door uitgestrekte fabrieks- en bedrijventerreinen. We passeren ook de
Turkse Opelfabriek. Niet mooi allemaal – net als in West-Europa - maar
het maakt wel een moderne en welvarende indruk. Dat geldt voor de meeste
steden en streken van zuidwest Turkije waar we de komende dagen
doorheen trekken. Alles is bovendien schoon, geen vuilnis langs de kant.
Volgens Jona is dit het kustgebied van de beroemde antieke steden Izmir,
Efese, Priene en Milete, alle gelegen aan riviermondingen en meestal van
elkaar gescheiden door bergruggen. Een echte “cultuurcontactzone”. Pas in
de 20e eeuw werd meer bekend over centraal Anatolië. Vóór die tijd kende
men het voornamelijk uit legenden en mythen. De vondst van duizenden
kleitabletten van de Hittieten in de buurt van Ankara opende de weg voor
verder onderzoek en ontdekkingen.
We buigen af naar het oosten, door het gebergte, dat voor een groot deel is
beplant met olijfbomen. In een bergpas met veel bos is het even zoeken voor
Jona naar de plaats van het reliëf van Karabel. Daar is het trapje naar
boven! Niet lang daarna klauteren we over een steil pad door het dichte
kreupelhout naar een honderd meter hoger gelegen rotspartij. Goed voor
de conditie in deze hitte.
Dan openbaart zich het reliëf hoog tegen de rotswand, een krijger met een
puntmuts, gewapend met speer en boog.
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Reliëf van Karabel

Wat doet die figuur hier? Herodotos maakt er melding van in zijn
Historiën. Die heeft het over de Egyptische farao Sesostris, die
veroveringstochten maakte door Anatolië en zelfs overstak naar de
Thraciërs in Europa. Overal richtte hij gedenktekens op ter ere van zijn
overwinningen, zoals deze in Ionië. Over de borst van de man zou volgens
Herodotos een inscriptie hebben gestaan:”Dit land heb ik met mijn
schouders veroverd voor mezelf.”
Volgens Jona betreft het hier echter een afbeelding van Tarkasnawa,
koning van Seha, die als vazal van de Hittieten opdracht kreeg het naburige
Troje te hulp te komen tegen indringers. (ongeveer 1250 v. Chr.)
Vermoedelijk heeft hier over de berg een pad gelopen waarlangs men dit
reliëf ooit heeft uitgebeiteld ter ere van deze koning.
De reis gaat verder over een vlakte tussen de bergen. Hier in de buurt vond
volgens Jona de Slag bij Corupedion plaats, de laatste veldslag in de
Diadochenoorlogen tussen de rivaliserende opvolgers van Alexander de
Grote. De strijd ging tussen Lysimachus, heerser over Macedonië en
westelijk Anatolië, en Seleucus Nicator, koning over het grootste deel van
het Midden-Oosten en oostelijk Anatolië, beiden ooit officieren van
Alexander.
Om onduidelijke reden doodde Lysimachus zijn zoon Agathocles, die hij
had van zijn eerste vrouw. De vrouw van Agathocles, Lysandra, vluchtte
naar Seleucus om hulp en wraak. Op zo’n gelegenheid had die wellicht
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gewacht om het rijk van Lysimachus binnen te vallen. In de winter van
282/281 v. Chr. trok hij tegen de vijand op en hier bij Corupedion troffen
de legers van de twee al bejaarde koningen elkaar. Vermoedelijk gebruikte
Seleucus ook olifanten. Aan het eind van de dag was Lysimachus dood en
zijn leger verslagen. Seleucus voegde het Macedonische rijk bij het zijne,
maar had er niet lang plezier van, want nog in hetzelfde jaar werd hij
vermoord door de zoon van de Egyptische vorst Ptolomaius.

Lysimachus

Seleucus Nicator

We rijden nu door het vroegere Lydië. Jona vertelt in grote lijnen de
geschiedenis van de oude koninkrijken Frygië en Lydië (zie: “De
geschiedenis van Turkije” blz. 12-15). Wij rijden intussen door een
berglandschap met veel wijngaarden. Net Zuid-Frankrijk.
Na de lunch - drie gangen nog wel – verlaten we al gauw de hoofdweg en via
een smalle weg met verbazend veel benzinepompen erlangs bereiken we een
vlakte met akkers waaruit een drietal heuvels oprijst: Bin Tepe, grafheuvels
van Lydische koningen. We kunnen ze alleen vanaf de weg vanuit de verte
bekijken. Buiten de bus slaat de hitte van de brandende zon ons in het
gezicht. De planten langs de weg beginnen al te verdorren.
Jona licht toe dat in oude tijden begraven onder een heuvel gewoon was in
Oosterse landen – eigenlijk zie je het in vele delen van de wereld. Hier
onder de grote heuvel lag koning Alyattes, vader van de bekende Croesus.
Het graf is pas in de 19e eeuw geopend. De sarcofaag bleek geplunderd. Op
de top van de heuvel stonden ooit enkele stenen fallussen. Wellicht een
teken van de mannelijke kracht of macht van de koning?
De Lydische koningen sloegen voor het eerst munten, van goud nog wel en
met het symbool van het koningshuis erop, een leeuw. Daar betaalden ze
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hun soldaten mee. Over de vlakte stroomt het beekje Pactolus, waaruit in
de oudheid de koningen hun goud lieten zeven. Hier in de buurt vond ook
de veldslag plaats tegen de Perzen waarbij de paarden van de Lydiërs in
paniek raakten door de stank van de Perzische dromedarissen.

Bin Tepe: graf van Alyattes

Wij zoeken de airco in de bus weer op, al werkt die maar matig, en toeren
op het oude Sardis aan, ooit de hoofdstad van de Lydische koningen en later
van de lokale Perzische satrapen. Bij de ingang staat een bord met een
plattegrond en in de benedenhoek een afbeelding van een Griekse vaas
waarop koning Croesus is afgebeeld op de brandstapel.

Croesus op de brandstapel

De vaas staat nu in het Louvre in Parijs. Herodotos zal zijn verhaal dat
Croesus aan de brandstapel ontsnapte – hij bedacht een onverwachte
regenbui - ontleend hebben aan een oude hymne waarin wordt vermeld dat
Croesus werd meegenomen naar Hyperboreas, dus naar mensen die in het
noorden wonen, maar hij vatte de figuurlijke betekenis niet dat men dat zei
van iemand die aan zijn einde kwam. Het zij hem vergeven.
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Van het Lydische Sardes zullen we niets meer zien, daar de stad later is
vergriekst en nog later verromeinst. We bewonderen in het complex vooral
het gymnasium, een Romeins bouwwerk (voltooid in 211 n. Chr.) dat er,
hoewel een ruïne, nog goed herkenbaar bij staat. Volgens Jona het
“pronkstuk”. De achterwand heeft veel weg van de achtergrond van de
theaters uit die tijd. Kleurige marmeren pilaren dragen prachtige Ionische,
Korinthische en nog andersoortige kapitelen. De standbeelden zijn zoals
gewoonlijk uit de nissen verdwenen.

Romeins gymnasium van Sardes

Een gymnasium diende als een veredelde sportschool. Daar kon men
worstelen, verspringen, ballen met varkensblazen, enzovoort, alles met het
oude idee van een gezonde geest in een gezond lichaam. Bij zo’n
sportgelegenheid hoorde ook vaak een bibliotheek, want het ging om
algemene ontwikkeling. Een inscriptie onder de fries vermeldt Julia
Domna, de vrouw van keizer Septimus Severus. Een andere inscriptie zegt
dat het is gebouwd “door de Senaat en het volk van Rome”.
Van de verderop gelegen synagoge uit de derde eeuw is niet veel meer over.
Je herkent nog een atrium omringd met zuilengalerijen. Er zijn enkele
nissen zichtbaar. In één ervan zullen de thorarollen met teksten gelegen
hebben. Op de grond bevinden zich resten van mozaïeken, waarin ook de
knoop van Salomo is te zien.

Knoop van Salomo

Beelden in de synagoge
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Na een korte rit bereiken we de tempel van Artemis in het Pactolusdal, een
ruïne op een hoog platform. Enkele geweldige pilaren die weer zijn
opgericht, symboliseren de vergane grootsheid.

Tempel van Artemis

De godin Artemis kwam voort uit de oeroude moedergodin van Anatolië.
Bij de Grieken was zij, dochter van Zeus en zuster van Apollo, de godin van
de jacht en de maan. Men is al vóór 300 v.Chr. aan de bouw begonnen. De
Ioniërs uit die tijd streefden naar grootse monumenten en dit moest een
supertempel worden. Wellicht heeft Alexander de Grote hem toegezegd aan
de inwoners van Sardes. Uiteindelijk duurde de bouw bijna 500 jaar, het
bouwplan is nog een paar keer veranderd, maar de tempel is nooit voltooid.
Onder de indruk van al die vergane glorie rijden we aan het eind van de
middag over snelwegen via Izmir naar Kusadasi. We passeren een
richtingbord dat verwijst naar Magnesia. Jona legt uit dat men in de
Oudheid hier in de buurt stenen vond met magnetisch ijzer erin. De filosoof
Thales van Milete concludeerde uit de kracht die hij waarnam, dat ijzer een
ziel moest hebben. Voor die tijd geen gekke gedachte.
Ook Turkije kent fileproblemen, want in de buurt van Izmir wordt onze rit
flink vertraagd door de avondspits. De zon wordt nu afgewisseld met
dreigende wolken uit zee, maar daar blijft het bij. Na 2 ½ uur zijn we
eindelijk terug in het hotel, vooral moe van de lange rit met de bus.
Kusadasi ligt eigenlijk niet gunstig voor de expeditie zoals we deze dag
hebben ondernomen. Goed voor de evaluatie van de reis. De stemming in de
groep heeft er in ieder geval niet onder geleden. We leren elkaar al aardig
kennen.

~ 46 ~

DAG 3, VRIJDAG 7 MEI: PRIENE EN MILETE
Van Kusadasi rijden we door de met bloeiende brem gekleurde bergen
zuidwaarts. De uitzichten zijn groots. Af en toe zie je de zee met hier en
daar een eiland opdoemend uit de nevels. De steden langs de kust zijn
modern, met brede boulevards, fraaie parkaanleg en veelkleurige
flatgebouwen. Alleen aan de slanke minaretten die boven de bebouwing
uitsteken, kun je vermoeden dat je in een islamitisch land bent.
Zo belanden we aan de rand van het dal van de rivier Meander, een
opgeslibde vlakte tot aan verre bergen. De rivier voerde “fenomenaal” veel
sediment aan en doet dat nog steeds. Een vruchtbare landbouwstreek. Het
historische Milete, eens aan zee gelegen aan een baai, ligt nu als een soort
eiland ergens in die vlakte. Jona licht toe dat de vruchtbare gronden met
hun rijke oogsten juist de basis vormden van de rijkdom en macht van het
oude Milete. Ook het oorspronkelijke Priene is in de modder verdwenen.
De ruïnestad die we gaan bezoeken, is herbouwd tegen de berghelling van
de Mycale. De haven is nu akkergrond en de zee is nergens meer te zien.

Situatie vóór het dichtslibben van de baai

De berg Mycale waar Priene werd herbouwd

Oorspronkelijk was Priene, gelegen langs de rivier de Meander, een
Karische stad, die rond 1000 v.Chr. door Griekse kolonisten werd
ingenomen. In de 8e eeuw werd Priene lid van de Ionische
Twaalfstedenbond. Rond 645 v.Chr. raakte de stad onder heerschappij van
de Lydiërs. In het begin van de 6e eeuw leefde hier Bias van Priene, een
beroemde wijze wetgever. Bij de Perzische verovering in 545 v.Chr. werd
de stad vernietigd en de bewoners werden verkocht als slaaf.
De stad werd hersteld, deed mee aan de Ionische Opstand tegen de Perzen
en nam in 494 met twaalf schepen deel aan de zeeslag bij Lade. Na de
nederlaag werd Priene net als Milete opnieuw verwoest.
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In het midden van de 4e eeuw werd de stad herbouwd op de zuidhelling van
het Mycalegebergte, waarschijnlijk met steun van de Karische koning
Mausolles en van Alexander de Grote. Het gebeurde onder leiding van de
beroemde stedebouwkundige Hippodamus van Milete, die ondanks de
berghelling koos voor een rechthoekig stratenplan, het schaakbordpatroon.
De terrassen werden verbonden met trappen. Overigens was zo’n
rechthoekig stratenplan al bekend bij de Assyriërs. De stad werd omringd
door een metershoge muur met poorten en overheerst door een vesting op
de Acropolis.

