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Toch is deze antieke stad aan de oevers 

van de Tigris zelden het thema geweest 

van een grote tentoonstelling, met name 

omdat er relatief weinig bekend is over de 

gewone inwoner en omdat de vondsten 

over de hele wereld verspreid zijn. Het is 

daarom zeer bijzonder dat het RMO deze 

expositie organiseert met voorwerpen uit 

alle grote wereldmusea, zoals het British 

Museum, het Musée du Louvre en het 

Metropolitan Museum of Arts. Met behulp 

van animaties, originele opgravingsfilms 

en foto’s wordt de bezoeker meegenomen 

naar de stad met haar kilometerslange 

muren, weelderige paleistuinen en impo-

sante paleizen. Toch is het ook een treurig 

verhaal. Meer dan 6000 jaar duurde het 

voordat het dorpje rond 700 v.Chr. was 

uitgegroeid tot één van de grootste steden 

van de wereld, maar de inwoners konden 

er slechts minder dan een eeuw van 

genieten.

Een dorpje langs de rivier
9000 jaar geleden stonden er een paar 

hutjes op de plek waar later de machtige 

Assyrische koningen hun paleizen bouw-

den. De nabijgelegen rivier de Tigris en 

vruchtbare vlaktes vormden de ideale 

leefomgeving voor deze boeren en veete-

lers. Door ook nog te vissen, jagen en ver-

zamelen hadden ze een zeer gevarieerd 

voedselsysteem dat redelijk onafhankelijk 

was van de wisselende hoeveelheid neer-

Nineveh - hoofdstad van 
een wereldrijk
Na ‘Petra. Wonder in de Woestijn’ in 2013/2014 organiseert het RMO opnieuw een 

grote wintertentoonstelling over het oude Nabije Oosten: ‘Nineveh - hoofdstad van een 

wereldrijk’ (19 oktober 2017 - 25 maart 2018). De ruïnes van Nineveh fascineren al 

eeuwen reizigers, archeologen en museummedewerkers en zijn tegenwoordig omsloten 

door de moderne stad Mosul in Noord-Irak. 
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Afb. 2: Kleipaneel met waarschijn-

lijk de godin Isjtar, ca. 1700 v.Chr.

Afb. 3: Koperen kop van een vroege Akkadische 

koning gevonden in Nineveh.

Afb. 1: De locatie van Nineveh en de ontwikkeling 

van het Nieuw-Assyrische rijk in het eerste 

millennium v.Chr. 

slag. Het regent in Noord-Irak in principe 

genoeg om zonder irrigatie het land te 

verbouwen, maar droge periodes zijn 

rampzalig voor een gemeenschap die zich 

volledig op landbouw richt. Mede door de 

gunstige omstandigheden en de gekozen 

risicospreiding kon Nineveh rond 4000 v.

Chr. uitgroeien tot een belangrijke en 

invloedrijke stad. Heel veel details over dit 

proces zijn echter niet bekend. De meeste 

aandacht van archeologen en historici ging 

en gaat nog steeds uit naar de beroemde 

Assyrische lagen rond 700 v.Chr. Slechts de 

Britse archeoloog Max Mallowan, de echt-

genoot van Agatha Christie, durfde in 1931 

een kijkje te nemen in de meer dan 25 

meter aan bewoningslagen onder de Assy-

rische monumentale gebouwen. Met zijn 

doorzettingsvermogen en de steun van 

Agatha, die toen op de opgraving verbleef, 

groef hij helemaal tot aan de natuurlijke 

bodem. De resultaten uit deze diepe put 

waren spectaculair. Nineveh bleek veel 

ouder dan gedacht en vrijwel doorgaand 

bewoond vanaf 9000 jaar geleden. Mallo-

wan’s aardewerkchronologie speelt nog 

steeds een belangrijke rol om vindplaatsen 

in het Midden-Oosten te dateren.

Handelscentrum of kolonie?
Mede dankzij het graafwerk van Mallowan, 

weten we dat Nineveh rond 4000 v.Chr. 

was uitgegroeid tot een regionaal handels-

centrum van zeker 40 hectare, één van de 

grootste nederzettingen in het Nabije 

Oosten. Toch is het niet precies duidelijk 

hoe deze stad eruit heeft gezien. Overal 

liggen prehistorische vondsten op het 

oppervlak, maar er zijn slechts enkele 

structuren uit deze tijd teruggevonden. 

