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Het oude Syrië 
Lezing met dia’s door: Theo de Feyter 

 

 
Datum en tijd: Maandag 21 december 2009 om 20.15 uur  
Locatie: Museum Het Prinsenhof, Van der Mandele-zaal, Oude Delft 185, Delft  
Taal: Nederlands 
Door: Etnografische Vereniging Delft 
Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Gratis koffie en thee vanaf 20:00 uur. De toegang voor leden is 
gratis. Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. 
Overige belangstellenden betalen € 5,00.  

 
 
Syrië is meestal op een zeer beperkte manier in het nieuws. Dat nieuws is dan bovendien over het algemeen negatief: 
het gevangenzetten van politieke tegenstanders, onderdak aan terroristen, de discutabele invloed in Libanon en de 
even discutabele vriendschap met Iran.  
 
In de lezing door drs. Theo de Feyter (schrijver van het boek ‘Syrië, een geschiedenis in ontmoetingen en plaatsen. 
Bulaaq, Amsterdam 2008) wordt een algemene historische achtergrond geschetst die deze negatieve zaken beter 
begrijpelijk maakt. Wat drijft Syrië in zijn politiek ten opzichte van zijn buurlanden?  
  
In de lezing komt tevens het rijke culturele verleden van Syrië aan bod. Samen met Irak is het het gebied van de 
eerste landbouwers, de vroegste steden en staatsvorming. Belangrijke ontwikkelingen als schrift, arbeidsverdeling en 
wetgeving hebben dan ook vanaf het vierde millennium v. Chr. op zijn grondgebied plaatsgevonden. Aan de hand van 
enkele archeologische vindplaatsen wordt deze geschiedenis geïllustreerd.  
 
Syrië is zowel een van de oudste christelijke als een van de oudste islamitische landen. Ook dit aspect komt in de 
lezing aan de orde, met name wanneer het gaat om de positie van de zeer aanzienlijke christelijke minderheid in het 
huidige Syrië.   
 
De verhouding van Syrië tot Europa komt ter sprake naar aanleiding van de periode van de Kruistochten die 
resulteerde in de vestiging van meerdere christelijke vorstendommen op islamitisch grondgebied. De recentere 
Franse en Engelse koloniale periode en de vestiging van de staat Israël hebben die verhouding verder op scherp 
gezet.   
 
De lezing biedt aldus een breed scala van interessante historische thema’s en actuele zaken. 
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