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van het Syro-Palestijnse kustgebied met een bewoningsgeschiedenis die tot het
Neolithicum teruggaat. Een kwarteeuw opgravingen laat er nog maar weinig twijfel over
bestaan dat het hier gaat om het antieke Soemoer, hoofdstad van het koninkrijk Amoerroe,
dat als bufferzone tussen het Egyptische koloniale rijk en het Hittietenrijk alsmaar belang-
rijker werd sinds de 15de eeuw vóór onze jaartelling. Naast een grote tempel met rijke
offerdepots en massale hoeveelheden vaatwerk geïmporteerd uit de Mykeense wereld,
werd ook het oudste Fenicische heiligdom in de Levant blootgelegd op de akropool van de
tell die in 738 vóór onze jaartelling door de Assyriërs geplunderd werd. Deze bijdrage
schetst de belangrijkste historische fasen d.m.v. referenties naar de opgravingsverslagen
en een beperkte keuze illustraties van lokaal en geïmporteerd archeologisch materiaal.
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five Years’ Excavation Campaigns. — Tell Kazel is one of the most imposing archaeolog-
ical mounds (tells) on the Syro-Palestinian coastal strip, the occupation history of which
dates back as early as the Neolithic. Twenty-five years’ excavation campaigns have added
substantial evidence to its presumed identity with ancient Sumur, key site, if not capital,
of the kingdom of Amurru. Situated within both the Egyptian and Hittite spheres of influ-
ence, the latter’s strategic importance has ever been growing since the 15th century BCE.
Besides an imposing temple with rich foundation deposits and large quantities of ceram-
ics imported from the Mycenaean horizon, the oldest sanctuary of the Phoenician coast
(plundered by the Assyrians in 738 BCE) was exposed on the tell’s culminating point. The
present contribution reviews the successive historical phases with reference to earlier
excavation accounts illustrated by a selection of both local and imported material. 

Inleiding

De Nahr el-Kebir (de antieke Eleutheros), de stroom die de grens tussen
Libanon en Syrië vormt, deelt een triangulaire kustvlakte — de zogeheten
Akkar — op in een Libanese en een Syrische helft (fig. 1). Sinds de periode van
de kruistochten prezen Europese en Arabische reizigers de natuurlijke rijkdom-
men van deze paradijselijke streek en de ruïnes van de Fenicische stad Amrit lie-
ten er weinig twijfel over bestaan dat ze ook in de Oudheid het toneel vormde van
bloeiende agrarische activiteiten. Bovendien was de regio sinds het late vierde
millen nium het kruispunt van een internationaal handelsverkeer dat de
Middellandse Zee met de vlakte van Tigris en Eufraat verbond � en het binnen-
land van het huidige Turkije met de oevers van de Nijl. 
De Akkarvlakte bekleedt inderdaad een benijdenswaardige strategische posi-

tie in het Syro-Libanese kustgebied en sluit in het oosten aan op de vlakte van
Homs (de Trouée de Homs), eeuwenlang de enige doorgang voor karavanen die
de vlakte tussen de uitlopers van het Libanon-gebergte in het zuiden en van de
Djebel Ansariyéh in het noorden doorkruisten. 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw hervatte Jean-Paul Thalmann de

opgravingen van Tell Arqa in het noorden van Libanon en bracht zo de blinde
vlek die de Akkarvlakte tot dan op archeologisch vlak was gebleven in kaart
(THALMANN 2006, cf. BARTL 1998/99). Vanuit Tell Arqa (het Irqata van de
Egyptische bronnen) voerde hij tal van prospecties uit in het Libanese deel van
de vlakte bezuiden de Nahr el Kebir, gevolgd door soortgelijke campagnes, met
Michel Al-Maqdissi, in het Syrische deel van de Akkar tussen deze stroom, het
hinterland van Tartous en de regio van de befaamde Krak des Chevaliers
(THALMANN & AL-MAQDISSI 1989). Hij kwam tot de bevinding dat de kleinere en
middelgrote centra naar het einde van de Late Bronstijd (bij aanvang van de 12de
eeuw) werden verlaten, waarbij de bevolking (uit angst voor de zogeheten „zee-
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volkeren”) zich concentreerde te Tell Kazel, een van de grootste puinheuvels van
de Syro-Palestijnse kust die Braidwood reeds had geïdentificeerd als het Soemoer
van Egyptische, Bijbelse, Assyrische en andere antieke bronnen (BRAIDWOOD
1940) (fig. 2). In de wetenschap dat zowel de Late Bronstijd als de IJzertijd goed
vertegenwoordigd waren te Tell Kazel, zoals drie campagnes geleid door Maurice
Dunand, Adnan Bounni en Nassib Saliby reeds hadden uitgewezen, lag het voor
de hand om deze site aan nieuw onderzoek te onderwerpen (DUNAND-SALIBY
1957, DUNAND-BOUNNI-SALIBY 1964). In 1985 verleende de Direction Générale
des Antiquités et des Musées van Damaskus een concessie van vijfentwintig jaar
aan Leila Badre van de American University of Beirut, die het jaar daarop de
auteur gelastte met de leiding van de activiteiten op de akropool van de antieke
ruïneheuvel (infra, pp. 409-414).