Stadsplan Priene

Tempel van Athena

Alexander de Grote gaf de stad opdracht het onbetrouwbare Milete te
bewaken, verbleef er zelf enkele dagen en gaf opdracht voor de bouw van
de tempel van Athena. In de 2e eeuw beleefde de stad een nieuwe
bloeiperiode onder de Romeinen. In de 6e eeuw onder de Byzantijnen
werden een aartsbisschopskerk en een kasteel gebouwd, maar toen later de
haven dichtslibde, werd de stad verlaten. In de 19e eeuw hebben Engelse en
Duitse archeologen opgravingen verricht en vanaf 1977 hebben de Duitsers
een aantal gebouwen gerestaureerd.
Bij het betreden van de stad legt Jona uit dat het slim was op een gegeven
moment de citadel zo hoog boven de stad te bouwen. Dan was je veilig voor
de katapult, die zware stenen wel 400 meter ver kon slingeren. We
wandelen omhoog via trappen en merken de waterleidingen op langs de
trappen en geplaveide wegen. Klaprozen en bloeiende oleanders begeleiden
ons omhoog. De ruïnestad van steenbrokken en zuilentrommels kent veel
schaduw door de pijnbomen die ervan bezit genomen hebben.
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Daar is de tempel van Isis, een stapel rotsblokken. Het bewijs of dat “Isis”
klopt, is volgens Jona “flinterdun” met slechts één inscriptie. Alexander de
Grote moet die godin in ieder geval gekend hebben van zijn Egyptische
avonturen.
Het theater uit de 3e eeuw v. Chr., “een van de mooist bewaarde” volgens
onze deskundige, dateert uit een oudere fase van Griekse theaterbouw en
moet gediend hebben voor het opvoeren van komedies e.d. Vooraan zijn de
zetels van de “sjieke mensen”, zoals de priesters en bestuurders, terwijl
helemaal bovenin, op het schellinkje, de arme donders zaten. Wel hadden
die het mooiste uitzicht op de toenmalige baai.
We wandelen naar de tempel van Athena Polias, de stadsbeschermster, uit
de 4e eeuw v. Chr., zoals gezegd een geschenk van Alexander de Grote aan
de stad. Alleen een rij grote zuilen staat nog (of weer) overeind. Jona wijst
op een hellenistische variatie van de oorspronkelijke tempelbouw: de
ingang zit buiten de as van het gebouw, vanwaar je de tempel zelf niet
direct zag. Des te groter was het effect daarna. Zulke afwijkingen zijn teken
van creativiteit en verraden de “echte kunst, mooi maar nutteloos”. l’Art
pour l’art. De tempel is pas afgebouwd tijdens keizer Augustus. Zo’n
“knots van een tempel” was wel moeilijk te onderhouden. Angela en Jona
vertalen voor ons de tekst op een blok steen op de grond: “Door het volk
aan Athena Polias en aan de keizer, zoon van god.” Romeins dus.
Na enige omzwerving over het terrein dalen we via trappen af naar een
lagere Romeinse straat, geplaveid met grote stenen. Zo bereiken we het huis
van Alexander de Grote, een klassiek model met een atrium, maar er is
weinig van over. Er zijn tot op heden maar weinig echt Griekse huizen
gevonden. Volgens Jona mocht je er in Alexander’s tijd alleen binnen als je
gereinigd was en witte kleding aan had. Hij had in ieder geval een mooi
uitzicht op het dal en de baai. Aardig idee nu in zijn huis rond te lopen.
We belanden op de agora, het economisch centrum van de stad. Aan de ene
kant stond voorheen een stoa, een zuilenhal, van 110 meter lang. Daar
konden de mensen beschutting vinden tegen zon en regen. Er resten slechts
wat zuilbrokken op de grond. Er staat ook een tempel van Zeus aan het
plein, of wat ervan over is, vreemd genoeg met de achterkant naar het plein
gekeerd. Ten slotte kijken we rond in de ruïnes van het prytaneion, het
regeringscentrum van de polis, en daarnaast in het nog goed bewaarde
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bouleuterion, de vergaderzaal van de stadsraad. De naar drie zijden
oplopende stenen banken boden plaats aan ruim 600 mensen. Er namen in
de Griekse steden doorgaans veel mensen deel aan het politieke leven.

Bouleuterion

Het grijs wordt opgefleurd door bloeiende oleanders.

Tegen het naderen van de middag wordt het erg warm. Na de theepauze
rijden we onder de berg langs. Jona wijst erop dat ongeveer op deze plaats
de Slag van Mycale heeft plaatsgevonden in 479 v. Chr.
Na de verloren zeeslag bij Salamis (480) had een Perzisch leger hier zijn
tenten opgeslagen en een deel van de Perzische vloot lag in de baai. Een
Griekse expeditiemacht, geleid door de Spartaanse koning Leotychides,
trok tegen ze op. Herodotos doet verslag van de strijd. De Atheners voeren
langs de kust, landden aan de voet van de berg en de hoplieten vielen het
Perzische kamp rechtstreeks aan. De Perzen trokken zich al gauw terug op
de berg, maar van die kant werden ze verrast door de Spartanen. Veel
Perzen wisten te ontvluchten in de bergen, maar de nederlaag was een
ommekeer in de strijd tussen Perzen en Grieken. Van toen af gingen de
Grieken in de aanval en beheerste de stadstaat Athene de Egeïsche Zee.
In de vlakte van akkers en olijfbomen passeren we enkele malen zijtakken
van de rivier Meander. Hier en daar zijn ze al koren aan het oogsten. We
laten Milete nog even links liggen en bereiken de helderblauwe zee, waarin
talrijke zand- en modderbanken verraden dat de rivier nog steeds voor
nieuw land zorgt. In het dorp Didim lopen we een stuk over de afgesloten
weg en staan dan voor de beroemde Apollotempel van het oude Didyma.
In de 8e eeuw v. Chr. is men begonnen met de bouw van het Ionische
heiligdom, op de plaats van een oudere tempel. Het werd een orakeltempel.
Hij is meerdere keren herbouwd. De bouw van de huidige tempel is
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begonnen in de 3e eeuw v. Chr. en werd pas 600 jaar later stopgezet, in de
tijd van de Romeinen, omdat het niet meer was te bekostigen. Daar de
tempel zo groot was, 120 meter lang (dat is meer dan de hoogte van de dom
van Utrecht) en 60 meter breed, was het onmogelijk er een houten dak
overheen te bouwen. Daarom plaatste men binnen de tempel een kleiner
heiligdom voor het orakel.
Er kwam hier geen gas uit de bodem - zoals in Delphi - die bedwelmend kon
werken op het orakel. Volgens Jona zat er waarschijnlijk een vrouw boven
een bak water waaruit etherische dampen opstegen. Haar kreten werden
door priesters vertaald. Hun antwoorden op vragen waren zoals bij alle
orakels vaak cryptisch en soms heel slim in het paaien van vorsten.
Alexander de Grote bijvoorbeeld werd de zoon van Zeus genoemd. Dan zou
hij vast wel bij de bekostiging van de tempel helpen. In 385 maakte keizer
Theodosius een einde aan dat orakelen. Op overtreding stond de doodstraf.
In de 15 eeuw is de tempel verwoest door een aardbeving. In de 20e eeuw
startte men met opgravingen in de heuvel van puin en met de restauratie.

Apollotempel van Didyma

Reliëf met griffioenen

We krijgen gelegenheid om de restanten van het gigantische bouwwerk te
verkennen. Twee zuilen in de voorhal heeft men weer overeind gezet om een
idee te geven van hun omvang en sierlijke voetstukken. Overal in het
gebouw liggen brokstukken van kapitelen en friezen met prachtige reliëfs,
zoals van gevleugelde leeuwen, griffioenen en Medusahoofden. Hier hebben
kunstenaars zich kunnen uitleven.
Tijd voor de lunch, in een restaurant met uitzicht op de tempel. Ze serveren
zeebaars, wel smakelijk, maar aan graten geen gebrek. Achteraf schrikt
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Jona - die zelf de groepspot beheert - van de rekening, maar wat wil je met
zo’n uitzicht?
Dan bereiken we Milete, samen met Efese de basis van de Ionische
beschaving. De geschiedenis van de stad gaat terug, blijkt uit vondsten van
Kretenzische oorsprong, tot in de 18e eeuw v. Chr. In de 15 eeuw is de stad
waarschijnlijk een Myceense kolonie geworden. Milete wordt voor het eerst
in de Hittitische annalen van koning Mursilli II genoemd als Millawanda.
Rond 1320 steunde Milliwanda de opstand van het buurland Arzawa tegen
de Hittieten, die eindigde met vernietiging van de stad.
In de 11e eeuw v. Chr. werd Milete bewoond door Ioniërs. Het werd een
belangrijke havenstad die in de 8e eeuw tot grote bloei kwam en ongeveer
80 koloniën stichtte aan de Zwarte en de Middellandse Zee, o.a. het
Egyptische Naucratis. De koopvaardijvloten gingen helemaal tot Catalonië.
Milete werd een bron van Griekse filosofie en wetenschapsbeoefening.
Wetenschappers gingen zich voor het eerst bezighouden met de meetbare
realiteit. De bekendste was Thales van Milete (625-545) die beweerde dat de
wereld voortkomt uit water. Een leerling van hem ontwikkelde als eerste
een theorie dat de aarde bolvormig is.

Thales van Milete

Romeins theater van Milete met Byzantijns kasteel erop

In de zesde eeuw werd Milete eerst onderworpen door de Lydische koning
Croesus en later door de Perzen onder Cyrus II. Een van Milete uitgaande
opstand van de Ionische steden tegen de Perzen leidde in 494 v. Chr. tot een
nederlaag in de zeeslag bij Lade en tot de verovering en verwoesting van de
stad. Herodotos schrijft dat de bewoners werden weggevoerd.
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Vanaf 480 v. Chr. werd de stad planmatig herbouwd onder leiding van de
architect Hippodamus van Milete, volgens het zogenaamde
schaakbordpatroon. De stad kende opnieuw bloei, maar ook veel strijd: in
de 5e eeuw bondgenoot van Athene, tijdens de Peloponnesische Oorlog basis
van de Spartaanse vloot, daarna weer Perzische overheersing, tot de stad in
de 4e eeuw werd veroverd door Alexander de Grote.
In 133 v. Chr. werd Milete samen met het koninkrijk Pergamon deel van de
Romeinse provincie Asia. In de Romeinse keizertijd bloeide de stad nog
eenmaal en talrijke bouwwerken kwamen tot stand. Op zijn derde reis
kwam Paulus hier prediken. In de Byzantijnse tijd, toen de baai van
Latmos verder verzandde, werd een nieuwe haven aangelegd. Opmerkelijk
genoeg bouwden de Byzantijnen een kasteel boven op het theater.
In de 12e eeuw viel de stad in handen van de Seldjoeken. In de Ottomaanse
tijd was Milete nog van enig belang, maar doordat de stad niet meer aan
zee lag, zette het verval door en werd zij tenslotte verlaten. Onder de Duitse
archeoloog Wiegand begonnen in 1899 de opgravingen en nog steeds zijn
Duitsers daarmee bezig. Van de Griekse stad is niets meer over. De huidige
ruïnes zijn Romeins. Het grootste deel van de stad ligt nog steeds onder de
grond.
We beginnen in het reusachtige halfronde theater. De achterwand is
verdwenen. Het was er een met veel pilaren, niet bepaald bevorderlijk voor
de akoestiek. Toneelspelers moesten een soort megafoon gebruiken om
verstaanbaar te zijn. Het publiek werd hier later ook vermaakt door
gladiatoren. In dit gebied waren die nog populairder dan in Rome. Op de
grond liggen steenbrokken met fraaie afbeeldingen van zulke
vechtersbazen.

Reconstructie achterwand theater

Gladiatorreliëf in het theater
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Het was ooit een Grieks theater. Onder keizer Trajanus is het uitgebouwd
tot een Romeins theater voor 20.000 toeschouwers. Boven in het theater
staat dreigend het Byzantijnse kasteel.
Door velden met hoge distels en riet, waaronder veel meer Milete verborgen
moet liggen, volgen we Jona naar het Romeinse badhuiscomplex, de
thermen van Faustina. Zij was de echtgenote van Marcus Aurelius en
vergezelde haar man op zijn reizen en veldtochten. De brandende zon doet
wel verlangen naar een koel bad, maar helaas ligt alles droog, op een
vierkante kuil na in een van de badhuizen, waarin modderig water staat.
Riviergod Meander kijkt, zonder gezicht, vanaf de zijkant nietsziend toe.
Wij zien ook niet veel, want de prachtige vloermozaïeken blijken ergens in
een museum te liggen.
Het verhaal gaat dat zulke badhuizen halve bordelen waren, maar Jona
weet dat veel van die anekdotes niet kloppen of opgeklopt waren. Wel waar
is dat men in die tijd mensen met allerlei ziekten adviseerde naar een
badhuis te gaan, maar juist daardoor verbreidden de ziekten zich.
Een schildpad moet niets van ons gezelschap hebben en kruipt gauw weg in
een gat in de muur. Dat ligt anders bij een grote bruingele hond die ons
vanaf hier trouw volgt. Vriendelijk, maar hij houdt afstand. In de verte
vliegen ooievaars op als we verder trekken over het terrein. Zo belanden we
op de noordelijke kade bij wat ooit een haven was. In de nog aanwezige plas
staat een groot brok steen met reliëf in het water, een monument. Jona ziet
twee mogelijke redenen voor de oprichting ervan. Of het is neergezet door
keizer Octavianus ter ere van de overwinningen van Marcus Antonius of,
en dat lijkt beter, door de Milesiërs ter ere van Pompeius, omdat hij de
piraten op de Middellandse Zee had verslagen en zij weer normaal handel
konden drijven. De hond is er maar bij gaan liggen.

Havenmonument van Milete
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Verderop in de rietvelden kijken we uit op een meer, maar we vernemen
dat daaronder de noordelijke agora ligt, die in moeras en water is
verzonken. Er moet een monument op hebben gestaan van Apollo in de
gedaante van een dolfijn. Hier was voorheen het centrum van de stad. Naast
een Seldsjoeks bouwwerk staan alleen wat zuilen overeind van
vermoedelijk het vroegere gymnasium. Ook het bouleuterion moet hier
gestaan hebben.

Waar de noordelijke agora van Milete heeft gelegen.

Ook daaronder ligt Milete.

De rest van de ruïnestad laten we rusten. De hond volgt ons op de voet en
bij de bus wacht hij op de beloning voor zijn trouwe begeleiding: broodjes
en koek, die hij zich goed laat smaken. Ook de chauffeur geeft hem wat.
Vermoedelijk haalt hij deze truc uit bij alle bezoekende gezelschappen.
De lange rit door de bergen naar Bodrum onderbreken we langs een
helderblauw meer, op een overschaduwd terras met uitzicht op een
ooievaarseiland, terwijl een groep ganzen met jongen in het heldere water
bedelt om voedsel. Een moment van rust.
Bodrum, het historische Halikarnassos, bijna aan het eind gelegen van een
bergachtig schiereiland, ligt aan blauwe baaien, helderwit geblokt tegen de
berghellingen, echt Mediterraan. Hotel Flora - laagbouw rond een
zwembad, veel bloeiende planten en struiken - ligt aan een baai, ervan
gescheiden door een brede weg en een park. De weg met hotels en
restaurants loopt verderop dood. De meesten van ons gaan daar ‘s avonds
ergens uit eten, buiten gezeten als op een zomeravond. Rond de baai
schitteren de lichten.
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DAG 4, ZATERDAG 8 MEI: BODRUM
In de 11e en 10e eeuw v. Chr. vestigden Dorische kolonisten zich in het land
van de Kariërs en ze vermengden zich min of meer met de oorspronkelijke
bevolking. De Doriërs waren een krijgshaftig volk. Ze zijn de uitvinders van
de hoplietenhelm met de paardenstaart erop en van het grote ronde schild.
Goede huurlingen waren het in veel legers. Echter, dit volk nam al spoedig
de taal van de wat noordelijker wonende Ioniërs over, zodanig zelfs dat de
Historiën van de beroemdste zoon van Halikarnassos, Herodotos, één van
de belangrijkste bronnen is geworden om het Ionische Grieks te begrijpen.
In de 6e eeuw is de stad waarschijnlijk deel geworden van het Lydische rijk
van koning Croesus. Na onderwerping van Lydië en de kuststreken door de
Perzen werd de stad bestuurd door een Karische dynastie, waartoe ook de
beroemde koningin Artemisia behoorde, die als aanvoerder van haar
schepen persoonlijk deelnam aan de zeeslag bij Salamis, aan de zijde van de
Perzische koning Xerxes.
In de 4e eeuw maakte satraap Mausolles (377-353) Halikarnassos tot
hoofdstad van Karië, hij bouwde de stad uit, liet prachtige bouwwerken
optrekken en versterkte haar met een 6 kilometer lange muur. Na zijn dood
werd hij opgevolgd door zijn zuster Artemisia - de tweede vrouwelijke
satraap met die naam - die een beroemd grafmonument, het Mausoleum,
voor haar broer liet bouwen, later beschouwd als één van de zeven
wereldwonderen van de Oudheid.

