
Mijn uitstapje naar de Tempel van Echmoun

Vanuit mijn appartement in Beiroet ging ik door de drukte naar de bus richting Sidon. Ik 
trof een bus waar ik lekker uit het raam kon hangen tot het moment dat een man uiterst 
vriendelijk, doch zeer dringend op mijn schouder klopte. Zijn vrouw zat te beven als een 
rietje bij zo'n 25 a 30 graden. Met een das en sjaal om!!! 

Ik had van te voren aan een reisleidster gevraagd, waar ik uit moest stappen. Dit is geen 
overbodige luxe, want de tempel is niet zó erg bekend en de ligging ervan nog minder. 
Zodoende ben ik bij een eerdere poging in Sidon terecht gekomen. 

We reden langs de kust en dan kom je ogen te kort. Alles is anders, mensen, gebouwen, 
bomen, de manier van autorijden en vooral het weer. 

Er gaat het fabeltje dat je voor je in Sidon komt al van verre de zuidvruchten ruikt, nou ik 
rook alleen benzinedampen en zeelucht. Dit is heel anders dan in mijn geboorteplaats 
Scheveningen, want daar ruik je alleen benzinedampen en zeelucht (je leest het goed: 
geen vis maar benzinelucht). Wij pretenderen niet, dat je zuidvruchten ruikt. 

De rivier Awaki lag nu ongeveer 2 km. voor ons, dus werd het tijd om naar de bestuurder 
te gaan om me eruit te laten gooien. De man was heel behulpzaam maar keek of hij water 
zag branden. Hij zei wat in het Arabisch tegen zijn bijrijder en die zei dat ik totaal verkeerd 
ingelicht was en dat ik in Sidon moest zijn. Ik zei dat ik precies wist waar ik eruit moest en 
hij niet. Het argumenteren daarna aan de hand van een landkaart, beschrijvingen e.d. 
duurde zo'n 3 km, waarbij de aandachtige lezer dezes meteen opmerkt dat ik inmiddels 
ongeveer 1 km. te ver was. Toen werd een bus rijdende in tegenovergestelde richting 
aangehouden. Daarop stapte ik over en deze zette mij af, waar ik dacht eruit te moeten. 
De bestuurder haalde zijn schouders op en dacht kennelijk dat ik gek was. Nou is dat wel 
waar, maar..........ik stond nu toch op de plaats waar ik wilde zijn. 

Na een vier km. lange wandeltocht door bananenboomgaarden en langs de rivier kwam ik  
bij iets wat erop leek. En jawel, verderop na een bocht in de weg nam een bordje 'Temple 
de Echmoun' alle twijfels weg. Ik geloof dat net nu het goede moment is om mijn 
vertaling uit het informatieblaadje te laten volgen. Het is namelijk zo dat ik hier nu zo'n 
drie maanden ben en dat is niets in vergelijking met de duizenden jaren dat de tempel er 
al staat. Dus zullen zij er wel meer verstand van hebben.



Plaats
De tempel van Echmoun ligt op een afstand van 1 km van Sidon bij: Nahr al Awali (de tuin 
der oudheid) in een tuin bekend als Bustan el Sheikh te midden van een gebied met 
citrusbomen, waarnaar het ruikt, lang voordat je de tempel bereikt.
Boomgaarden zijn niet nieuw voor Sidon; al ten tijde van de  Feniciërs was Sidon befaamd 
om zijn tuinen, die op een gebied lagen dat van de Tempel van Echmoun tot de brug over 
de rivier reikte.

Historische achtergrond
Elke Fenicische stad had z'n eigen goden, Echmoun was één van de favoriete goden van 
Sidon gedurende haar gouden eeuw, in plaats van de 6e en 5e eeuw voor Chr. Toen was 
de Perzische macht op het toppunt van zijn glorie, het rijk strekte zich uit van de Indus tot 
de Egeïsche zee. De Perzen waren een grote macht te land, maar ze hadden de Feniciërs, 
meesters van de zee, nodig om de Grieken en Egyptenaren te bestrijden. Daarom had de 
koning van Sidon, als hoofdcommandant van de marine, een grote machtspositie.