Fig. 1. — Kaart van de Akkarvlakte (© R. Yassine).



Van de prehistorie tot de Late Bronstijd

Hoewel tijdens de werkweken de opgravingen zich toespitsten op het onder-
zoek van deze akropool (Areaal I) (fig. 2), boden de korte weekends van de
eerste campagnes de gelegenheid om het terrein aan de voet van de tell uit te
kammen op zoek naar materiaal uit de vroegste bewoningsgeschiedenis.
Concentraties van silexmateriaal op de rechteroever van de Nahr el Abrasché
en de lokalisering van de toegang tot een grot waarop de tell zich eeuwenlang
had gevormd, bleken de vroegste sporen van bewoning (vgl. THALMANN 2006
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Fig. 2. — Situering van de opgravingarealen van Tell Kazel (zwart: AUB missie, grijs: DGAM
opgravingen, gearceerd: modern dorp – 1955).

Tell Kazel
Contour map & grid plan (Voronine 1960,
implemented by R. Yassin)

Modern village in 1955

D.G.A.M. Excavations (1956-1961)

A.U.B. Excavations (1985-1998)
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(pp. 7-8) voor prehistorische resten te Tell Arqa). Niet-destructieve prospectieme-
thodes (field walking, random sampling, statistische analyses) wezen op een toe-
name van de bewoning vanaf het midden van het derde millennium die ononder-
broken aangroeide van de late Vroege Bronstijd tot het einde van de Late
Bronstijd (ca. 2500-1200) (AL-MAQDISSI 2002-2003). Deze bevinding sluit naad-
loos aan op die van prospecties elders in de Akkar, die Tell Kazel en Jamous in
het Syrische, en Tell Arqa in het Libanese deel van de Akkar identificeerden als
de drie grote machtscentra van de vlakte (THALMANN 2006, pp. 209-228). Over de
precieze beweegredenen die een versterking van de urbane structuren rond 2500
motiveerden, bestaat nog geen pasklare verklaring. Recent werd echter een impo-
sante verdedigingswal uit dezelfde periode blootgelegd te Amrit, zowat 38 km
op de kust benoorden Tell Kazel. Egypte onderhield sinds de Vroeg Dynastieke
periode handelsbetrekkingen met Byblos (het huidige Jbeil, 38 km benoorden
Beiroet) dat angstvallig waakte over zijn monopolie op de uitvoer van cederhout
naar de Nijlvallei. Egyptische bronnen maken gewag van militaire expedities naar
andere Levantijnse kuststeden onder de farao’s Snefroe (2613-2589) en Sahoere
(2491-2477), die geïnterpreteerd werden als pogingen om dit monopolie manu
militari te doorbreken (KLENGEL 1984, HELCK 1994). Het is dus niet uitgesloten
dat dergelijke intrusies in de Akkar moeten worden gesitueerd, waar ze logischer-
wijze een versterking van de urbane structuren uitlokten…
Egypte bleef alleszins belangstelling koesteren voor de gebieden benoorden

die van haar vertrouwde handelspartner Byblos; zo moet het land van Iaay, het
„paradijs” van de beroemde expat Sinoehe ten tijde van Sesostris I (1971-1926),
meer bepaald in de Akkarvlakte gesitueerd worden (GUBEL & LOFFET 2010).
Weinige generaties later vervloeken Egyptische execratieteksten o.m. de prins
van Irqata (Tell Arqa) in de Libanese Akkarvlakte (ca. 1880) (GUBEL 2007/8,
pp. 4-5); de tekst van een ander „voodoopopje” uit deze reeks bevat mogelijk de
vroegste melding van Soemoer, de antieke naam van Tell Kazel.
Van 1663 tot 1555 bezetten de zogeheten Hyksos een groot deel van Egypte;