Beeld van Herodotos van Halikarnassos in Bodrum

Reconstructie Mausoleum van Halikarnassos
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In de strijd tegen Alexander de Grote was Halikarnassos een van de
belangrijkste Perzische vestingwerken, verdedigd door Griekse huurlingen
en het lukte hem slechts met moeite en met steun van een verbannen lid van
de koninklijke familie, ene Ada, de stad te onderwerpen. Die Ada stelde hij
aan als koningin. Na zijn dood was de stad twistpunt tussen zijn opvolgers
en ze ging verschillende malen in andere handen over. In de strijd van de
Seleuciden met de Romeinen koos de stad wijselijk de kant van Rome en
bleef daardoor een tijd min of meer onafhankelijk. Pas in 58 n. Chr. werd
het onderdeel van de Romeinse provincie Asia.
Vanaf 395 behoorde de stad tot het Byzantijnse rijk, tot zij in 1402 werd
veroverd door ridders van de orde van de Johannieters. Die kwamen op het
idee van de stenen van het Mausoleum een groot kasteel aan de haven te
bouwen, zodat een toenmalig wereldwonder ten onder ging.
Doordat de stad in latere perioden van Seldjoeken en Osmanen bevolkt
bleef en groeide, moest het huidige Bodrum dat betalen met verlies van een
groot gedeelte van het antieke Halikarnassos.
Een prachtige zonnige dag breekt aan. Tijdens het ontbijt wordt er wat
gemopperd over het hotel, zoals over het warm water van de douche dat
maar niet wil komen. Niet getreurd echter, maar rap met de bus naar de
haven, naar het kasteel. Op een rotonde zwaait Ataturk heldhaftig met een
palmtak in plaats van met een zwaard. Volgens Jona droegen zijn soldaten
hem op handen. Hij was zo eerlijk om hen op te roepen: “Ik beveel jullie
niet om naar voren te gaan, maar om te sterven.” Hij voerde op efficiënte
manier een reeks veldslagen, versloeg later de Grieken en bevorderde
daarna de vrede. Vandaar die palmtak.

Atatürk

Het kruisvaarderskasteel aan de haven
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Het lijkt wel vlaggetjesdag bij de haven, maar het blijkt te maken te hebben
met een verkiezingscampagne. Dat verklaart al die posters met grijze
koppen. De haven ligt vol jachten en langs de kade naar het kasteel mag je
wel spreken van een goudkust van dure schepen.
Via zeven poorten betreden wij de grote binnenplaats van de “Burcht van
Petrus”, rijk voorzien van bomen en bloemen. Het kasteel is beroemd als
museum voor onderwaterarcheologie. Het is er druk van bezoekers, ook
van hele schoolklassen. We zwermen uit om op eigen gezag al het fraais te
bekijken. Het kasteel is een wirwar van torens, doorgangen en
binnenplaatsen en biedt prachtige uitzichten op havens en stad. Enkele
pauwen lopen hartverscheurend te schreeuwen, maar één maakt het weer
goed door zijn staart pronkend uit te waaieren.
Langs een muur van de hof staan honderden wijn- en olieamforen
uitgestald in allerlei vormen en maten. Die heeft men uit gezonken schepen
gehaald. In verschillende torens van het gebouw zijn historische
voorwerpen uitgestald, zoals glaswerk, kleding en wapens, munten,
sieraden, beeldjes, een model van een gezonken schip met lading en ook een
scheepswrak uit de late bronstijd. Zelfs een variatie van wc’s uit de
Oudheid valt te bezichtigen.

Amforen en sfinx in het kasteelmuseum van Bodrum

Een wandeling langs de kaden en door een deel van de stad brengt ons naar
het Mausoleum of wat er van over is: een enorme vierkante kuil met
kelders, fundamenten en grote brokken pilaar. Heel triest, maar we waren
gewaarschuwd. In de hal opzij zijn kopieën van reliëfs opgehangen en in
een ruimte ernaast zijn een aantal reconstructies te zien van het
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mausoleum. Jona vertelt over Mausolles en zijn zuster Artimisia en dat het
vierspan en de leeuwen die ooit op het bouwwerk stonden, nu in het Britisch
Museum staan, evenals de fries met strijdende amazones.
Om te lunchen zijn er vele leuke restaurants en terrasjes langs de haven.
Daarna neemt het grootste deel van de groep de bus naar het hotel, even
ontspannen langs en in het zwembad. Anderen verkennen het centrum en
laten zich met een dolmus naar het hotel brengen. Dat zijn busjes die
volgens vaste routes door de stad kruisen en voor een luttel bedrag hier en
daar passagiers oppikken om ze ergens anders weer af te zetten.
Later op de middag rijden we naar het derde theater van onze reis.
Donkere luchten dreigen en het is benauwend warm. Jona geeft in het
theater nadere informatie over drie bekende personen uit Halikarnassos.
Allereerst natuurlijk Herodotos (485-425/420) die wellicht in zijn jeugd de
Perzische vloot nog in de haven heeft zien liggen. Maakte veel reizen, is
later naar Athene verhuisd en in 444 v. Chr. geëmigreerd naar Zuid-Italië,
naar Thuria. Een creatieve geest die met zijn Historiën de
geschiedschrijving een belangrijke impuls heeft gegeven.

Strijdende amazones op het fries van het Mausoleum

Theater met uitzicht op stad en baai

De volgende persoonlijkheid is Dionysios van Halikarnassos (60 v. Chr.7 n. Chr.). Hij moet in dit theater zijn geweest. Hij verkeerde 22 jaar lang
in de voorname kringen van Rome. Schreef essays over retoriek en
stijlkritiek, een “hoogleraar in welsprekendheid”. Hij legde de Romeinen
uit hoe ze goede Grieken konden worden, welke Griekse teksten ze het beste
konden lezen, hoe ze in de architectuur de Griekse klassieken konden
navolgen, want de Griekse beschaving was immers superieur! Of, volgens
gevleugelde woorden van een bekend reisleider, “waar ik heen wil”: de
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cultuur uit de klassieke tijd van de Grieken moest nagevolgd worden, wilde
men beschaafd genoemd worden.
De derde beroemde naam uit de stad is Herakleitos, een dichter, niet veel
van bekend. Schreef het grafschrift voor Artimisia, die stierf in het
kraambed: “Ze had twee kinderen, de één nam ze mee, de andere liet ze
achter om haar echtgenoot te troosten.”
Dan voert de tocht naar de Myndospoort met zijn twee torens, gebouwd in
de 4e eeuw, tegelijk met de stadsmuur. Eén toren staat nog half overeind.
Vóór de torens en de muur lag een diepe gracht, deels nog te zien. Muren en
torens waren stevig gebouwd om aanvallen met de katapult te weerstaan.
Men gebruikte vaak stormladders om op de muren te klimmen. Door de
rijen stenen van de muur te tellen schatte men hoe lang de ladders gemaakt
moesten worden. In 334 probeerde Alexander de Grote via deze poort de
stad in te nemen. Pas na twee maanden hadden zijn troepen een bres
geslagen, waarna de Perzen zich terugtrokken op de heuvel en in andere
vestingwerken. Het was een beperkte overwinning, want het duurde nog
bijna een jaar vóór de stad viel. Dat gaf de Perzische troepen de tijd om
zich elders te hergroeperen.
Als toetje krijgen we het uitzicht vanaf de berg die de stadsdelen van elkaar
scheidt. Die berg kenmerkt zich door een rij oude windmolens, waarvan er
één is gerestaureerd. We genieten van het panorama en de wind die
hierboven enige verkoeling schenkt en bekijken een grote ballon die gereed
hangt om liefhebbers nog hoger uitzicht te bieden. Dat doen we maar niet.

Restant van de Myndospoort

Windmolen op de berg in Bodrum

De avond is voor ons zelf. Het wordt voor de meesten terrasbezoek, na een
rustige maar interessante dag op een historische plek.
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DAG 5, ZONDAG 9 MEI:
XANTHOS, LETOÖN, FETHIYE
Vandaag gaan we op weg naar Fethiye, waar ongeveer de grens tussen
Karië en Lycië lag. Er staat een verkoelende zeewind bij ons vertrek. Na het
schiereiland slingeren we door een ruig middelgebergte, dicht bebost met
pijnbomen. De rit gaat langs steden als Milas, Yatagan, Muğla en Ortaga.
Bij Yatagan wordt het berglandschap ontsierd door grote bergen gruis en
installaties van een steenkool- en leisteenmijn en door een grote
energiecentrale. Ismael vertelt dat men hier ook een kerncentrale wilde
bouwen, maar door felle protesten van de bevolking, ook uit andere delen
van Turkije, heeft de overheid het plan laten varen.
Jona gaat dieper in op het historische Lycië, waarvan wij de restanten in
Xanthos en Patara gaan bezoeken. Net als in andere delen van West- en
Zuid-Anatolië was het Luwisch de oorspronkelijke taal. In Egypte heeft
men inscripties van deze beeldtaal gevonden. We weten ook iets over dit
landje uit Hittitische teksten. Als nomaden in de bergen levend zonder vaste
woonplaats waren ze moeilijk te onderwerpen. Pas later vestigden ze aan de
kust nederzettingen. Ze deden ook aan piraterij en maakten vermoedelijk
deel uit van de beruchte Zeevolken rond 1200 v. Chr.
Homerus vermeldt dit volk als geduchte krijgers. Hij verhaalt over de
Lycische koning Sarpedon, die een zoon van Zeus zou zijn en die met zijn
neef Glaucus als bondgenoot vocht aan de zijde van de Trojanen in de strijd
tegen de Grieken. Hij werd tenslotte verslagen en gedood door de Griekse
held Patroclus, die in de wapenrusting van Achilles de Trojanen terugdreef
van de Griekse linie.
Een ander bekend verhaal uit de Ilias over Lycië is dat over Bellerophon,
een mythische figuur die beschuldigd werd van het verleiden van de vrouw
van ene koning Proitos en die werd verbannen naar Lycië. De koning van
dat land zou hem moeten doden, maar was bang voor de wraak van de
goden en stuurde hem op verschillende levensgevaarlijke missies. Zo moest
hij het vuurspuwende monster Chimaera doden. Bellerophon wist het
gevleugelde paard Pegasus te overmeesteren en op de rug van dat dier
gezeten kon hij met een list het monster doodsteken. Na wat andere
heldendaden verkreeg hij de dochter van de koning tot vrouw en de helft
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van het koninkrijk. Het liep minder goed met hem af toen hij overmoedig
geworden met Pegasus naar de berg Olympos wilde vliegen, het verblijf van
de goden. Zeus liet het paard door een vlieg steken, het stortte neer en
Bellerophon raakte verminkt en leefde verder als kluizenaar. Het is, merkt
Jona op, wel ongelukkig om de Turkse luchtvaartmaatschappij de naam
Pegasus te geven.
In de 8e eeuw v. Chr. werd Xanthos gesticht. De Lyciërs bleven
onafhankelijk van de Lydiërs, maar moesten het afleggen tegen de Perzen.
Dynastieën uit Xanthos regeerden over Lycië onder Perzische supervisie.
Sinds de 5e eeuw drongen Griekse invloeden in het land door, wat zich in de
4e eeuw doorzette na de verovering door Alexander de Grote en daarna
onder afwisselend de Ptolemeeën en de Seleuciden.
Toen de Romeinen de Seleuciden hadden verslagen, gaven ze in 188 v. Chr.
Lycië aan hun bondgenoot Rhodos. De Lycische steden overwonnen hun
verdeeldheid in de Lycische Bond, kwamen in opstand tegen Rhodos en
verwierven in 168 v. Chr. hun onafhankelijkheid, maar bleven onder
Romeinse invloed. Toen begon de zelfromanisering van de Lyciërs.
In de burgeroorlog na de dood van Julius Caesar werd Xanthos door de
troepen van Brutus verwoest. Patara werd de nieuwe hoofdstad. In 43 v.
Chr. werd het land deel van de Romeinse provincie Lycia en Pamphylia.
Een bloeitijd brak aan waarin Romeinse keizers fraaie bouwwerken in de
steden lieten optrekken. Het christendom drong er door – bekend is vooral
Nicolaas van Myra, geboren in Patara. Bij de aanval van de Arabieren op
het Byzantijnse rijk waren havens als die van Myra en Patara eerste doelen
en deze steden hadden zwaar te lijden.
De bus daalt af naar een vlakte. Ismael legt uit dat hier tot 1900 grote
moerassen lagen die de malariamug vrij spel gaven. Gebieden werden
drooggelegd en acacia’s aangeplant, omdat die veel vocht opzuigen. Nu is
het een vruchtbaar landbouwgebied met veel teelt van tabak en olijven. Aan
de huizen kun je zien dat het de bewoners goed gaat. Af en toe krijgen we
de zee te zien. Opvallend zijn net als elders de roze wolken van de oleanders
en de ontelbare benzinepompen.
Na de lunch in Fethiye – dat is: de supermarkt bestormen en in de bus
brood uit het vuistje – koersen we de heuvelachtige vlakte van Xanthos op,
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met veel coniferen en uitzicht op een nevelige bergketen met sneeuwtoppen.
Ellen verzamelt de broodresten voor zielige honden.
Het oude Xanthos ligt in broeierige hitte op een hoge heuvel op ons te
wachten. Jona is weer op zijn best. We staan op de agora, in de 5e eeuw v.
Chr. een nieuw verschijnsel. De zuil van Kherei uit de 5e eeuw v. Chr. die
daar oprijst, is versleten, de tekst is nog leesbaar, maar de taal verstaat men
niet. Het is een van de weinige bewaarde Lycische teksten. Het gaat over de
heldendaden van prins Kherei, die in een veldslag zeven tegenstanders
doodde. Hij werd door de Perzen erkend als de leider van alle Lyciërs.
Na het grote theater uit de 3e eeuw v. Chr. - na een aardbeving door de
Romeinen aangepast voor gladiatorengevechten - staan we voor twee
grafmonumenten, waarvan de bekendste de 9 meter hoge Harpijtombe is,
“telefooncelachtig” van vorm. Het voetstuk is er later onder gezet. De
tombe op de top vertoont aan vier kanten fraai reliëf, maar het is nep, want
over het origineel hebben de Engelsen zich ontfermd. Het is genoemd naar
een van de reliëfs, waarop sirenen baby’s dragen. Die werden vroeger
foutief voor harpijen gehouden. Ze begeleiden symbolisch overleden zielen
naar de geestenwereld. De figuur in het midden draagt zijn wapens over
aan de godheid, want die heb je niet nodig aan de andere kant.

