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Godenbeeldje, leeuwmens 
Kalksteen, h. 5,6 cm., 2000-1600 v.Chr., uit Obeliskentempel, Byblos. 
Zoals wel vaker voorkomt in Byblos, lijkt dit beeldje uit Egypte afkomstig te zijn, 
maar is het waarschijnlijk lokaal vervaardigd. De maker gaf een creatieve draai aan 
bekende goden en monsters zoals de Egyptische god Bes en de Mesopotamische 
Ugallu. Vermoedelijk was dit een kwaad afwerend amulet.  
Kalksteen, Byblos,  
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Byblos-figurines 
Brons en goud, ca. 2000 v.Chr., uit Byblos. 
In Byblos, en met name in de Obeliskentempel, zijn vele honderden metalen 

beelden van mannelijke goden teruggevonden, de zogeheten ‘Byblos-figurines’.  

Ze dragen bladgouden rokken en punthoeden. Het is mogelijk dat ze dezelfde god 

voorstellen: de god die in de tempel werd vereerd en wiens naam onbekend is. De 

diversiteit aan bronzen beelden is echter een stuk groter. Sommige lijken eerder 

mensen voor te stellen, een klein aantal heeft vrouwelijke kenmerken. Veel van 

deze beeldjes hebben metalen uitsteeksels onder hun voeten waarmee ze rechtop 

gezet konden worden. Ze stonden eerst in de tempel opgesteld en zijn later 

begraven. 
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Dolk en schede 
Goud, zilver en ivoor, l. 39 cm., 2000-1600 v. Chr., uit Byblos.  
Op het handvat van de dolk is een god afgebeeld, die lijkt op veel in Byblos  

gevonden bronzen beeldjes met een gouden vergulding. Hij is de god van de 

Obeliskentempel. De schede laat dieren zien die naar een man op een ezel, 

waarschijnlijk een koning,  worden gebracht: een steenbok, een leeuw, een baviaan, 

een hond en een vis. De associatie met ezels is typerend voor de mannelijke elite 

van deze periode, al is niet duidelijk waarom. 
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Spiegel  
Zilver en goud, l. 47 cm., 2000-1600 v.Chr., uit Graftombe 2, van Ipu-Shemu-Abi, 
koning van Byblos. 
In de koninklijke graven zijn Egyptische voorwerpen gevonden waarop namen van 

farao’s uit ca. 1800 v.Chr. staan. De graven zelf zijn mogelijk twee eeuwen jonger: 

andere grafgiften, waaronder het aardewerk, worden namelijk door sommige 

archeologen rond 1600 v.Chr. gedateerd. Dat impliceert dat de geschenken met de 

faraonamen al tweehonderd jaar oud waren, toen ze  aan de koningen van Byblos zouden zijn gegeven. En dat is niet 

onwaarschijnlijk. Het was destijds in Egypte niet ongebruikelijk om voorwerpen uit oudere graven van farao’s, prinsen 

en hovelingen weg te halen, om ze vervolgens als geschenk weg te geven. 
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Balsemvaas 

Obsidiaan en goud, h. 12,1 cm., 1818-1773 v.Chr. (12e dynastie), uit Graftombe 

1, van Abi-Shemu, koning van Byblos. 

Voordat hij in het koninklijke Graf 1 in Byblos werd geplaatst, was deze 

balsemvaas eigendom van de Egyptische farao Amenemhat III. Op het deksel 

staat in hiërogliefen dat de vaas parfum of wierook bevatte.  
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Kistje 

Obsidiaan en goud, h. 9,8 cm., br. 15,2 cm., 1772-1764 v.Chr. (12e dynastie), uit 
Graftombe 2, van Ipu-Shemu-Abi, koning van Byblos. 
Dit kistje draagt de naam van de Egyptische farao Amenemhat IV op het deksel. 
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Ketting met hanger (pectoraal) 

Goud en inlegwerk, h. 4,5 cm., br. 5 cm., 2000-1600 v.Chr., uit de Graftombe 2, 

van Ipu-Shemu-Abi, koning van Byblos. 

De lokaal gemaakte hanger is ingelegd met carneool, turkoois, faience en lapis 

lazuli. Op de hanger laat koning Ipy-Shemu-Abi zich afbeelden als een farao. 
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Armband 

Goud en amethist, diam. 6 cm., 2000-1600 v.Chr., uit de Graftombe 2, van Ipu-

Shemu-Abi, koning van Byblos. 

De Egyptische scarabee is losgemaakt van de ring waaraan hij ooit vast zat. In 

Byblos is hij hergebruikt op een armband.  
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Zegelring 

Goud en lapis lazuli, 2000-1600 v.Chr., uit de koninklijke graven van Byblos. 