naast stammen uit Kanaan, gaat het hierbij ook om prinsen uit Syrië met hun
gevolg. De opgravingen Tell Kazel legden drie jaar geleden een segment van de
monumentale verdedigingswal bloot, opgetrokken met lijvige basaltblokken. De
contourlijnen van de topografische kaart laten er overigens weinig twijfel over
bestaan dat we een glacis, een militair defensiesysteem dat kenmerkend is voor
andere „Hyksos” centra in de Levant, mogen verwachten.
Op het verdrijven van de Hyksos volgt een reeks campagnes die gaandeweg de

Levant tot een wingewest van een koloniaal Egypte maken, een situatie die piekt
tijdens de regering van Thoetmosis III (1504-1450), met haast jaarlijkse militai-
re campagnes in de Levant. Soemoer in de noordelijke, en Oellaza in de zuidelij-
ke Akkar worden Egyptische garnizoenssteden van waaruit de troepen via de zee-
weg bevoorraad worden en de krijgsbuit of het jaarlijkse tribuut verscheept wordt
(REDFORD 2003, s.v.). Zowel te Tell Arqa (Irqata), halverwege beide bolwerken,
als te Tell Ardé (Ardata) werden onmiskenbare sporen van de verwoestingen door



Egyptische troepen teruggevonden (KLENGEL 1984, voor referenties naar de antie-
ke bronnen waarop dit overzicht gebaseerd is). 
Uit tientallen brieven uit het beroemde Amarna-archief, dat de diplomatieke

briefwisseling bevat tussen de faraonische administratie en Egyptes vazallen in
de Levant onder Amenhotep III (1386-1349) tot Toetanchamon (1334-1325),
blijkt dat de voormalige garnizoensstad Soemoer in handen komt van ene
Abdiashirta, die zich opwerpt als een verdediger van de Egyptische kroon
(SINGER 1991, MORAN 1987, s.v.). Hij legt zich er o.m. toe op de bouw van een
tempel die verwoest wordt nadat hij in ongenade viel. Zijn zoon Aziroe en zijn
broers herstellen het bouwwerk op vraag van de farao maar, net als hun vader,
blijkt hun loyaliteit slechts een masker om hun gebied, Amoerroe, uit te breiden
tot een autonome bufferzone, met de zegen van het Mitannirijk en de Hittieten.
De monumentale tempel die de opgravingen van Tell Kazel in Areaal III bloot-
legden, illustreert perfect deze twee fazen bekend uit het Amarna-archief. De
rijke vondsten bevatten zowel luxewaar als overvloedige hoeveelheden vaatwerk
die de banden blootleggen met zowel de beschavingen van Mitanni (faience,
ceremoniële bijlen (fig. 3) en rolzegels (fig. 4) en Hittieten (grote pithoi, stempel-
zegels). Strijdwagenonderdelen, wapens en metalen idolen bewijzen dat het
Amoerroerijk tevens (opnieuw ten koste van Egypte) nauwe banden onderhield
met het Hittietische protectoraat Oegarit op de noordelijke Syrische kust, terwijl
de vondst van Mykeense ceramiek (fig. 5) en vaatwerk uit Cyprus (fig. 6) tref-
fend een andere overlevering van de Amarna-archieven bevestigt, namelijk dat
Soemoer wel degelijk over een handelsvloot beschikte (JUNG 2007). 
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Fig. 3. — Mitanni bijl en faience voorwerpen uit de late Bronstijdtempel (laag 6).
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Fig. 4. — Rolzegels uit de Late Bronstijdtempel en arealen I en II.

Fig. 5. — Mykeense strijdwagen krater, areaal 2, complex 6IIJ-K.