Zuil van Kherei

Harpijtombe

Boven het theater lag de oude Lycische akropolis, maar die is later
verplaatst naar een berg verderop. Dat de Byzantijnen er later iets bovenop
hebben gebouwd, is te zien aan het hun kenmerkende metselwerk met
aarde en kleine stenen tussen de grote steenblokken, om sterker te staan bij
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aardbevingen. We klimmen naar een weids uitzichtpunt boven de rivier
Xanthos en het grote dal ver beneden ons met bewoning en veel tuinbouw
onder plastic. Toen de Romeinen de stad aanvielen en inwoners probeerden
te ontsnappen via de rivier, vingen de Romeinen hen op met netten die ze in
het water hadden gespannen. Kennelijk mocht niemand ontkomen.
Aan de andere kant van de weg ligt nog een deel van de oude stad. Via een
brede weg met grote stenen geplaveid, ooit waarschijnlijk omzoomd met
pilaren, wandelen we in de schroeihitte naar een verderop gelegen
Byzantijnse kerk, of wat ervan over is. Onderweg vertaalt Jona de tekst op
een zuil. Zoiets als: “Voor imperator Caesar Trajanus Hadrianus, Augustus
de Olympiër, Vader des Vaderlands, redder van de kosmos, van het volk
van de Xantiërs, de eersten van het volk der Lyciërs.” Ze waren zeker
alweer vergeten dat de Romeinen hun stad ooit hadden vernietigd.

Zicht op de rivier Xanthos

Zuil met Romeinse tekst

We gaan op weg naar Letoön, het heiligdom van de nationale godin van de
Lyciërs, Leto, niet ver van Xanthos gelegen. Zij was volgens de mythe de
geliefde van Zeus en werd zwanger van de tweeling Apollo en Artemis.
Hera, de vrouw van Zeus, ontstak in woede en Leto moest vluchten naar
Lycië, waar ze haar kinderen baarde. Toen ze hen wilde wassen in een
bron, werd ze verjaagd door de bewoners van die streek. Uit woede
veranderde ze hen in kikkers. De wolven waren haar beter gezind en
begeleidden haar naar de rivier Xanthos. De bevolking die daar in de 8e
eeuw een nederzetting stichtte, werd door haar Lyciërs genoemd, Grieks
voor wolven.
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Wij geloven het graag en betreden het opgravingterrein.
Een waterschildpad lijkt verdwaald in het hete zand, waarop Ismael zich
ontpopt als dierenvriend en het beestje onvervaard naar een verderop
gelegen meertje draagt. Na een kort bezoek aan het hellenistische theater,
onze vierde van de reis, staan we voor het oude heiligdom, de tempel van
Leto uit de 4e eeuw v. Chr., geflankeerd door de kleinere tempels van
Apollo en Artemis. De tempel van Leto heeft enige restauratie ondergaan en
men is nog bezig zo te zien. Midden in de tempelruïne van Artemis valt een
enorm rotsblok op. Wellicht had men geen zin hem weg te hakken en heeft
men de tempel er gewoon omheen gebouwd. Langs de zijkanten liggen grote
blokken van de tempelfriezen met bloemrijke reliëfs.
In de grote vijver opzij van de heiligdommen is nog de halfronde structuur
van het nymphaeum te zien. Die halfronde vorm komt in de Oudheid
telkens terug, zoals in tempels voor Alexander de Grote en voor keizers, de
absis in huizen van senatoren en in basilieken en kerken, de nissen voor
beelden in Griekse en Romeinse bouwwerken en ook weer in de iwans van
moskeeën.
We horen de door Leto in kikkers veranderde boeren in de vijver kwaken
en zien er een paar rondspartelen. Eigen schuld. Een groepje zonnende
waterschildpadden op een rots blijft er onverstoorbaar onder. Tijd dus om
te vertrekken.

Tempel van Leto

Waterschildpad

Kibele Hotel ligt ver buiten Fethiye in een bewoond gebied tegen een flauwe
helling, laagbouw van twee verdiepingen in een tuin. Een groepje vrouwen
zoekt verkoeling in het zwembad, terwijl de mannen op het terras van een
drankje genieten. De vriendelijke eigenaars van het familiehotel dienen
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’s avonds een overvloedige barbecue op in het open restaurant. Het wordt
een geanimeerde avond. Enkele tranen worden weggepinkt, maar dat komt
vermoedelijk door de scherpe pepers. Een grote dobermann blaft ons
goedmoedig toe, wil graag mee doen, maar een ketting houdt hem op zijn
plaats.

DAG 6, MAANDAG 10 MEI:
FETHIYE, PATARA, MYRA, PHASELIS,
ANTALYA
Een heldere morgen. Door de drukke binnenstad van Fethiye en langs een
baai bezaaid met jachten brengt de bus ons naar ons eerste doel vandaag:
het theater van het vroegere Telmessos. Die stad behoorde eens tot de bond
van Lycische stadstaten. Het theater uit de 4e eeuw v. Chr. is pas eind
vorige eeuw opgegraven. Het ziet er vervallen uit. Daar zijn we snel op
uitgekeken, zodat de chauffeur verlost wordt van de mopperende wc-baas,
die vindt dat hij de bus niet pal voor zijn nering mag parkeren.
We klimmen door straatjes omhoog naar een rotswand waarin heel hoog
graven zijn uitgehakt. Het is nog een forse klim over de trappen naar het
graf uit de 4e eeuw v. Chr. van ene Amyntas, een veel voorkomende naam
onder de toen heersende Macedoniërs. De Ionische façade is versierd met
zuilen. Binnen is ruimte voor drie doden, maar ze zijn verdwenen. Net als
de volgende buslading toeristen arriveert, zijn ook wij verdwenen.
Na 1 ½ uur bereiken we het oude Patara, een ruïnestad in een laagvlakte
met veel groen van rietbos en moeras. De stad is in de 5e eeuw v. Chr.
ontstaan en maakte als havenstad deel uit van de Lycische Bond. Patara
was in de oudheid een Apolloheiligdom “van de eerste klasse”,
gelijkwaardig aan Delphi. De tempel is nooit teruggevonden.
Na de verwoesting van Xanthos door de Romeinen was Patara de hoofdstad
van de regio. De Romeinen gebruikten de plaats, net als Myra, ter
bevoorrading van hun troepen die in het Midden Oosten vochten. Een
graanpakhuis getuigt daar nog van. Ook in de Byzantijnse tijd had Patara
die functie. Het was voor de Arabische moslims een reden om zulke
havensteden als eerste aan te vallen in hun veroveringstochten in de
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7e eeuw. Door verlanding is Patara later zijn haven kwijtgeraakt en in het
moeras verdwenen. Slechts een deel is opgegraven en dat is Romeins.
Patara is ook de geboorteplaats van Sint-Nicolaas en tegenwoordig is het
bekend om de zeeschildpadden die er eens per jaar op het strand hun eieren
komen leggen. In die periode wordt het strand afgesloten voor toeristen.
Een poortgebouw met drie bogen uit ongeveer 100 n. Chr. staat alweer fier
overeind. Even verderop passeren we de kerk van de heilige Nicolaas, een
echte puinhoop. Onder een blakerende zon volgen we een door graftomben,
margrieten en klaprozen omzoomde asfaltweg naar het andere deel van de
opgraving. Daar liggen uitgestrekte velden vol gesorteerde en genummerde
steenblokken te wachten op restauratie. Men is bezig muren weer op te
bouwen en een odeon te herstellen. In zo’n klein theater, vertelt Jona, was
de akoestiek geschikt voor muziekuitvoeringen en redenaars. De
onderwerpen van die woordkunstenaars waren van het “roept-u-maargehalte”. Het ging bijvoorbeeld over een lofrede op de kaalheid of hoe
Leonidas de Spartanen opriep zich dood te vechten.
We verkennen nog even een groot theater verderop, deels tegen een heuvel
gebouwd en keren terug naar de bus. Er is nog meer te doen vandaag.

Rotsgraf van Amyntas in Fethiye

Poort van Patara

Tot de lunch in Kalkan – weer broodjes uit de supermarkt – gaat het door
de bergen, maar daarna voert de weg naar Demre, voorheen Myra,
slingerend langs de steile rotswanden aan de kust met grootse uitzichten op
baaien en eilanden in het blauw.
Een scherpe afdaling naar Myra en we duiken in een toeristisch circus van
stalletjes en kraampjes vol snuisterijen, vooral in het kader van de
stadsheilige Nicolaas. Daarachter ligt nog wat van het oude Myra.
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Deze stad, gelegen aan de rivier Myros, dateert van de 6e of 5e eeuw v. Chr.
Het was een van de grootste steden van de Lycische Bond. Beroemd was
ooit de tempel van Artemis, in 141 door een aardbeving verwoest,
herbouwd en ten tweeden male definitief verwoest op aanstichten van
Nicolaas, omdat het in zijn ogen heidens was. In de Romeinse periode heeft
Paulus de stad nog bezocht en rond 300 werd Nicolaas bisschop van Myra.
Hij stierf in 342 en werd daar begraven. In 809 viel de stad in handen van
de Arabieren, de Byzantijnen kwamen nog terug, maar rond 1100 namen
de Seldjoeken de macht over.
Tegen de berghelling ligt een enorm theater, na de aardbeving van 141 net
als een groot deel van de stad herbouwd door een rijke man genaamd
Opramoas. Met de rotsgraven hogerop tegen de berg is dit theater het enige
wat hier uit de Oudheid bewaard is gebleven. We bewonderen de prachtige
kapitelen met Byzantijnse krullen versierd en steenblokken met
theatermaskers die nonchalant langs de kant liggen. Jona maakt zich druk
over de toegangsprijs en vreest voor nog meer afzetterij bij de kerk van
Nicolaas. Als ze het te gek maken, bekeert hij zich tot de kerstman.

Rotsgraven in Myra

In het theater van Myra

De bus parkeert in het centrum van de stad op een groot parkeerterrein vol
touringcars. Dat belooft weer veel drukte. Bij de basiliek, gerestaureerd
onder een lelijk groot afdak, vraagt Jona zich af wat we moeten geloven van
de verhalen over het leven van Nicolaas. Het vertoont parallellen met het
levensverhaal van Apollonius. Er zijn meerdere gekerstende versies over
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zijn leven. Uniek is het verhaal dat Nicolaas geld gaf aan een vader om zijn
drie dochters een bruidsschat mee te geven en ze te behoeden voor een leven
in de prostitutie. Zo werd hij naast de patroonheilige van de zeevaarders
ook die van de prostituees.
Jona wijdt uit over de ontwikkeling van de Sinterklaascultus naar WestEuropa en later naar Noord-Amerika. Interessanter is wat met zijn
gebeente gebeurde. Toen de Seldjoeken Anatolië veroverden, waren de
Europeanen bang dat ze de kerken met heiligengebeenten en al zouden
vernietigen. Ondanks protesten van de monniken die het gebeente
bewaakten, maakten kooplui uit Bari zich in 1087 van het grootste deel van
het skelet meester, feitelijk een vorm van grafroof, en zo belandde het in
een kerk in Bari, dat een pelgrimsoord werd. Op meerdere plaatsen in de
westerse wereld claimt men onderdelen van Nicolaas te bezitten, zoals New
York, Worms, Sint Nicolas Port in Frankrijk en zelfs in het Kremlin. Ook
hier in de kerk in Myra zouden na de roof twee botjes zijn blijven liggen.
Tegelijk met een golf Duitsers betreden we de halfduistere kerk. We treffen
in nissen wel drie tomben aan waarin Nicolaas wellicht heeft gelegen.
Hoewel beschadigd zijn hier en daar fraaie fresco’s te bewonderen. Na een
half uur hebben we het wel bekeken en zoeken we de bus weer op.
De tocht gaat verder langs de kust. Tijdens een consumptiestop voert Ellen
bij gebrek aan honden enkele kippen met het oude brood. Dan bereiken we
ons laatste doel vandaag: Phaselis, een oude Griekse stad op een
schiereiland, rond 700 v. Chr. gesticht door bewoners van Rhodos. Het was
een belangrijk handelscentrum met drie havens, beroemd om de goede
schepen die ze daar bouwden. De stad is in de loop der eeuwen in vele
handen overgegaan. De huidige ruïnes zijn Romeins.
We beginnen aan de zuidelijke oever van het schiereiland, waar nog
overeind staande delen van het aquaduct in de namiddagzon oplichten. De
stad ligt verborgen in een bos van zeedennen. Die zullen wel van latere
datum zijn. Aan de oever van de baai krijgen we wat over de geschiedenis
te horen. Het verhaal gaat dat de leider van de Rhodiërs, Lacius, het
schiereiland voor één vis kocht van een herder die geen besef had van
landbezit. Eind van de 7e eeuw werden van hieruit weer andere koloniën
gesticht.
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Van Alexander de Grote wordt verteld dat bij de verovering van Phaselis
zelfs de zee zich terugtrok om zich te onderwerpen. Een fraai staaltje
propaganda. De stad werd het laatste lid van de Lycische bond. Tijdens de
Romeinen was het de eerder genoemde rijkaard Opramoas die veel
bouwwerken liet optrekken, waarvan wij nu de ruïnes mogen bezichtigen.
Hadrianus heeft de stad nog bezocht, bij welke gelegenheid er een
triomfboog voor hem werd opgericht.
Vanaf de schaduwrijke hoofdstraat, geplaveid met grote platte stenen,
krijgen we aan beide kanten zicht op de overblijfselen van twee agora’s, een
badhuis en een theater – onze negende van deze reis. Van de boog van
Hadrianus aan het eind van de straat resten slechts enkele steenblokken en
een trap. Roem is vergankelijk. Je hebt daar tussen de pijnbomen door een
mooi uitzicht op de baai aan de andere kant van het schiereiland.