De provincie Sidon was de vijfde provincie van de Perzische grootmacht en strekte zich uit 
tot de Eufraat. In die tijd maakte Fenicië (en dus Sidon) deel uit van het Perzische rijk. In 
die streek werd Sidon geregeerd door een dynastie, waartoe koning Tabnit en z'n zoon 
Echmounazzar (betekent Echmoun helpt mij) behoorden. Het was deze dynastie die de 
Perzische koning Cambijses hielp in zijn oorlog tegen de Egyptenaren nog voor z'n aanval 
op Griekenland. 
De Feniciërs weigerden echter met de Perzen op te trekken tegen Carthago in Noord-
Afrika, omdat dit een Fenicische kolonie was, door de dochter van de koning van Tyrus 
gesticht.

Afbeelding 1: Marmeren beeld met vier stieren



De opgravingen
In 1900 vond Macridy Bey, aan het hoofd van een Ottomaanse expeditie, Fenicische 
inscripties bij Bustan el Sheikh die verwezen naar de tempel van Echmoun. Twintig jaar 
later ging George Contenau ter plaatse poolshoogte nemen wat ten gevolge had dat hij 
verscheidene Bodashtart inscripties aan het licht bracht. In 1925-1926 groef Maurice 
Dunant, de opgraver van Biblos, een grote vloer met mozaïek op en hij vond verscheidene
marmeren beeldjes van kinderen daterend uit de Hellenistische periode. 

Vlak na deze ontdekkingen stootte Emir Maurice Chehab, directeur van de oudheden, op 
Fenicische brieven op een rots nabij de rivier waarin de naam 'Echmoun' voorkwam. Een 
paar kilometer van de plaats van de tempel werden ook inscripties met de naam 
'Bodashtart' gevonden, waarschijnlijk gegraveerd ter gelegenheid van de voltooiing van 
een belangrijk kanalensysteem.
Gebrek aan geld en de eerste wereldoorlog verhinderden verdere opgravingen. In het 
midden van de jaren veertig, na de onafhankelijkheid van Libanon, werden de 

Afbeelding 2: Mozaïek met afbeelding van Bacchus



opgravingen hervat in Sidon en Biblos, en er werd land opgekocht rondom Bustan el 
Sheikh. Maar tot eind '63 werden geen serieuze opgravingen ondernomen bij de tempel 
van Echmoun. Toen werd Maurice Dunat gevraagd te helpen bij het werk dat door de 
directeur Generaal van Oudheden inmiddels aangevangen was en door hem gefinancierd 
werd.
Het werk vordert en het is te verwachten dat meer van dit grootse monument blootgelegd 
zal worden, de belangrijkste Fenicische tempel daterend uit het Perzische tijdperk.

De tempel
De tempel  van Echmoun staat op een terras van ongeveer 13 meter lang halverwege een 
heuvel die uitziet over de linker oever van de rivier Awaki.  Het is onmogelijk alle 
overblijfselen van de verschillende perioden van de bouw te bekijken. Het eerste 
monument, een enorm podium, dateert waarschijnlijk uit de 6e eeuw voor Chr. De tijd van 
koning Nebukadnezar van Babylonië die Jeruzalem veroverde ten tijde van de profeet 
Jeremia en later Tyros wat hij 13 jaar lang in handen hield.
De inscripties die op de sarcofaag van de Fenicische koning Echmounazzar (ontdekt in 
1958 en nu in het Louvre) staan, vertellen het verhaal over die tijd en het feit dat hij en 
zijn moeder Arnashtarte (dienares van Ashtarte) tempels bouwden voor de god Echmoun 
en de godin Ashtarte bij Ain Yidlal nabij Sidon. Echmounazzar bouwde deze tempel in de 
5e eeuw voor Chr. maar die werd waarschijnlijk later vergroot door koning Bodashart 
wiens inscripties men nog steeds kan zien in één van de stenen aan de binnenkant van de 
massieve muren van de tempel. De Feniciërs bouwden, dank zij hun traditie om vreemde 
beschavingen over te nemen en na te bootsen, de tempel in Perzische bouwstijl. De 
Perzische koningen zelf moedigden de bouw van monumentale tempels van plaatselijke 
goden aan om in de gunst van het volk te komen.