De tempel blijft in gebruik onder de opvolgers van Aziroe die, kenschetsend
voor het verdere verval van de Egyptische controle, allen Hittietische namen dra-
gen. Pas onder Seti I (1291-1278) en zijn zoon Ramses II (1279-1212) wordt de
Egyptische hegemonie hersteld zoals blijkt uit de nieuwe naam van Soemoer,
„Geliefd door Ramses” (BRIQUEL-CHATONNET 1994, p. 354). Twee paleisachtige
structuren in Areaal II van Tell Kazel vertegenwoordigen monumentale getuige-
nissen van de welvarende periode van de Pax Hittica die deze laatste sluit na de
Slag van Kadesh met Egyptes voormalige aartsvijand (1275) (CAPET 2003). Het
feit dat beide gebouwen over een badkamer beschikken waarvan vloeren en
muren zorgvuldig met schelpen bezet werden, herinnert overigens aan een passa-
ge uit dit vredesverdrag, dat bepaalt dat de gezanten van beide grootmachten
elkaar enkel mochten ontmoeten in Soemoer en Megiddo, beduidend genoeg de
enige andere site van de Levant waar een dergelijke badkamer versiering ooit
aangetroffen werd. De recente vondst van een kleischrifttablet uit deze sector, een
soort diplomatiek laissez-passer, sterkt ons in de veronderstelling dat beide
gebouwen als gastenverblijf voor hoogwaardigheidsbekleders bestemd waren
(ROCHE 2003) (fig. 7). Ze konden er drinken en eten met uitgelezen tafelbestek-
ken van Mykeense makelij. Samen met Oegarit op de Syrische, en Tell Aboe
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Fig. 6. — Importwaar uit Cyprus en de Mykeense wereld (j, o).
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Hawam op de Palestijnse kust, voegt Tell Kazel zich nu bij het selecte rijtje van
de voornaamste importcentra van Mykeense waar (BADRE et al. 2005; JUNG 2007,
2008). Het innoverend onderzoek van teamlid Reinhart Jung leidde bovendien tot
de verrassende vaststelling dat het geïmporteerde vaatwerk zonder uitzondering
geproduceerd werd in een atelier in de onmiddellijke omgeving van Mykene
(Berbati, in de Peloponessos), dat blijkbaar exclusief gericht was op een elite-
markt in het Nabije Oosten. 

Het einde van de Late Bronstijd

De zogeheten „zeevolkeren” maken kort na 1190 een einde aan de bloeiende
paleiscultuur en de internationale handel die vele generaties lang voor voorspoed
in het oostelijke Mediterrane bekken en de Levant hadden gezorgd. Het eens zo
machtige Hittietenrijk wordt van de kaart geveegd en verschillende kuststeden,
van Oegarit in het noorden van Syrië tot Tyrus in het zuiden van Libanon, wor-
den gebrandschat. Hierdoor ontstaat een politiek vacuüm dat pas in de loop van
de 10de eeuw dankzij het hervatten van de activiteiten van de Fenicische koop-
vaardijvloot wordt ingevuld. 

Fig. 7. — Spijkerschrifttablet, areaal 2: brief van „de koning” (van Karkemish) aan een zekere Palla
(of Balla ?).