Aan de noordelijke baai van Phaselis

Aquaduct van Phaselis

Op weg naar Antalya, ons eindpunt van vandaag, weidt Ismael uit over zijn
woonplaats. Onder de stad is een necropolis gevonden van ongeveer 2000 v.
Chr. In de tweede eeuw v. Chr. liet koning Attalos II van Pergamon een
nieuwe stad bouwen, omdat hij voor zijn expansieplannen een haven nodig
had aan de zuidkust. Keizer Hadrianus liet eeuwen later de stadsmuren
bouwen, door de Byzantijnen versterkt om de aanvallen van de Arabieren
af te slaan. De stad werd de vlootbasis van de kruisvaarders, tot de
Seldjoeken haar veroverden. Het is altijd een belangrijke haven- en
handelsstad geweest.
Antalya is sinds Atatürk snel gegroeid van 10.000 inwoners naar ruim 1 ½
miljoen. Door het milde klimaat - in de winter ligt de temperatuur tussen 15
en 20 graden - kunnen land- en tuinbouw het hele jaar door oogsten, een
bron van welvaart. Het toerisme met een jaarlijkse toestroom van zo’n 15
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miljoen gasten, is de tweede inkomstenbron. De laatste 20 jaar zijn 450
hotels langs de kust bijgebouwd. In de zomer is het wel vaak drukkend
warm, tot ver boven de 40 graden en de luchtvochtigheid is er meestal hoog.
Door de stad rijdend kunnen we constateren dat het allemaal erg modern
en welvarend oogt met grote bouwwerken langs brede boulevards,
omzoomd door kleurrijke plantsoenen. Ons hotel ligt vlak bij de haven in
een smal straatje van de oude wijk. Een stel als zeerovers uitgedoste figuren
met veel praatjes dringt zich op om koffers te vervoeren naar het hotel,
maar we vertrouwen ze niet zo. ‘s Avonds als we op stap gaan om te eten,
dringt de onguurste van het stel zich weer op om ons een restaurant te
wijzen. Bij afwijzing is hij meteen een stuk minder vriendelijk. De meesten
van ons strijken neer in de restaurants langs de havenkant. Genieten op een
terras van een mooie warme avond.

DAG 7, DINSDAG 11 MEI: ANTALYA
We gaan lopend naar het archeologisch Antalya Museum. Dat betekent
eerst flink naar boven klimmen tot het stadsniveau, want op dit gedeelte
van de kust ligt alleen de havenwijk op zeeniveau. De bougainville staat zich
paarsbloeiend uit te sloven in de tuinen. De route voert vervolgens over een
drukke boulevard met winkels, gebouwcomplexen, parken en een
trambaan.
Het museum, ongeveer 35 jaar oud, behoort in zijn soort tot de grootste van
het Middellandse zeegebied. In 14 hallen getuigen 5000 grote en nog veel
meer kleine kunststukken van de rijke geschiedenis van Lycië en Pamfylië.
Het loopt van prehistorie tot in de periode van de Osmanen. Van buiten ziet
het er eenvoudig uit, maar van binnen is het door de gladde marmeren
vloeren welhaast een spiegelpaleis. De voorwerpen zijn over het algemeen
goed tot geraffineerd belicht.
Ongelofelijk wat een prachtige verzameling! Er zijn zalen vol beelden en
koppen van Romeinen, vol sarcofagen met goed bewaarde reliëfs – topstuk
is die met de twaalf heldendaden van Hercules – maar ook zalen met
munten, iconen en andere voorwerpen. Vermoeid van bewondering trekken
we naar de binnentuin van het museum voor een verkoelend drankje. Jona
is nog druk aan het fotograferen voor zijn verzameling.
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Reliëf van de twaalf goden van Lycië

Tombe met Herculesreliëf

De rest van de dag kan iedereen zijn eigen spoor trekken. De oude
binnenstad heeft de voorkeur van de meesten. Je kunt er ook heen met de
tram. Die blijkt al van oude datum, met veel hout afgewerkt van binnen.
Hij rijdt nog steeds goed.
De Hadrianuspoort is een van de te bezichtigen objecten. Het valt op dat de
onderkant van de poort zeker twee meter onder het maaiveld ligt. Er moet
heel wat puin en afval op die onderlaag zijn terecht gekomen om die dikke
laag te verklaren. Je ziet het overigens vaak bij bouwwerken uit de
Oudheid. De triomfboog heeft drie toegangen met marmeren Korinthische
zuilen. Er moeten beelden van de keizer op gestaan hebben, maar die heeft
men niet teruggevonden. De torens aan beide kanten zijn verschillend: de
linker is Romeins, de rechter van de Seldjoeken. Aan de kust van de wijk
ligt nog een oud bouwwerk, de Hadrianustoren, een oude wachttoren die
uitzicht biedt op de baai.

Antalya: Hadrianuspoort

Hadrianustoren

De oude stad is een wirwar van drukke straatjes met winkels. Een kleurig
en geurig geheel, zeker in de buurt van kruidenwinkeltjes. Toeristen
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worden vaak al voor de deur hartelijk uitgenodigd om bijvoorbeeld iets te
ruiken, te proeven of in de zaak tapijten te bekijken. Daar kom je maar met
moeite van los. Eén kent wat Nederlands, maar weet vast niet goed wat hij
zegt:”Kan ik u wat aansmeren?” Een winkelier verkoopt een soort thee die,
als we hem mogen geloven, helpt tegen bijna alle kwalen. Dat kunnen we
wel gebruiken. Er zijn genoeg leuke restaurants om een heerlijke lunch te
nuttigen in de buitenlucht.
Later op de middag verzamelt zich een kleine groep bij het hotel voor een
boottocht. Ismael begeleidt ons naar de havenkant. Het is maar een kleine
boot, maar die is redelijk comfortabel. Het schip vaart langs de steile kust
waarop eindeloze rijen flats zich aaneen rijgen. Mooi is anders. Daarboven
ergens woont Ismael. Vroeger stonden daar overal groentenkassen van
boeren. Het is een verraderlijk gebied met enorme gaten in de grond, tot
100 meter diep, waar druipsteengrotten zijn ingestort. Ook vanaf zee zijn
grotopeningen te zien.
De kust ziet er interessanter uit waar de kalkrotsen zijn gevormd uit grillige
druipsteen, donkergrijs en bruin. Het hoogtepunt wordt gevormd door
watervallen, die een trekpleister vormen voor toeristen. Het water stort zich
van grote hoogte in vele stralen bruisend en schuimend naar beneden. Het
is het eindpunt van een 46 kilometer lange rivier die ontspringt in de
bergen. Deels stroomt hij ondergronds. Hier in zee vissen ze op forellen die
niet goed hebben opgelet en uit de rivier naar beneden zijn gespoeld.
De koele wind op zee is een verfrissing tijdens de terugtocht naar de haven.

Baai van Antalya

Watervallen langs de kust bij Antalya

’s Avonds vinden we de meerderheid van de groep terug in de oude wijk, in
restaurant Villa Perla, waar de praatgrage eigenaar schildpadden als
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huisdieren in zijn restauranttuin houdt. Uit liefdadigheid opgevangen,
beweert hij. We vieren de verjaardag van onze oudste deelnemer. De
keuken blijkt niet berekend op een grote groep en het duurt erg lang voor
er wat eetbaars op tafel komt. Ook de kwaliteit laat bij enkele gerechten te
wensen over. De baas van de zaak maskeert de problemen met veel gebaren
en teveel tekst, een operettefiguur waardig. Bij afscheid zoent hij iedereen
op beide wangen, ook de mannen.

DAG 8, WOENSDAG 12 MEI: SAGALASSOS
Op advies van Ismael gaan we vandaag niet naar Termessos, maar naar een
andere Pisidische opgraving, die van Sagalassos, en naar het museum van
Burdur, waar de vondsten uit die oude stad liggen. Jona verheugt zich dat
het 31 graden wordt en dat het in Nederland regent en maar 12 graden is.
Ismael doet er een schepje bovenop door aan te kondigen dat er een
hittegolf op komst is met meer dan 35 graden. In de bus vernemen we ook
dat Wim in zijn badkamer werd verrast door een grote schorpioen. Met
hulp van het personeel kostte dat het arme dier zijn leven. Ismael licht toe
dat ze tegen de muren van de oude stad leven en wel eens verdwalen in een
hotel. Hij beweert dat sommige bewoners van de stad nog steeds de oude
gewoonte hebben hun baby’s verdund schorpioenengif te laten slikken,
waardoor deze hun hele leven immuun blijven bij een steek van zo’n
beestje. Bijna niet te geloven.
Tegen dat we het uitgestrekte Antalya uit zijn, gromt de bus omhoog het
Taurusgebergte in, deels rijk begroeid met coniferen, deels rotsachtig en
droog. We bereiken een hoogvlakte waar hier en daar velden oplichten van
rode en witte papaver. Niet voor opium, stelt Ismael ons gerust, maar voor
medicijnen. Dan volgt een steile beklimming naar 1400 meter, waar hoog
tegen de helling van een bergrug Sagalassos ligt, in de Romeinse periode
een belangrijke stad in Pisidië.
Na de Romeinen zette het verval zich in door natuurrampen, bezettingen en
pestepidemieën. In de 4e eeuw werd de stad verlaten. In 1870 volgden
Amerikanen een karavaanroute vanuit Burdur naar het oosten en ze
stuitten op de ruïnes van Sagalassos. Een professor van de Universiteit van
Leuven, Marc Waelkens, wist in 1990 van de toenmalige president Özal
vergunning te krijgen om hier opgravingen te doen.
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We horen van Ismael, die ons hier op voortreffelijke wijze rondleidt, dat de
opgravingen zo bijzonder zijn, omdat het heel wetenschappelijk is opgezet
in een samenwerking van vele disciplines, zoals archeologie, geologie,
antropologie, architectuur en nog meer takken van wetenschap. Totaal wel
150 deskundigen. In principe worden voor de restauratie de oude stenen
hergebruikt. Het was vaak lastig werken tegen de steile helling. ’s Winters
moesten veel restauraties gestut worden, zodat ze niet wegspoelden in het
voorjaar.
Ismael leidt ons eerst naar de benedenstad, naar de colonnadestraat – daar
staan resten van winkeltjes en een fontein – en vandaar omhoog naar een
agora met wat eens een badhuis was boven op een winkelcentrum. Veel
staat in de steigers van de nu afwezige Belgische wetenschappers. Na een
bezoekje aan een half uitgegraven odeon bereiken we hogerop de oude
karavaanroute die de stad in tweeën snijdt. Vanaf het pad hebben we goed
zicht op graven die uit de rotswand zijn gehakt. Verderop liggen de resten
van een Byzantijnse kerk.
Dan de bovenstad. Daar is men de laatste tien jaar hard aan het werk
geweest om een agora bloot te leggen. Indrukwekkend zijn de resten van
een Dorische Zeustempel, een bouleuterion, het front van de zogenaamde
Antonijnse fontein en een heiligdom dat Heroon wordt genoemd en versierd
is met prachtige vrouwenfiguren. Het zijn kopieën, want de echte hangen in
het museum van Burdur. Volgens Ismael was deze stad eens een van de
rijkste in West-Anatolië, met muren van baksteen en dakpannen van klei.
Er moeten meerdere bronnen zijn geweest, maar de meeste zijn nu
uitgedroogd.

Antonijns nymphaeum van Sagalassos

Heroon in Sagalassos
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Aan de andere kant van de ruïnestad ligt de bibliotheek, ooit gebouwd in
opdracht van een rijke Romein, Flavius Severianus Neon. Van buiten is het
modern gerestaureerd, van binnen zoals het er moet hebben uitgezien. Een
groot deel van het mozaïek ligt nog op de vloer en achterin zijn de nissen te
zien waarin de boekrollen hebben gelegen.
Net beneden de bibliotheek ligt een bouwwerk met een nog werkende bron.
Ook fraai gerestaureerd. Het heldere water stroomt in een grote stenen
bak. Iedereen moet even voelen hoe koel het is. Volgens Ismael wordt het
water ieder jaar gecontroleerd op kwaliteit en het is nog steeds goed.
Als laatste rest het theater - ons tiende - hoog tegen de bergrug gelegen.
Alleen een kleine groep onverschrokkenen volgt Jona in de hitte daarheen.
Je kunt er alleen in komen via een stapel reusachtige steenblokken bij de
ingang, wat voor iemand met een zwakke knie wel wat capriolen oplevert.
Gelukkig zijn er helpende handen in de buurt. Het theater ligt er half
ingestort bij, maar het is indrukwekkend groot.