Voorwerpen uit het vierde en derde millen-

nium v.Chr., met name rolzegels, tonen 

wel dat Nineveh met steden in het zuiden 

handelde, waaronder de belangrijke stad 

Uruk. Er bestond vergaande arbeidsspecia-

lisatie en een centraal-georganiseerde 

administratie. Sommige wetenschappers 

menen dat Nineveh een kolonie was van 

de stadstaten in het zuiden, maar het kan 

ook heel goed zijn dat deze nederzetting 

een autonoom centrum was voor de lange-

afstandshandel. 

Een vondstcategorie uit deze periode is 

beroemd geworden dankzij 

het werk van Max Mallo-

wan in Nineveh. In de 

vijfde laag van zijn opgra-

vingsput ontdekte Mallo-

wan een bepaald type 

aardewerk dat zowel 

beschilderd kon zijn als 

versierd met geometrische 

inkervingen. Hij noemde 

het Ninevite 5 en dateerde 

de laag tussen 3000 en 

2500 v.Chr. Hetzelfde aar-

dewerk is teruggevonden 

op verschillende andere 

vindplaatsen in het Nabije 

Oosten en onderzoek heeft 

aangetoond dat deze nederzettingen vrij 

klein waren – vaak niet groter dan 15 hec-

tare – met een lokaal tempeltje, enkele 

bescheiden graven en wat opslagfacilitei-

ten. De hele cultuur ademde een lande-

lijke sfeer uit, zonder veel interregionale 

contacten. Hoe past Nineveh in dit ver-

haal, een stad die, zoals net beschreven, 

steeds belangrijker werd in het Nabije 

Oosten? De vondsten die samen met het 

Ninevite 5-aardewerk zijn gevonden, tonen 

aan dat de stad toch wel atypisch was voor 

deze tijd. Met name de rolzegels en de 

zegelafdrukken in klei tonen contacten die 

tot Susa in het huidige Iran reikten. Net 

zoals rond 4000 v.Chr., lijkt Nineveh ook in 

het derde millennium v.Chr. van het gun-

stige klimaat en de ideale ligging te profi-

teren.

De tempel van de godin Isjtar
Rond 2250 v.Chr. vertellen kleitabletten 

ons dat in een tempel in Nineveh de godin 

Isjtar werd aanbeden. Isjtar was een 

vruchtbaarheidsgodin in Mesopotamië 

met een hele hoge status. Het feit dat één 

van haar heiligdommen in Nineveh stond, 
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toont dat de stad in deze periode een pro-

minente positie in Mesopotamië innam. 

Het is onbekend waar het gebouw precies 

heeft gestaan, maar waarschijnlijk op 

dezelfde plek als de tempel uit 1800 v.Chr., 

boven op de noordelijke citadel. De funde-

ring van dit heiligdom is teruggevonden en 

bestond uit gebakken kleitichels. Het 

oppervlak van het gebouw mat maar liefst 

55 bij 106 meter en met zijn 4,5 meter 

dikke muren torende deze tempel waar-

schijnlijk ver boven de rest van de stad uit. 

Helaas is het gebouw zelf door latere 

bewoning verdwenen, maar de gigantische 

afmetingen laten zien hoe belangrijk Nine-

veh in het begin van het tweede millen-

nium v.Chr. al was. Het was zeker geen 

lokaal tempeltje. Teksten uit de eeuwen 

erna blijven de godin, de tempel en Nine-

veh noemen. In de Codex van Hammurabi 

uit 1750 v.Chr. wordt Nineveh genoemd, en 

zelfs koning Tusjratta van Mitanni, een rijk 

ten noorden van Nineveh, vereerde Isjtar 

uit Nineveh als zijn eigen godin. Voor de 

vele Mesopotamische heersers was de stad 

ook belangrijk om te laten zien hoe mach-

tig en goed ze waren. Ze wijdden talrijke 

koningsinscripties aan nieuwe bouwpro-

jecten, renovaties, of religieuze activiteiten 

in Nineveh, waaruit blijkt dat de stad een 

economisch centrum en intussen ook een 

religieus middelpunt was geworden. Nine-

veh maakte nu deel uit van het Assyrische 

rijk, een bundeling van steden en gebieden 

in het noorden van het huidige Irak. Net 

als de Babyloniërs in het zuiden waren de 

Assyriërs constant in strijd met omlig-

gende volken en fluctueerden de grenzen 

van hun rijk in deze tijd sterk.