Kenmerken die de Perzische invloed illustreren zijn bijvoorbeeld: de bouw van de tempel 
tegen de helling van de berg en de aanwezigheid van inscripties aan de binnenkant van de 
muren. De Perzen maakten vaak inscripties voor de goden in de funderingen van hun 
gebouwen. Er werd ook een kanalensysteem aangelegd. Dit leidde naar bronnen waaruit 
gewijd water met wonderlijke geneeskracht stroomde.

Men gelooft dat de tempel aan het massieve podium werd gebouwd gedurende de 
Achimeniden periode en dat de bouw werd uitgevoerd door Griekse arbeiders.
Een tempel van een latere datum werd toegevoegd aan de oorspronkelijke tussen de 4e 
en 2e eeuw voor Chr. Die werd aan de bovenkant versierd met een grote rand waar 
arbeiders op stonden afgebeeld, evenals jachtscènes, rituelen en kinderen die aan het 
spelen waren.



Gedurende de Romeinse periode en de vroeg Christelijke tijd (64 v.Chr. tot 300 n.Chr.) 
werd de plaats van de tempel van Echmoun en z'n miraculeuze wateren nog steeds 
gebruikt als een bedevaartplaats. Een Romeinse kapel en trap voor processies werden 
toegevoegd aan de vroegere constructie, zodat de toegangsweg naar de tempel daarna 
bestond uit een door een rij zuilen geflankeerde straat met aan de zijkanten winkels.
De tempel werd in de 4e eeuw na Chr. verwoest.

De ruïnes
Het massieve podium rijst langs de bergkant omhoog; ten westen ervan (rechts als je het 
podium via de Romeinse weg benadert) liggen de overblijfselen van een piramide achtig 
bouwwerk, die behoorden tot een vroegere fase van de tempel (6e eeuw v.Chr.)
Eveneens aan de rechterkant staan vooraan vier marmeren stierfiguren, welke dateren uit 
de Perzische  of vroeg Griekse periode en die later weer werden gebruikt voor een altaar 
dat op de binnenplaats van de tempel werd gebouwd.

Ten noorden van het podium staat de kapel en ligt de vijver uit de Hellenistische periode. 
Deze meet ongeveer 10 bij 11 meter. Hier kan je ook de lege troon van Ashtarte zien 
geflankeerd door twee gevleugelde leeuwen. De troon staat op een monoliet met een 
kroonlijst in Egyptische stijl. 

Afbeelding 4: Jachttafereel

Afbeelding 3: Spelende kinderen



Afbeelding 5: Troon  van Ashtarte

Afbeelding 6: Gevleugelde leeuw op de troon van Ashtarte



Uit een dubbelzijdig versierde rand met een afbeelding van een jachttafereel blijkt 
eveneens de belangrijkheid van de kapel.

Een latere toevoeging aan de tempel eveneens naar het noorden toe, bestaat uit een 
kleine ruimte met mozaïek, bewaakt door nu hoofdloze sfinxen.

Ten noordoosten van de vijver staat een muur van 22 meter, die reliëfs vertoont van een 
dronken pretmakerij en een man die bezig is een grote gevederde haan te slachten. Het 
schijnt een normale gewoonte geweest te zijn om hanen te offeren aan Asclepius 
(Echmoun).

Voor de tempel ligt een weg met een zuilengang uit de Romeinse periode geflankeerd 
door vijvertjes waar men kon baden en grote hallen.