Bron in Sagalassos

Theater van Sagalassos

Bij de ingang van het terrein, waar het huis staat van de bewaking, heeft de
chauffeur de picknicklunch al klaar staan. Even bijkomen in de tuin in de
schaduw van de bomen. Een bewaker schenkt thee en je kunt er
frisdranken en een ijsje kopen. Heel gemoedelijk allemaal.
In de bus leest Jona uit een werk van Arrianus het verhaal voor van
Alexander’s verovering van Sagalassos. De inwoners stonden bekend als de
vechtlustigste krijgers van Pisidië, ze streden dapper, maar vergeleken met
de Macedoniërs met hun schilden hadden ze weinig lichaamsbescherming.
500 van hen sneuvelden tegen 20 Macedoniërs, als je Herodotos mag
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geloven. De andere inwoners sloegen op de vlucht en Alexander was weer
een stad rijker.
Het museum van Burdur: een kleine verzameling prachtstukken uit
Sagalassos. Daar zijn de originelen van het Heroon, maar ook prachtige
beelden, zoals god Dionysos met een satyr uit het nymphaeum, en fraaie
koppen van keizers en goden. Een groot reliëf van vechtende gladiatoren
maakt de rondgang compleet. Ook een rondje door de tuin met beelden is
de moeite waard. Het is daar echter zo heet, dat we al gauw de schaduw en
verkoelende drankjes opzoeken in de naastgelegen cafétuin. Het
uitgestrekte terras met veel schaduw is vooral een trekpleister voor
jongelui, maar wij ouderen zijn ook welkom.

Uit Sagalassos:

Dionysos met satyr

Reliëf met gladiatoren

Langs het deels drooggevallen Burdurmeer voert de rit urenlang door het
brede en vruchtbare dal van de Meandros. We passeren een grote stad,
Denizil, welke naam met varkens te maken heeft, maar dat horen ze in een
moslimland liever niet. Het is een streek van katoenbouw en
textielfabrieken. Een tektonisch gebied, beroemd door warmwaterbronnen,
maar berucht om de aardbevingen. In 1995 vielen er nog 195.000 doden.
Tegen de avond bereiken we Pamukkale. Het hypermoderne hotel heet
“Tripolis”, wat niet zo gelukkig klinkt nu er net een vliegtuig met veel
Nederlanders bij die stad is neergestort. We gaan toch maar onze kamers
opzoeken. De gebouwen staan aan één kant van enorme zwembaden in
s-vorm en met een thermale afdeling, alles omringd door terrassen en veel
bloemen. Onder de kamers zijn binnenbaden, massagesalons en andere
voorzieningen. Luxe alom. Een Thaise schone staat uitnodigend te wachten
op massageklanten, maar iedereen heeft alleen maar behoefte aan wat rust.
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Het dinerbuffet is in de kelderverdieping, een gigantische zaal met terras.
Voor zoveel gasten is dat ook wel nodig. Het is weer oppassen dat de
bedienden je bord niet wegpakken als je even niet oplet. Na het eten kun je
zwemmen of bij een muziekje op de terrassen zitten, maar na zulk
overvloedig eten en een vermoeiende dag heeft iedereen het wel gehad.

DAG 9, DONDERDAG 13 MEI:
LAODICEA, PAMUKKALE
De stad Laodicea is gesticht in de tijd van de Seleuciden (3e eeuw v. Chr.) en
vernoemd naar Laodike, de vrouw van een Seleucidische vorst, maar het is
volgens Jona niet zeker van welke precies. Misschien van Antiochus I, de
zoon van Seleukos. Laodike was uitgehuwelijkt aan de reeds bejaarde
Seleukos en zijn zoon Antiochus werd smoorverliefd op haar. Toen
Seleukos, oud en ziek, dat vernam, schonk hij haar aan zijn zoon. In die tijd
was dat niet vreemd in Oosterse landen. Het versterkte de dynastie. Het kan
echter ook zijn dat het één van de twee vrouwen was van Antiochus II,
maar dat verhaal kan Jona beter vertellen.

Laodicea, Hierapolis en Afrodisias

Ismael voegt eraan toe dat Laodicea de tweelingstad was van Hierapolis, het
tegenwoordige Pamukkale. De stad is gelegen op een uitloper van het
Taurusgebergte, aan de rivier de Lycus.
In 188 werd Laodicea onderdeel van het rijk Pergamon en daarna van de
Romeinse provincie Asia Minor. In de tijd van de eerste keizers groeide de
plaats uit tot een bloeiende handelsstad. Rond 60 na Chr. werd de stad
geheel vernietigd door een aardbeving, maar rijke inwoners herbouwden
haar fraaier dan daarvoor met veel grote monumenten. Er zijn zelfs twee
theaters. Huizen hadden hier al een gescheiden systeem van warm en koud
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water. Het christendom drong er door - de stad wordt verschillende malen
genoemd in de Bijbel - en het werd een bisschopsstad. In de Byzantijnse tijd
werd de stad versterkt met forten, maar tenslotte is ze verwoest door
aardbevingen, Arabieren en Seldjoeken.
Aan de ingang van de stad is al van ver te zien dat men nog druk bezig is
met restauratiewerkzaamheden: hoge hijskranen steken boven alles uit.
Overal op het deels nog overwoekerde terrein zijn mannen met zeisen bezig
de hoge distelbegroeiing weg te maaien. De stadsbouw volgde de contouren
van de heuvel en kende geen dambordpatroon. In toenemende hitte
wandelen we naar het noordelijke theater, gigantisch werkelijk, maar voor
een groot deel ingestort en overwoekerd. De tribunes zijn slim in de
berghelling gebouwd, met uitzicht op het verre dal beneden.
Een tempel met Corintische zuilen is gebouwd op de restanten van een
ouder heiligdom. Klaprozen doen hun best de ruïne wat op te vrolijken. De
collonadestraat is min of meer gerestaureerd. Op de plaats van de
winkeltjes aan de zijkanten heeft men medische voorwerpen opgegraven en
zelfs nog een potje met zalf. Onder de straat had men toen al riolering.
Ruïnes van grote badhuizen die we passeren, verraden de vroegere
rijkdom.
Een lange wandeling voert via het vroegere waterverdeelstation - enkele
waterbuizen liggen wat verloren in de begroeiing – naar de zuidelijke
agora, die geheel is overwoekerd, en de zuidelijke baden, waar niet veel van
over is. Aan die kant verraadt een langgerekte diepte in de berghelling
waar ooit het grote stadion heeft gelegen. Je hebt vandaar een mooi uitzicht
op het dal.

Laodicea:

Theater

De collonadestraat
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Weer in de bus vertelt Jona van een redenaar uit Laodicea, ene Polemo, die
in Rome roem oogstte in het Odeon van Domitianus en – ernstig ziek - zich
tenslotte hier in zijn geboortestad levend liet begraven met de laatste
koelbloedige woorden: “Schiet op met dat metselen. De zon mag mij niet
zien terwijl ik spreek.”
Onze historische reis wordt onderbroken door een bezoek aan een
tapijtenbedrijf. Idee van Ismael, waarover gemengde gevoelens heersen in
de groep, want zoiets eindigt altijd met opdringerige verkooptactieken. In
een zaal zitten rijen meisjes aan knoopmachines. Daar heerst
vingervlugheid. De enkele en dubbele knoop worden gedemonstreerd. De
dames lijken wat schuw. De bedrijfsleider bemerkt onze scepsis en legt uit
dat ze na hun schooltijd hier een opleiding krijgen en dat ze vaak pauzes
hebben tussen het werk, vooral om hun ogen even rust te gunnen. Toch
houden we onze twijfels.
In een ander vertrek wordt gedemonstreerd hoe de draden van de cocons
van de zijderups met een spoel worden afgewikkeld en hoe ze daarna met
een apparaat tot stevige draden worden getwijnd. De zijde wordt gebruikt
voor fijne tapijten. Het is verbazingwekkend dat een losse zijdedraad zo
ontzettend sterk is. Uiteraard kost de zijde ontelbare diertjes het leven,
maar volgens de rondleider houdt men voldoende cocons apart om er
vlinders uit te laten groeien voor de voortplanting. Toch heeft het duidelijk
wat van bioindustrie.
Op de tweede etage rolt men enthousiast de prachtigste tapijten voor ons
uit. Ze gebruiken ook fraaie oude motieven uit een Skytisch graf. Met
drankjes en hapjes worden we in een goede stemming gebracht. Dan komen
de verkopers in actie, zeer vasthoudend. Toch lukt het uiteindelijk bijna
iedereen om ongeschonden te ontsnappen.
In Pammukale zet onze brave chauffeur ons hogerop tegen de berghelling
af op een enorm parkeerterrein met tientallen bussen. Een toeristencircus.
Echter, de meesten komen niet voor de historische stad Hierapolis, maar
voor de thermale zwembaden en vooral ook voor de als spectaculair
gepromote kalkterrassen die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staan. Deze
zijn ontstaan, doordat het water van warmwaterbronnen afkoelde en het
daarin aanwezige calciumcarbonaat werd in dikke lagen afgezet. Het lijkt
op een kasteel van katoen, de betekenis van de naam Pamukkale.
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De stad is gesticht door Eumenes II van Pergamon in 190 v. Chr. Hij
noemde de stad naar Hiera, de vrouw van de stichter van Pergamon. De
stad is in de Romeinse tijd uitgegroeid tot een bekende toeristenplaats.
Vooral ouderen kwamen af op de thermale bronnen. Een tweede bron van
inkomsten was het marmer dat in de omgeving werd gedolven. De stad is
vaak getroffen door aardbevingen en in de 14e eeuw door een zware beving
geheel verwoest.
Na de kaartautomaten voert een weg omhoog naar het complex van
zwembaden. We krijgen kort gelegenheid op eigen initiatief de
kalkterrassen, het kleine museum en het restaurant bij het zwembad te
bezoeken. Golven dagjesmensen dalen af naar en over de oogverblindend
witte kalkterrassen, velen in zwemkleding en dus met het risico van
verbranding in de felle zon. Je mag er trouwens alleen op zonder schoenen.
Uit buizen laat men er tegenwoordig kunstmatig water overheen stromen.
Voor onze groep is hier niet veel te beleven.
Het thermale badencomplex - Antique Pool geheten - bestaat uit een aantal
terrassen rond thermale zwembaden. In het water krioelt het van
rondspartelend luidruchtig volk. Bij loketten kun je drankjes en eetwaren
kopen. Na een koel drankje houden we het snel voor gezien. Op naar de
oude stad, waar de meeste toeristen geen belangstelling voor hebben.
Langs de resten van een nymphaeum en van de Apollotempel klimmen we
in verschroeiende hitte naar ons twaalfde theater, één van de best bewaarde
in West-Turkije. Het dateert uit de tijd van keizer Septimius Severus, heeft
12000 zitplaatsen en wordt nog steeds gebruikt. Het is de enige historische
plaats in onze reis waar men halfnaakte toeristen ziet rondlopen.

Kalkterrassen van Pamukkale

Theater van Hierapolis
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Over een zuilenweg trekken we langs de restanten van een kathedraal naar
de Byzantijnse Poort. Het tempo van de gids is ondanks de hitte vandaag zo
hoog dat er eigenlijk weinig tijd overblijft om foto’s te schieten of even
ergens bij stil te staan. Verderop, bij de Domitianuspoort, bezoeken we een
groot gebouw met fraaie zuilen dat ooit douches en toiletten huisvestte. Zo
mooi maken ze zulke gelegenheden tegenwoordig niet meer.
Buiten de Domitianuspoort zijn de resten te zien van een olijffabriekje. De
goot waaruit de olijfolie kwam, is nog te zien. Na een badhuis met een front
als van een basiliek bereiken we een kilometerslange necropolis, met 3000
graven het grootste antieke kerkhof van Klein-Azië. Er zijn drie soorten
graven: huisgraven, tomben - vaak op een voetstuk of zuil - en tumuli,
onder de grond met een bolvormige hoop aarde erop. Volgens opschriften
zijn het graven van kooplui, wolververs, wolwevers en tapijtknopers.

Hierapolis:Poort van Domitianus en toiletgebouw

Necropolis met huisgraven

Aan het eind van de necropolis, bij de uitgang van het terrein, wacht ons
niet alleen de bus, maar ook een verkoper van grote glazen verfrissende
sinaasappelsap. Een uitkomst na een warme wandeling. In het hotel is net
een invasie van Chinezen aan de gang. Als ze later op het terras
verschijnen, maken ze eindeloos veel foto’s van elkaar onder veel hilariteit.
Alsof ze voor het eerst fotograferen. Enkele vrouwen uit onze groep zoeken
dan nog wat verkoeling in het zwembad, met uitzicht op de witte
kalkterrassen. Het was een interessante dag.
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DAG 10, VRIJDAG 14 MEI:
AFRODISIAS, NYSA, KUSADASI
De reis gaat vandaag via twee historische plekken terug naar de kust, naar
ons eerste hotel in Kusadasi. Alweer een warme dag. De rit gaat
aanvankelijk over een grote hoofdweg door brede vruchtbare dalen, tot we
afslaan naar een smalle weg die door bossen, druivenvelden en
olijfboomgaarden naar Afrodisias voert. Angela vergast ons onderweg op
een vijftal mythologische Griekse verhalen, waaronder dat van de
schepping van hemel en aarde, van goden en mensen, dan het verhaal van
Hesiodus over de geboorte van Aphrodite uit het zilveren schuim van de zee
en hoe zij in een schelp naar het land werd gevoerd. Aardig is ook de mythe
hoe zij werd uitgehuwelijkt aan de lelijke god van de onderwereld, Hades,
en hoe haar overspel met de knappe god Mars door Hades werd
ontmaskerd. Die goden gaven wel een vreemd voorbeeld aan de mens.
Hoewel men al begin vorige eeuw de ruïnes van Afrodisias had ontdekt,
begonnen pas in de jaren zestig van vorige eeuw serieuze opgravingen door
Amerikaanse archeologen. De oudste bewoningslagen gaan terug tot het 3e
millennium v. Chr. Ionische kolonisten vestigden zich daar en vermeldden
dat het van oorsprong een Assyrische nederzetting was. Zij noemden de
stad naar Afrodite, de godin van liefde, vruchtbaarheid en nog wat van die
mooie eigenschappen.
Volgens Jona zijn er drie hypothesen over de oorsprong van deze godin: Òf
zij komt van de oude liefdesgodin Inana uit het Midden Oosten - die zou
dan met de Assyriërs zijn meegekomen, een logisch verband - òf van de zeer
oude moedergodin uit Anatolië, al bekend bij de Hittieten, òf van de
Syrische liefdes- en oorlogsgodin Alat, hoewel er uit de bronnen geen
contacten bekend zijn van de inwoners van de stad met Syrië.
De oudste vermelding over Afrodisias is van een zekere Apollonius, die zich
daar in de 3e eeuw v. Chr. vestigde en een boek over Karië schreef. De
bloeitijd viel onder de Romeinen in de 1e en 2e eeuw n. Chr. Octavianus was
zo onder de indruk van de stad dat hij haar verkoos boven alle steden in de
provincie Asia. Afrodisias was bekend om haar toonaangevende school voor
beeldhouwers - marmer in vele kleuren werd in de buurt gedolven - en het
was een centrum van medische wetenschap en filosofie.
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In de Byzantijnse en christelijke periode werd de naam van de stad
veranderd in Stavropolis, stad van het kruis. Onder de Seldjoeken en
Osmanen raakte de stad in verval en er bleef een klein dorp over te midden
van uitgestrekte ruïnes. Dat dorp is later buiten het terrein herbouwd.
Op het parkeerterrein worden we zonder enige plichtpleging in een open
kar geladen en door een tractor naar de poort van het opgravinggebied
getrokken. Over een fraaie oprijlaan, gedecoreerd met rijen versierde
sarcofagen, wandelen we naar de ingang, waar aan een pleintje winkeltjes
zijn en een museum met vondsten uit de oude stad. Een stenen leeuw in het
midden houdt de wacht.
Als we uit het bos een heuvelachtig grasveld betreden, rijst een reusachtig
tetrapylon voor ons op, een monumentale zuilenpoort uit de 2e eeuw.
Torenhoog en fraai versierd. Het is gebouwd in de tijd van keizer
Hadrianus. Nauwelijks van verbazing bekomen, spoeden we ons naar het
grote ovaalvormige stadion aan de rand van de stad, 59 meter breed en 262
meter lang. Ook al zo indrukwekkend. Volgens Jona geschikt voor
atletiekwedstrijden, maar ook voor gladiatorengevechten. Onder de
tribunes waren vroeger winkeltjes. Daarachter liggen de marmergroeven.
De blokken steen werden in die oude tijden over een modderweg naar de
stad gesleept.