Ring met een kleine rolzegel van lapis lazuli. De decoratie met sfinxen, hazen 

en vlechtwerk is typerend voor de rolzegels die in Byblos zijn geproduceerd in 

deze periode. 
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Bijl (met mal) 
Goud, h. 20 cm., 2000-1800 v.Chr., uit Byblos. 
In de tempelvloeren van Byblos zijn vele voorwerpen zowel in kuilen als in 
kruiken begraven, waaronder bijlen van zilver en goud. Sommige 
gedeponeerde voorwerpen zijn in Byblos zelf vervaardigd. De mallen voor 
sieraden, figurines en wapens die rondom de Obeliskentempel zijn 
opgegraven, suggereren dat het heiligdom mogelijk een eigen 
metaalwerkplaats had. 
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Cobra 
Goud en zilver, h. 9,5 cm., 2000-1600 v.Chr., uit Byblos. 
De cobra was het symbool van macht en koningschap in Egypte, maar in de Levant 
eigenden lokale koningen zich de slang ook toe.  
Deze cobra sierde de gouden diadeem van koning Ipy-Shemu-Abi van Byblos. Op 
de hoofdband staan ankh-tekens (‘teken van leven’), was-scepters (‘heerschappij’) 
en djed-zuilen (‘eeuwig durende stabiliteit’). 
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Plaquette met pseudo-hiëroglyfen (niet-ontcijferd ‘Byblos-schrift’)  
Brons, h. 21 cm., br. 11,4 cm., 1600-1200 v.Chr., uit Byblos.  
Het Byblos-schrift heeft iets weg van hiërogliefen, maar verschilt ervan. Dit 

pictografische schrift bevat onder andere dieren, planten, instrumenten, 

gebouwen en geometrische motieven, zoals op deze plaat goed te zien is. Het is 

nog niet ontcijferd. 
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Handelsmissie uit Assyrië  

Brons, h. 8,5, l. 37 cm., ca. 850 v. Chr., uit Balawat (Irak). 

Gedurende de hele geschiedenis van Byblos waren koningen en farao’s geïnteresseerd in de bomen uit de bergen 

achter Byblos en de rijkdommen die via de haven werden vervoerd. Ook de Assyrische koningen kwamen met hun 

legers voorbij om hiervan te profiteren. Koning Salmanasser III (859-824 v. Chr.) liet zijn bezoek afbeelden op bronzen 

banden, die de deuren sierden van een paleis in Imgur-Enlil, een stad niet ver van de Assyrische hoofdstad Kalhu in 

Noord-Irak. Boven de afbeelding staat: ‘Ik ontving eerbetoon van Tyrus en Sidon: zilver, goud, tin, brons, wol, lapis 

lazuli, (en) carneool.’ 
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Herakles 
Brons, h. 104 cm., 250-30 v.Chr., uit Byblos. 
De ultieme Griekse held Herakles moest onmenselijk zware werken verrichten als 

straf voor het doden van zijn eigen familie. De elfde opdracht was het stelen van 

de gouden appels uit een tuin in het mythische land Hesperia.  

Deze figuur stelt een Hellenistische koning voor in de gedaante van Herakles. Zijn 

realistische gelaatstrekken en dikke bakkebaarden zijn kenmerkend voor 

dergelijke koninklijke beelden. Niet alles aan dit beeld is echter authentiek. De 

boom en de sokkel zijn waarschijnlijk rond 1800 na Chr. toegevoegd om het beeld 

te voltooien. 
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Inscriptie over grens cederwouden, door keizer Hadrianus 
Basalt, h. 80 cm., ca. 121 na Chr., Libanon. 

De vraag naar cederhout was al snel groter dan de bossen aankonden. De 

Romeinse keizer Hadrianus liet daarom in de bergen stenen plaatsen met 

inscripties: grens van de wouden van keizer Hadrianus Augustus. Hij deed dit om 

te voorkomen dat er ongelimiteerd gekapt zou worden. Om ruimte te besparen 

op de steen zijn vooral afkortingen gebruikt. Toch heeft dit vroege bosbeheer niet 

kunnen voorkomen dat de cederbomen bij Byblos vrijwel verdwenen zijn. 
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Grafmonument  
Steen, h. 196,5 cm., ca. 100 na Chr., uit Qartaba. 
Dit grafmonument stond opgesteld langs de weg in de bergen bij Byblos. Het 

toont vier portretten: Abidallathos en Mele, met een Semitische en een Griekse 

naam, en Cassia en Germanus. Zij hebben allebei een Latijnse naam. 
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Byblos, overzichtsfoto’s van het antieke stadsgebied 
Foto © Rami Yassine 
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