De aanvangsperiode van de Vroege IJzertijd (of IJzertijd I, ca. 1200-900) ging
omwille van deze situatie dan ook de geschiedenis in als een „Duister Tijdperk”,
gekenmerkt door een culturele stagnatie en regressie waarvan de povere architec-
turale restanten getuigen. Zoals het veldwerk te Tell Kazel echter uitwees, bleef
de schade aangericht door de zeevolkereninvasie relatief beperkt in het konink-
rijk Amoerroe (CAPET 2006-2007). In tegenstelling tot Oegarit bijvoorbeeld, dat
pas eeuwen later herbewoond werd, maakte de plaatselijke bevolking de verniel-
de huizen immers snel na de schermutselingen opnieuw bewoonbaar, om een
generatie later nieuwe woningen op te richten, geordend volgens een weloverwo-
gen urbanistisch tracé. We mogen dus stellen dat Kazel en de Akkarvlakte, net
zoals de steden van de Amoekvlakte in Noord-Syrië (Tell Tayinat, Chatal Höyuk,
Tell Judaidah) of die van de kustvlakte van de zuidelijke Levant (Tel Miqne/
Ekron, Ashdod en Ashkelon), een bevoorrechte rol speelden in de traag ontlui-
kende culturele renaissance van de Vroege IJzertijd. Ook het vaatwerk uit deze
centra illustreert dit fenomeen door de vondst van Mykeense IIIC:1 keramiek,
waarvan opmerkelijke hoeveelheden te Tell Kazel aan het licht kwamen. Enkele
scherven van importwaar uit Cyprus verduidelijken dat de overzeese handel wel-
iswaar teruggeschroefd werd door de politieke onrust, maar dat de al te ijverig
gebezigde term „vacuüm” uit de vakliteratuur een kritische herziening vergt.
Blijft ten slotte het probleem van de zogeheten Barbarian Ware, die Leila Badre
en Jacques Lagarce als eersten te Ras Ibn Hani (de zomerresidentie van de hof-
houding van Oegarit) hadden geïdentificeerd en waarvan de opgravingen van
Kazel inmiddels de rijkste typologie in de Levant opleverden (BADRE 2003, CAPET
2006-2007). Zonder hier dieper op de discussie in te gaan, herinner ik graag aan
de vaststelling dat deze keramiek, oorspronkelijk uit Zuid-Italië, te Tell Kazel
werd gebruikt kort voor en na de passage van de zeevolkeren. Op een reliëf dat
Ramses III en zijn zonen voorstelt tijdens de belegering van „De stad Amoerroe”,
m.a.w. Soemoer/Tell Kazel (STIEGLITZ 1991), zien we Shardanahuurlingen aan
het beleg deelnemen (fig. 8). Herinneren we in dit verband aan het feit dat de
voorouders van deze clan reeds in de Amarnateksten en onder Ramses II als huur-
lingen vermeld worden. Is het dan niet logisch om te veronderstellen dat de
Barbarian (of Hand-made Burnished Ware) van Tell Kazel, Tell Arqa en andere
kustzonesteden een Egyptische strategie verraden om met behulp van de huurlin-
gen die deze waar gebruikten de zeevolkereninvasie af te wenden, of tenminste te
vertragen op hun doorstoot naar de Nijlvallei?
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Fig. 8. — Belegering van de stad Ammoeroe (= Soemoer) door Ramses III, Medinet Haboe
(© University of Chicago).



— 411 —

De Fenicische periode (925-738) en de Assyrische overheersing (738-612)

Naar het einde toe van de Vroege IJzertijd (eind 10de eeuw) wordt de bewo-
ningszone op de akropool van de Tell over een oppervlakte van zowat 500 m²
nagenoeg met de grond gelijk gemaakt om plaats te ruimen voor de oudste
Fenicische tempel die tot dusver op de Syro-Palestijnse kust werd blootgelegd
(GUBEL 2009) (fig. 9). Het vermoeden dat een en ander gebeurde op initiatief van
de regionale Fenicische dynastie van Zakarba’al, „koning van Amoerroe” (ca.
1050) en zijn nazaten (Ben-Anat, Zakarba’al II), wordt alvast gestaafd door de
vondst van de oudste Fenicische inscriptie op Syrische bodem, die het gebouw
opdraagt aan de stormgod Ba’al, avatar van de Judeo-Christelijke Jahwe (GUBEL
2009, p. 7). Het complex bestond uit een cella naast een ontvangstruimte voor
gelovigen omgeven door een serail voor offerdieren, een slachtkamer annex
opslagruimte voor gewijde hoorns, slaapvertrekken voor de priesterkaste en een
gebouw met op het gelijkvloers ovens voor de productie van ceremonieel gebak
dat zowat drie tot vier meter uittorende boven de aanpalende ruimtes, al dan niet
met bedaking. Meer dan honderd terracottafiguurtjes van godheden, offerdragers
en voorstellingen van mannelijke priesters met lebbadé of priesteressen met
poloskronen laten geen twijfel bestaan over de gepostuleerde identificatie van het
gebouw als tempel, naast de bovenvermelde inscriptie en allerhande cultuswaar
(fig. 10). Ook de treffende gelijkenissen met de aanleg en de inboedel van een
soortgelijk heiligdom op de westelijke flank van de naburige Tell Arqa (Irqata)
bevestigen het religieuze aspect. Het instorten van de tempeltoren, rond 850, luidt
de tweede gebruiksfase in van het heiligdom, dat kort na de verovering van
Soemoer onder de Neo-Assyrische vorst Tiglath-Pileser III in 738 zijn sacrale
functie verliest, alvorens kort nadien gedeeltelijk overbouwd te worden door wat
vermoedelijk de residentie zal blijken van de Assyrische gouverneurs van de
gelijknamige provincie tot de val van het rijk in 612. 