Afrodisias: Tetrapylon

Stadion

De tempel van Afrodite, eens het trotse centrum van de stad en de grootste
in zijn soort in Turkije, ligt er maar zielig bij. Enkele zuilen staan echter
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weer fier overeind. In de Byzantijnse tijd is de tempel verbouwd tot een
kerk. Daarachter kruist ons pad een odeon, zegt de gids, of een
bouleuterion, zegt Jona, maar waarschijnlijk hebben ze allebei gelijk, want
het kan multifunctioneel zijn geweest. Als het echt een odeon is, moeten we
het meetellen bij het totale aantal theaters van onze reis. De vijver in het
midden zal er oorspronkelijk wel niet bij gehoord hebben.
De centrale agora is door de rijke begroeiing met struiken en riet niet meer
te herkennen. Kikkers hebben er zo te horen bezit van genomen. Onder een
boom doceert Jona over ene Alexander van Afrodisias. In de tweede helft
van de 2e eeuw v. Chr. kopieerde hij hier de in een grot gevonden
privéaantekeningen van Aristoteles en voorzag ze van commentaar. De
geschriften van Aristoteles zijn vaak moeilijk te snappen en men grijpt
daarom graag terug naar de verhandeling van deze geleerde.
In het frigidarium van wat ooit het badhuis van Hadrianus was, staat stoer
een romp met zijn naaktheid te pronken. Wellicht gaf een keizer zich hier
bloot. Geen gezicht trouwens.

Afrodisias:

Tempel van Afrodite

Beeld in het badhuis

We beklimmen een heuvel en krijgen al gauw uitzicht op de zuidelijke
agora en het theater van Afrodisias (de 14e van de reis ). Alleen Jona daalt
af naar het podium. Iemand van onze groep roept dan:”Jona, declareer
eens wat.” Maar goed voor ons dat hij dat niet heeft gehoord.
Het museum, wat een prachtige uitstalling van vaak nog gave beelden en
reliëfs! In een grote zaal hangen rijen wandreliëfs uit het zogenaamde
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Sebasteion, volgens een afbeelding een enorm gebouw, de Tempel van de
Keizers, toegewijd aan Afrodite, gebouwd in de regeringsperiode van de
keizers Tiberius tot Nero en betaald door twee rijke families uit de stad.

Afrodite wordt gekroond door een vrouwelijke krijger

Reliëf uit het Sebasteion

Diep onder de indruk van het spectaculaire Afrodisias laten we ons door de
trekker terugvoeren naar de bus. Op naar de lunch in een plaatselijk
restaurant. Het is zo heet dat het asfalt op veel plaatsen begint te smelten.
Maar goed dat de lunch wordt opgediend op een terras onder een
plantendak. Mussen kijken begerig toe, een muzikant tokkelt er lustig op
los en de rozen staan uitbundig te bloeien. Leuke plek. Jona stuurt een
sms’je naar zijn makker Marco om hem gerust te stellen dat Afrodisias erg
tegenviel. Kan ie rustig slapen.
Hoog tegen de berg ligt daar Nysa, een Griekse stad, gewijd aan god
Dionysos en vermoedelijk gesticht door de Seleucidische vorst Antiochus I
Soter in de 3e eeuw v. Chr. De ruïnes stammen uit de Griekse, de Romeinse
en de Byzantijnse periode. De stad was in de 2e eeuw beroemd om de
geleerden die daar werkten. We vieren ons 15e theater. De stad is
grotendeels overgenomen door olijfbomen. Je ziet de ruïnes pas op het
laatste moment. Deze stad wordt gekenmerkt door de vele bogen in
gebouwen, gewelven en bruggen. In het theater worden de friezen met
reliëfs achter hekken beschermd tegen onverlaten, maar dat helpt niet veel
meer, want bijna alle hoofden zijn er afgeslagen in vroeger tijden.
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Na het theater dalen we af in een weelderig begroeide kloof, naar een tunnel
die de bewoners ooit onder de berg door uithakten. De brug ligt erboven.
Enkele groepsleden haken af als we in de middaghitte naar de restanten van
de bibliotheek klimmen. Je kunt in de muren nog de nissen zien waar de
boekenplanken gelegen hebben. Alles bij elkaar is Nysa lang niet zo
indrukwekkend als Afrodisias.
Via het hoofddal van de Meander en door het kustgebergte gaat het dan
aan op Kusadasi, waar we tegen de avond arriveren.
Het moet nog even gezegd worden dat we bewondering hebben voor de
mensen die achter in de bus zitten en die al zoveel dagen door elkaar zijn
geschud. Ze dragen hun lijden in stilte. Een wat grotere bus zou een zegen
zijn geweest, vooral voor lange knieën. Gelukkig is de chauffeur erg goed en
hij rijdt veilig.

DAG 11, ZATERDAG 15 MEI: EFESE, SELҪUK
Eén zieke blijft achter in het hotel als we al vroeg op Efese af koersen.
Onderweg ligt een verkreukelde vrachtwagen tegen de bergwand, maar
onze medische staf hoeft niet uit te stappen, want er zijn duidelijk al
hulptroepen aanwezig. Jona bereidt ons alvast maar voor op wat komen
gaat: volgens een inscriptie is Efese de derde stad van de wereld, op Rome
en Antiochië na.
We zijn niet vroeg genoeg vandaag bij de opgraving, want vele groepen zijn
ons voor. Het lijkt wel of alle toeristen uit de kuststreken zich hier
verzameld hebben om deze beroemde stad te bezoeken. Ze hollen meestal
achter gidsen aan die hun kudde bijeen houden met een opgeheven
vlaggetje of iets dergelijks. Dat doet Jona gelukkig nooit. Het idee alleen al!
Wij houden hem wel in de gaten en willen niets missen van het verhaal.
Een oude lezing is dat Efese is gesticht door Amazones, krijgshaftige
vrouwen uit het Zwarte Zeegebied. Dit idee hangt waarschijnlijk samen
met het feit dat bij de Artemistempel in de 5e eeuw v. Chr. beelden stonden
van Amazones. In de 12e eeuw v. Chr. werd de nederzetting veroverd door
Ioniërs.
Volgens de geschriften van Strabo en Pausanius was een zekere Androklos
de stichter, zoon van een Atheense koning. Door de invallen van de Doriërs
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in Griekenland trok hij op zoek naar nieuw land weg uit Athene en hij
landde op de kust van Anatolië. Hij raadpleegde het orakel van Apollo,
waar hij zijn stad moest grondvesten. Het orakel gaf hem te verstaan dat
een vis en een wild zwijn hem de plek zouden wijzen. Toen zijn troepen
weer aan land gingen, maakten zij een vuur om vis te bakken. Toen sprong
een wild zwijn uit de struiken. Androklos doodde het en liet daar de stad
Efese bouwen. De mythe vindt men terug op de fries van de
Hadrianustempel.
De Ioniërs hebben zich waarschijnlijk vermengd met de in die streek
wonende Kariërs, Lydiërs en Legoten. Door de goede haven en de handel
kwam de stad tot bloei. De beroemde Artemistempel werd gebouwd. De
stadstaat Efese was een belangrijk lid van de Ionische Twaalfstedenbond.
In 652 v. Chr. verdedigden de inwoners de stad tevergeefs tegen de
binnenvallende Kimmeriërs. Een dichter, Callinus genaamd, zou de
aanvallers gestopt hebben door het voordragen van gedichten. Hoe dan ook,
de Artemistempel was toen al verwoest.
In de 6e eeuw werd de tempel herbouwd. In 560 v. Chr. viel koning Croesus
van Lydië de stad aan. Hij maakte haar schatplichtig aan hem, maar liet
haar besturen door een Atheense edelman, die een vorm van democratie
invoerde. Toen er in de 6e eeuw v. Chr. veel strijd werd gevoerd in de
kustgebieden tegen de oprukkende Perzen, hield Efese zich afzijdig.
Gedurende de gehele geschiedenis van Efese voerde de stad een nogal
neutrale politiek, wat vaak niet zonder voordeel bleek. Zo lieten de Perzen
de stad grotendeels met rust. Tijdens de langdurige strijd tussen Athene en
Sparta koos Efese verschillende malen de kant van de winnaar.
In het jaar 359 v. Chr. werd de tempel van Artemis in brand gestoken,
misschien door inwoner die zo beroemd wilde worden. Toen Alexander de
Grote de stad in 334 zonder slag of stoot innam, gaf hij opdracht de tempel
te herbouwen, zeker ook omdat die was afgebrand in de nacht van zijn
geboorte. Ook tijdens de strijd tussen zijn opvolgers stelde Efese zich
diplomatiek op om haar plaats naast de sterkste te behouden. Omdat de
oude haven - op de plaats van de huidige luchthaven - was dichtgeslibd, liet
koning Lysimachos de stad rond 300 v. Chr. dichter bij zee herbouwen
onder de naam Arsinoe, naar zijn echtgenote. De inwoners werden
gedwongen erheen te verhuizen, evenals die van omliggende plaatsen.
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Na de dood van Lysimachos viel de stad aan de Seleuciden toe, vervolgens
aan Pergamon en tenslotte aan de Romeinen. De stad bloeide als nooit
tevoren, maar men moest hoge belastingen betalen. Daardoor kozen de
Efesiërs in 89 v. Chr. de kant van koning Mithradates van Pontes in zijn
strijd tegen de Romeinen. Dat kwam ze later op een zware boete te staan.
In een periode van vrede bezochten of bestuurden veel grote Romeinen de
stad, zoals Cicero - in de functie van proconsul – Julius Caesar, Marcus
Antonius, Cleopatra, Hadrianus en Antonius Pius. De bevolking groeide tot
200.000 en de stad was het centrum van handel en bankwezen in het oosten
van het Romeinse rijk. De gebouwen die we er nu gerestaureerd aantreffen,
stammen voornamelijk uit die periode, zij het enkele malen herbouwd na
zware aardbevingen.

Efese:

Bibliotheek

Uit het nymphaeum

De apostel Paulus heeft de Joodse gemeenschap in Efese enige tijd bezocht
en werd tenslotte door de burgers uit de stad verbannen. De apostel Lucas
zou er zijn evangelie geschreven hebben. Omdat Maria daar nogal sterk in
voorkomt, wordt beweerd dat zij in Efese heeft verbleven, maar dat is niet
te bewijzen. In Efese werden later door de christenen enkele belangrijke
concilies gehouden.
Helaas werd de tempel van Artemis in 268 door binnenvallende Goten
verwoest. De haven slibde steeds weer dicht, muggen uit de moerassen
veroorzaakten malaria-epidemieën en de stad werd geleidelijk naar de
heuvel Ayasuluk verplaatst, waar het graf van de heilige Johannes zich
bevond. In de 10e eeuw was het antieke Efese geheel verlaten en mede door
aardbevingen tot ruïnes vervallen. Pas in de 19e eeuw begonnen de Engelsen
met opgravingen en in de 20e eeuw de Oostenrijkers.
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Wij starten bij de oostelijke Magnesiapoort en het gymnasium met fraaie
bogen. Er tegenover, als compensatie voor al die heidense pracht en praal,
is later een kerk gebouwd met het graf van Lucas, maar er is weinig van
over. Onze medische hulpploeg moet even in actie komen als een oudere
toerist vlakbij in elkaar zakt. De snel aanwezige ambulancebroeders bepaald niet vriendelijk - nemen hun werk over, zodat wij verder kunnen.
Jona had ons al opgeroepen “geen aapjes te bekijken” en door te lopen.
De grote agora vol slordig verspreide steenblokken wordt vooral beheerst
door klaprozen. Aan twee zijden was een stoa, maar de meeste zuilen
daarvan liggen er nu verbrokkeld bij. We strijken even neer in het
bouleuterion, waar de elite vergaderde, of is het toch een odeon? Zonder
inscripties is het niet te bepalen. Dus toch maar ons 16e theater.
Bij een altaar in het “heiligdom voor Artemis en de keizer” houdt Jona ons
voor dat we ons de kruiperigheid niet kunnen voorstellen van de toenmalige
inwoners tegenover de keizer. Iedereen van welstand had wel een buste van
de keizer in zijn kamer staan. “Voor een man uit Efese was de goddelijke
kracht van de keizer normaal.”
Als we verder lopen, moeten we uitkijken voor grote gaten in de grond.
Kees gaat er met gespreide armen vóór staan om onheil te voorkomen.
Aardig gebaar. Van de tempel van Isis – een Egyptische godin die door de
Grieken werd overgenomen - liggen alleen de fundamenten er nog. Ernaast
staat nog een tempel, voor keizer Domitianus. Alleen de portico staat weer
overeind. Jona deelt nog mee dat die Domitianus - jongste zoon van keizer
Vespasianus - eigenlijk niet als keizer was opgeleid, maar toen zijn broer,
keizer Titus, overleed, was hij de opvolger (1e eeuw). Op deze plaats hield
de filosoof Apollonius van Tyana een toespraak waarin hij de dood van
Domitianus aankondigde zonder dat hij het kon weten. Men dichtte hem toe
dat hij in de toekomst kon kijken. Het laatste deel van zijn lange leven sleet
hij in Efese. Overigens werd hem die voorspelling door de inwoners niet in
dank afgenomen.
Na de poort van Herakles loopt de route over de Kuretenstraat met zijn
vele monumenten, zoals het nymphaeum van Trajanus, de tempel van
Hadrianus – volgens Jona “topkunst door de beste beeldhouwers uit het
Romeinse rijk” - een badhuis, een bordeel, latrines – met velen naast elkaar
moet het ondanks de stank wel gezellig zijn geweest - en aan het eind staat
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de beroemde Celsusbibliotheek, waarvan foto’s in alle gidsen zijn te vinden.
Ze waren kennelijk van alle gemakken voorzien in de Romeinse tijd. Een
stroom toeristen vergaapt zich aan wat er van al dat moois is overgebleven.
Wij gaan gauw een reusachtig modern bouwwerk binnen waaronder de
zogenaamde “hangende huizen” zich bevinden, gedeeltelijk al
gerestaureerd. Via aangelegde trappen klim je helemaal naar boven en kun
je goed bekijken hoe rijke Romeinen hier tegen de heuvel woonden. Er zijn
huizen bij met drie verdiepingen, een eigen badhuis en vloerverwarming.
Ze decoreerden hun huizen met muurfresco’s en mozaïeken op de vloer.
Heel fraai allemaal.