Allang voor de opgravingen begonnen werd de plek van de tempel gebruikt als 
steengroeve. Emir Fakhreddine bouwde de brug over de rivier Awali van de stenen die hier 
gevonden werden. Aan de andere kant van de rivier is een dorp, Alman genaamd, 
waarvan de huizen gebouwd werden met stenen van oude bouwwerken uit de streek 
waaronder de tempel van Echmoun.

Afbeelding 7: Mozaïek op de bodem van een bassin



De eredienst
Echmoun, de zonnegod en god der genezing, was de favoriete godheid van Sidon. Als 
zonnegod wordt hij geïdentificeerd met de God Adonis van Biblos en de god Melkart van 
Tyrus.
De legende luidt dat Echmoun een jonge man uit Berytus (Beiroet) was, die van jagen 
hield. Ashtarte, de moeder der goden zag hem en werd verliefd op hem. Om aan haar 
avances te ontkomen, verminkte hij zich en overleed. Maar zij bracht hem weer tot leven 
maar nu als een god. Dit lijkt erg veel op het verhaal van Adonis, die gedood wordt door 
een wilde beer.
In de dood van Echmoun en z'n wederopstanding kan men de veranderende jaargetijden 
zien - een god van vruchtbaarheid die overlijdt en jaarlijks herboren wordt. In deze 
context kan men eveneens een overeenkomst van Echmoun zien met Dionysius 
vertegenwoordiger van de voortplanting en de stuwende kracht van de natuur, met 
Mercurius en met Triptolemius, de Eleusinische god van landbouw.

Als god van de genezing word Echmoun. geïdentificeerd met Asclepius, de Griekse god 
van de medische kunst (door Homerus simpelweg de schaamteloze geneesheer 
genoemd). Een gouden plaquette beeld de god Echmoun (Asclepius) af en de godin 
Hygeia. Het hoofd van Echmoun is omcirkeld met een diadeem en in z'n rechterhand 
houdt hij een staf, waaromheen een slang gekronkeld is. Hygeia houdt een slang vast, die 

Afbeelding 8: Marmeren Stierfiguren



uit een kan drinkt. Tussen hen in zit een jongeman met z'n gezicht naar Echmoun 
gekeerd. Men gelooft dat hij Telesphorus voorstelt die de leiding had over de genezing en 
vaak voorgesteld wordt als een jongen.

De plaats van de tempel van Echmoun moet zijn gekozen omdat de bron in nabijheid 
geneeskrachtige werking had en daarom vereerd werd.

De verering duurde voort gedurende de Romeinse periode en later bouwden enige 
mensen die hieraan trouw gebleven waren, samen met enige heidenen en christenen, 
kapellen naast de verwoeste, inmiddels met aarde overdekte tempel.

Afbeelding 9: Deel van het kanalensysteem



Het was de gewoonte om beelden te offeren aan de god waarop de naam van diegene die 
om genezing vroeg, stond. Marmeren beeldjes van de Griekse  periode kunnen in het 
nationaal museum in Beiroet bekeken worden. Maar die van vroegere datum (Perzische en 
Fenicische periode) werden uit de kalkrots van de omgeving gemaakt en bleven niet zo 
goed intact als de Griekse.

Het feit dat de meeste van deze beelden of offerandes kinderen voorstelllen, suggereert 
dat Echmoun in die tijd als kinderarts werd gezien.

Tot slot
Al de tijd dat ik door het complex liep werd ik op de voet gevolgd door 'n bewaker. Af en 
toe zei hij iets over waar wat te vinden was, maar daar mijn Arabisch even goed is als 
mijn Grieks, Swahili e.d., had dit weinig zin. Bovendien had ik mijn goede handleiding. Wél 
kreeg hij er de pee in dat ik, toen ik bemerkte een draadontspanner verloren te zijn, 
nogmaals het hele complex overliep.
Het grootste verschil tussen deze tempel en al het andere dat ik gezien heb, is dat het 
merendeel er droog en dor bij ligt en hier juist met slootjes (kanalen) en vijvertjes gewerkt 
is. Je ziet hier ook kikkers en kikkervisjes en is voor een Hollander een feest van 
herkenning.