Fig. 9. — Reconstructie van de Fenicische tempel (© E. Gubel).



Het Perzische bewind (555-333)

Tot zolang geen verdere opgravingen verricht kunnen worden langsheen de
muren van het heiligdom dat bijna twee eeuwen lang operationeel was, blijft het
raden naar zijn statuut tijdens het Neo-Babylonisch bewind (612-555). Vast staat
echter dat, kort na de inlijving van de Syrische en Fenicische grondgebieden in
de vijfde Perzische Satrapie („provincie”), de imposante buitenbekleding van de
muurpartijen in perfect gehouwen zandsteen (ramléh)blokken opnieuw gebruikt
werd voor de aanleg van een militair bolwerk dat, naar het voorbeeld van het
Achemenidisch fort van Byblos, gepland maar nooit voltooid werd. De economi-
sche stabiliteit die het nieuwe centrale gezag met zich meebracht en de relatieve
autonomie die de regionale entiteiten binnen het Achemeniedenrijk werd gegund,
verklaren wellicht waarom dergelijke militaire inspanningen futiel geacht wer-
den. De stichting van de stad Tripolis in de zuidelijke periferie van de
Akkarvlakte door Arwad, Sidon en Tyrus is een ander bewijs van het wederzijds
vertrouwen tussen Perzen en Feniciërs, dat uitmondt op de inzet van de
Fenicische vloot tegen de Griekse stedenbond.
De Perzische periode is het laatste tijdvak waarin Tell Kazel/Soemoer nog een

actieve rol inneemt op regionaal vlak, dankzij een duidelijke oriëntering op de
agrarische exploitatie waarvan de opmerkelijke vermeerdering van het aantal
graansilo’s getuigt, net zoals de bewerking van ijzererts (metaalslakken op de
bodem van soortgelijke opslagplaatsen) of de export van wijn uit het heuvelland-
schap van het nabije Safita, de tafelwijn bij uitstek van het Perzische hof volgens
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Fig. 10. — Fenicische godheid, terracotta, 9de eeuw v.o.j.
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bronnen uit die periode. Zowel de klassieke geschiedschrijving als veldonder-
zoek in aangrenzende gebieden bevestigen dat de site allerminst een uitzondering
vormt binnen een supraregionaal patroon waarbinnen de verdrijving van de
Perzen de facto synoniem is van een geweldloze overname van het bestuur na de
veroveringen van Alexander de Grote (333).

De Hellenistische en latere periodes

Arwad (in het onmiddellijke noorden) en Tell Arqa/ Caesarea ad Libanum of,
meer nog, Tripolis (in het zuiden) zijn voortaan de standvastige economische en
culturele tenoren op een Bühne waar nog maar bitter weinig speelruimte over-
blijft voor de voormalige hoofdstad van het rijk Amoerroe. Een uitgestrekte
necropool met de stoffelijke resten van meer dan honderd huurlingen en een cir-
kelvormig tracé van wat mogelijk de uitkijkpost (castellum) uit de regering van
keizer Claudius (– 10 – 41 AD) aftekent, illustreren deze historische gegevens
(BADRE et al. 1994, pp. 285-293). 
De geschiedenis van de Byzantijnse diocese Simirra is weliswaar reeds tast-

baar door keramiek en architecturale resten in Areaal I, maar moet nog verder
ingevuld worden door de verlegging (of uitbreiding) van de opgravingsactivitei-
ten naar de alluviale oevers van de Nahr el-Abrasché, waar een imposante dam
nog steeds op nader onderzoek wacht. Hetzelfde geldt overigens voor de (secun-
daire) rol van de strategisch gelegen site tijdens de Mamloekenperiode en de pas-
sage van de kruistochten, wanneer Kazel tijdens crisisperiodes sporadisch
gebruikt werd als uitkijkpost door militaire detachementen van het kalifaat van
Homs. Oppervlaktevondsten uit de Osmaanse periode ten slotte laten enkel toe
om het einde van de bewoningsgeschiedenis van Tell Kazel te situeren tegen het
begin van de golden sixties in Europa, een westerse notie volslagen onbekend bij
de loonarbeiders van een gegoede familie grootgrondbezitters uit Safita en inge-
burgerde nomaden van de Ayaash-clan waarvan de kleinkinderen nog steeds de
huidige archeologen bijstaan in hun voortdurende dialoog met de ruines … 
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