Toeristenstroom in de Kuretenstraat in Efese

Kijkje in een “hangend huis” in Efese

De bibliotheek is vernoemd naar de Romeinse officier Celsus Polemaenus
uit het vierde legioen die leefde in de 2e eeuw en later gouverneur werd van
de provincie Asia. Zijn zoon liet dit bouwwerk neerzetten ter ere van zijn
vader. Celsus werd begraven in een sarcofaag die in een kelder van het
gebouw stond. De bibliotheek had drie verdiepingen en telde ooit 12000
perkamentrollen. Bij een aardbeving is de bibliotheek verwoest, maar de
gevel met haar acht Corintische zuilen bleef staan en is gerestaureerd. Er
staan vier vrouwelijke beelden in het front die de deugden uitbeelden die
Celsus nastreefde: wijsheid, daadkracht, verstand en kennis. Jona: Over de
eerste eigenschap heeft Apollonius nog gezegd:”Wijsheid is onbetaalbaar.”
Door een poort kijken we even op de handelsagora, de benedenmarkt waar
behalve luxeproducten ook in vrouwelijke slaven werd gehandeld. Daar
waren de werkplaatsen van de smeden. Op de Marmerstraat staan we even
stil bij een voet die in een blok marmer is gekrast. Het verhaal gaat dat de
voet wijst naar een bordeel, maar volgens Jona weten we dat gewoon niet.
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Het is net als de bewering dat de stad Rome een groot bordeel was: een
falsificatie. Het zegt meer over de interpretator dan over het plaatje.
Daar is ons 17e theater! De oudste delen daarvan dateren uit de 3e eeuw. De
toeschouwersruimte biedt plaats aan 24000 bezoekers, dus het is de grootste
die we gezien hebben. In dit theater hielden de zilversmeden een
demonstratie tegen de apostel Paulus die de verkoop van Artemisbeeldjes in
gevaar bracht. Ze eisten zijn verbanning uit de stad.
Via de Havenstraat, met marmer geplaveid, bereiken we de uitgang van de
oude stad. Langs deze weg werden godheden in processie rond gedragen,
ook in de christelijke tijd. In de tijd van de moslims – die doen niet aan
processies - werd het een bazaar. De bus wacht op het parkeerterrein.
De antieke stad Efese is in de loop van de tijd verschillende malen
verplaatst. Ook in de huidige stad Selçuk, niet ver van het antieke Efese,
zijn interessante overblijfselen te vinden. Uit de glorietijd dateren de
schaarse resten van de Artemistempel. In het kleine museum van Selçuk
liggen veel schatten uit het oude Efese. Het blijkt een prachtige collectie te
zijn van beelden, koppen en reliëfs.

Fries van de tempel van Hadrianus

Zeus

De topstukken van het museum zijn de twee beelden van godin Artemis. Op
een stukje neus van de eerste na en een stukje gezicht van de tweede zijn ze
nog helemaal gaaf. De vraag is wat de bolletjes betekenen die aan haar
borst hangen. Ismael weet twee verklaringen die met vruchtbaarheid te
maken hebben, stierenballen of bijen, maar volgens Jona weten we het
gewoon niet. Eieren zou ook heel logisch zijn.
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Beelden van Artemis in het museum van Celçuk

De bus brengt ons naar de top van een heuvel, naar de Basiliek van
Johannes. De overlevering zegt dat deze apostel op zijn laatste reis in Efese
is overleden en hier is begraven. De Byzantijnse keizer Justitianus en zijn
vrouw Theodora waren in de 6e eeuw de opdrachtgevers voor de bouw van
de kruiskoepelkerk boven het graf. De kerk moet enorm groot zijn geweest,
maar nu als gerestaureerde ruïne zie je dat niet meer zo. Trouwens, in 1330
werd de kerk omgebouwd tot moskee, die later door een aardbeving is
verwoest, dus van het origineel is weinig meer over. De laatste sultan was
volgens Ismael nogal slordig met oudheden en liet de stenen gebruiken voor
bouw elders. Pas de laatste dertig jaar is men bezig met opgravingen en
restauratie.
Het uitzicht op Selçuk vanaf het terrein is in ieder geval prachtig. Grappig
is te zien dat een ooievaar een afgebroken minaret heeft benut voor zijn
nest. We krijgen een rondleiding van Jona en Ismael. Onder het atrium ligt
een groot waterreservoir dat van pas kwam toen de bevolking zich hier
verschanste tegen de aanvallen van de moslims. De doopkapel is te
herkennen aan een verzonken doopbekken. In een ruimte staan vier zuilen
rond een marmeren plateau. Beweerd wordt dat het graf van Johannes
daaronder ligt. Volgens Jona weten we het weer eens niet. Meer steden
beweren dat ze het graf van Johannes binnen hun muren hebben. Hoe dan
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ook, de paus heeft hier nog eens een openluchtmis opgedragen, dus die
gelooft het wel.
Voor het bezoek aan de resten van de Artemistempel heeft Jona ons al
gewaarschuwd: Er is niet veel van over. Het was ooit één van de zeven
wereldwonderen uit de Oudheid. De andere waren het mausoleum van
Mausolles in Halikarnassos, de vuurtoren van Alexandrië, de piramide van
Cheops, de kolossus van Rhodos, de hangende tuinen van Babylon en het
beeld van Zeus in Olympia. Op de piramide na allemaal verdwenen. Jona
memoreert dat men in de 7e/8e eeuw met nostalgie terug keek op het grootse
verleden. Dat is menselijk en herhaalt zich steeds. Bernard van Chartres
drukte het plastisch uit met de uitspraak: “Wij zijn dwergen op de
schouders van reuzen…..” Hij had het waarschijnlijk over geleerden, maar
het is ook toepasbaar op grootse historische monumenten.
De tempel is inderdaad gereduceerd tot een eenzame pilaar in een
moerasachtig veld. De natuur eist haar plaats terug, wat des te meer blijkt
uit de ooievaar die boven op de zuil haar jongen grootbrengt. Jona vindt het
hier “een melancholieke plek om te zijn”, maar als historicus is hij er
natuurlijk gevoeliger voor dan wij.

Wat eens de tempel van Artemis was in Efese.

Nu de trotse eigenaar van een tempelzuil

De rest van de middag en avond kan iedereen vrij besteden. Een groepje
verkent de kust van Kusadasi achter het hotel, maar daar is weinig te
beleven. Het enige terras aan zee blijkt gereserveerd voor de gasten van een
privéoord. Als het dan ook nog gaat regenen, rest niet veel anders dan een
drankje in de bar van het hotel, op de goede afloop van de reis.

~ 94 ~

DAG 12, ZONDAG 16 MEI: IZMIR, TERUGREIS
Laatste dag. Jammer dat de reis bijna voorbij is, maar “theatermoe” is het
ook wel weer fijn naar huis te gaan. Met de koffers voor de terugreis onder
in de bus gaat de rit naar Izmir, de hoofdstad van deze streek. De zon is
teruggekeerd. Onderweg komt een stoet dure auto’s ons tegemoet. “De
president,” zegt Ismael. Die gaat naar een officiële gebeurtenis.
Izmir is altijd belangrijk gebleven, omdat de haven nooit is verzand. Zij
ging de historische weg van de meeste steden van West-Turkije: Ionisch, Homerus zou er nog hebben gewoond - Lydisch, Hellenistisch, Romeins,
Byzantijns, islamitisch. Geteisterd door aardbevingen en branden, maar
telkens weer herbouwd. Na de Eerste Wereldoorlog, in 1919, werd Smyrna,
dat een in meerderheid Griekse bevolking had, bezet door Griekse troepen.
Die werden in 1922 door Atatürk en zijn troepen bloedig verjaagd. De
uitwijzing van alle Grieken en de grote brand in de Griekse wijken tijdens
de strijd gaven de stad een heel nieuw karakter. Ze werd flink
gemoderniseerd. Volgens Ismael wonen er nu 4 miljoen mensen.
“Arkeolgi Müzesi” is aan de beurt. Weer een prachtige collectie beelden,
vazen, grafkisten en reliëfs, maar ook bijvoorbeeld medische instrumenten
uit de Oudheid, dodenmaskers, een lauwerkrans, sieraden en nog veel meer.

Piepklein beeldje uit de 14e eeuw v. Chr.

Myceense vaas uit Milete

Na het museum is het tijd voor koffie. Ismael weet de weg. Het is de ideale
gelegenheid om Ismael en Jona te bedanken. Frans bijt de spits af. Hij
prijst Ismael om zijn correcte Nederlands en voor de rustige en deskundige
wijze waarop hij ons door zijn prachtige land heeft geleid. Een gids van de
eerste klasse! Ook de chauffeur was goed. Niet alleen dat hij veilig reed,
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maar hij was behulpzaam en heel bescheiden begeleidde hij ons als een
schaduw tijdens veel wandelingen. Het leek of hij ons bewaakte.
Jona. We zijn hem dank verschuldigd voor zijn begeleiding, maar meer nog
om de enthousiaste manier waarop hij ons vergastte op vele historische
achtergronden en anekdotes die de Oudheid doen herleven. Dat is de grote
meerwaarde van zijn reizen. We zullen toplocaties als Priene, Milete en
Afrodisias niet gauw vergeten. Dat het zo warm was op veel dagen en dat er
zoveel theaters op onze weg lagen - zeventien als we goed geteld hebben zullen we hem niet aanrekenen. Een kritische noot betreft het aantal
kilometers dat we teveel hebben gereden vanwege de ligging van een hotel.
Spreekster Angela doet er nog een schepje boven op. Ze heeft erg van de
reis genoten en bedankt de begeleiders daarvoor extra.
Dan is het tijd om de oude agora van Izmir te bezoeken. In de oudste tijd
lag het centrum van de stad aan de haven, maar later is dat herbouwd op de
helling van de Fluweelberg, waarop ook de akropolis lag. Op de plaats van
de agora was in 1981 nog de wijk van de leerateliers. De toenmalige
Minister van Cultuur liet het gebied aankopen, verklaarde het tot
beschermd gebied en de opgravingen begonnen. In 1984 vond men een
onderaardse gang en nu is de agora min of meer gerestaureerd en een
stelsel van gangen is opengegraven. Vermoedelijk was het in die vroegere
tijden soms erg warm in dit gebied, waarop men een aantal ondergrondse
winkelgalerijen heeft aangelegd. Bronwater werd door leidingen naar dat
ondergrondse stadsdeel geleid.
Wij bekijken de agora van nabij en dalen af naar de tunnels. Het is
inderdaad een heel complex. Volgens Ismael was er waarschijnlijk zelfs een
ondergrondse verbinding met het havengebied. Er loopt ook weer een hond
met ons mee. Je weet maar nooit.
Door het moderne centrum brengt de bus ons naar de waterkant van de
stad, met grote parken en veel zondagse wandelaars. Zeeschepen liggen in
de baai voor anker. Ieder gaat zijn weg over het grote Duivenplein met
oude toren, op zoek in de winkelstraatjes naar een broodjeszaak of zoiets
voor een eenvoudige lunch. Later genieten we langs de waterkant van het
uitzicht en de verkoelende bries. Jona kan het niet laten om met een buks
op ballonnen in het water te schieten en volgens eigen zeggen met een goede
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score. Zo blijf je jong. Vier personen vergeten dat ze op tijd terug bij de bus
moeten zijn en dankzij Ismael kunnen ze toch nog mee naar het vliegveld.

Winkelgalerij onder de agora van Izmir

Baai van Izmir

De rit naar de luchthaven kenmerkt zich door eindeloze rijen grote
reclameborden op winkels en gebouwen. Het moderne Turkije. Trees
ervaart “weemoed”, nu de reis bijna voorbij is. Nico meent een brok in zijn
keel te bespeuren, maar hij kijkt er wel erg opgewekt bij.
De rest is gauw verteld. Na het afscheid van de chauffeur en wat later van
Ismael – hij zwaait nog lang tot we uit zicht verdwijnen - doorstaan we
gelaten de controles om in de wachtruimte te komen. Ellen wordt betrapt
met een flacon vloeibare hansaplast in haar rugzak, maar na enig overleg
besluiten de heren dat ze daarmee geen aanslag op het vliegtuig kan plegen.
Dat geldt ook voor het flesje handcrême van Netty. De vlucht is deze keer
voorspoedig, op de benauwde warmte en de beperkte beenruimte in het
vliegtuig na dan. Schiphol: na het afscheid is iedereen spoedig verdwenen.

Chauffeur Rutwan en gids Ismael
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