Afbeelding 10: Het Heilige Bassin



Het was weer eens een keertje behoorlijk warm en daar ik meestal maar een “klein 
beetje” cameraspullen bij me heb, merk je dat na zo'n middagje aardig aan je schouders. 
Het werd al laat en ik begon aan de vier km terug lopen. Halverwege kon ik er niet 
onderuit op te merken dat het behoorlijk dorstig weer was en besloot naar het dorpje te 
gaan om wat te drinken. Daar aangekomen zag ik voor een drinktentje wat Turken tric-
trac spelen Dit is een soort sjoelbakdenksport waar  zelfs toernooien in gehouden worden. 
Een vette man kwam van achteren en gaf mij een 7-up(pie). Ik dronk m'n uppie op om 
daarna in m'n uppie een foto te maken van die tric-trac spelers. 

Afbeelding 11: Vijver met kikkers



Toen begaf ik me verder op weg naar de hoofdweg om daar een “service” taxi of bus op 
te pikken. Een service taxi deel je met mensen die dezelfde kant op rijden. Het is 
spotgoedkoop en wel zo leuk. Het kan zomaar voorkomen dat je naast een geit komt te 
zitten.
Het duurde dit keer wel even en toen kon ik ook nog slechts gedeeltelijk meerijden omdat 
deze chauffeur in een voorstadje van Beiroet als zijn eindstation zag. Hij wilde mij nog wel 
verder brengen, maar dan als normale taxi en tegen het normale taxitarief. Daar tuinde 
deze jongen mooi niet in. Bovendien had ik vlak achter ons een bus gezien.
Eenmaal in de bus gezeten ontdekte ik een paar Hollanders die hier voor Youth for Christ 
bezig waren. De gebruikelijke nog al opdringerige Youth for Christ procedures speelden 
zich af, vergeefs, want ik voel nu eenmaal niet voor dat soort fanatiekelingen. Dus liet ik 
de uitnodigingen de uitnodigingen en stapte ik uit vlak bij mijn appartement. Eenmaal 
thuis begreep ik dat dit het einde was van mijn trip naar de Tempel van Echmoun en 
dientengevolge ook het einde van dit verhaal. 

Bij een tweede bezoek aan de tempel lag mijn draadontspanner netjes gelabeld tussen 
alle andere opgegraven voorwerpen en ik mocht hem niet meenemen. Mogelijk  komt hij 

Afbeelding 12: Deze mannen spelen Tric-trac



dus in een museum te liggen als curieus technisch wonder van Echmoun...

ECHMOUN

1. Oorspronkelijk podium, en trap (Neo Babylonisch - 6e eeuw v. Chr.)
2. Podium van de latere Achaemische periode
3. Heilig bassin (5e eeuw v.Chr.)
4. Twee kleinere bassins
5. Gebied voor heilige Rituelen*
6. Een tempel van de 3e eeuw v.Chr.
7. Reeks zetels.
8. Vijvertje bij Astartes troon (3e eeuw v.Chr.)
9. Romeinse rij zuilen (3e eeuw v.Chr.)
10.Bassins voor reiniging.
11.Altaar met stierfiguren.
12.Trap met geometrische mozaïeken.
13.Plein met portalen mozaïeken, die de seizoenen voorstellen(3e eeuw v.Chr.)
14.Nimfen en mozaïeken van de Maenad rituelen.
15.Byzantijnse kerk.
16.Woongebieden.

Locatie:
https://www.google.nl/maps/@33.5859207,35.3972145,614m/data=!3m1!1e3?hl=nl

https://www.google.nl/maps/@33.5859207,35.3972145,614m/data=!3m1!1e3?hl=nl