Opkomst van het Nieuw-
Assyrische rijk
Rond 1200 v.Chr. begon een belangrijke 

periode in het Nabije Oosten. Waar andere 

mogendheden, zoals Egypte, de 

Hettieten en Babylonië, flink te 

lijden hadden van verslechterende 

weersomstandigheden en intrek-

kende nomaden, bleef Assyrië 

redelijk stabiel en machtig. Ze 

maakte handig gebruik van 

bestaande contacten en vulde het 

machtsvacuüm dat in het Nabije 

Oosten ontstond. Dit kwam 

natuurlijk ook door de goed ont-

wikkelde infrastructuur en mach-

tige steden. Veel van het succes 

van het Nieuw-Assyrische rijk (ca. 

911-612 v.Chr.) kan teruggevoerd 

worden op beslissingen die eer-

dere leiders in het Assyrische 

kerngebied hadden gemaakt. Dat 

ook de latere Assyrische koningen 

beseften aan wie ze het succes te 

danken hadden, zien we terug aan het feit 

dat bepaalde monumenten en beelden 

bewaard en geëerd werden in Nineveh. Zo 

werden de koperen kop van een vroege 

Akkadische koning (ca. 2300 v.Chr.) en een 

obelisk uit de elfde eeuw v.Chr. terugge-

vonden in lagen uit de zevende eeuw v.Chr. 

Het Nieuw-Assyrische rijk begon vorm te 

krijgen toen koning Adad-nirari II in 911 

v.Chr. de troon besteeg. Hij regeerde vanuit 

de stad Assur, ongeveer 100 kilometer ten 

zuiden van Nineveh, en bouwde in de 

Afb. 4: De muren van Nineveh in mei 2008 (foto 

van Diane Siebrandt).

Afb. 5: Reliëf uit Nineveh met oorlogsscène 

(Metropolitan Museum of Art).
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daaropvolgende jaren het rijk gestaag uit. 

Ook zijn opvolgers hadden maar één doel 

voor ogen: koning zijn van het grootste rijk 

ter wereld. Er werden steden gebouwd, 

wegen en irrigatiekanalen aangelegd, en 

nieuwe militaire strategieën en wapens 

ontwikkeld. Nationale sentimenten in 

overwonnen gebieden werden de kop inge-

drukt door grote groepen mensen te 

deporteren. Met name koning Assurnasir-

pal in de negende eeuw v.Chr. ging hierbij 

niet zachtzinnig om met zijn tegenstan-

ders en als we de verhalen mogen geloven 

voerde hij regelmatig executies uit om 

iedere vorm van weerstand te breken. 

Intussen was Nimrud de nieuwe hoofdstad 

geworden. De vondst van meer dan 600 

gouden voorwerpen door Iraakse archeolo-

gen laat zien hoe rijk het Nieuw-Assyri-

sche rijk in deze tijd werkelijk was. 

De grootste stad ter wereld
In 705 v.Chr. kwam koning Sennacherib 

aan de macht nadat zijn vader, Sargon II, 

niet was teruggekeerd van het slagveld. 

Sargon II was begonnen iets ten noorden 

van Nineveh zijn nieuwe hoofdstad 

Khorsabad te bouwen, maar Sennacherib 

had een slecht voorgevoel bij dit project. 

Direct na zijn vaders dood verhuisde hij 

naar Nineveh. Nineveh was al duizenden 

jaren belangrijk, maar Sennacherib 

maakte er een wereldstad van. Twaalf 

kilometer muur omsloot het woongebied 

dat groter was dan de steden van zijn 

voorgangers. Nineveh was niet alleen de 

hoofdstad van het Assyrische rijk, maar 

werd nu ook een symbool van rijkdom en 

macht. Van ver konden bezoekers de stad 

met haar monumentale poorten, tempels 

en paleizen zien liggen. Gigantisch grote 

stierenbeelden bewaakten de poorten en 

mocht je toch binnenkomen, dan 

beschermden extra dikke muren de hoger 

gelegen, koninklijke gebouwen. Het paleis 

van Sennacherib besloeg meer dan zes 

voetbalvelden, waarbij de meer dan 80 

kamers allemaal versierd waren met ste-

nen reliëfs. Zelfs de toiletten waren netjes 

afgewerkt met stenen panelen. 

Als de bezoekers al met zelfvertrouwen tot 

aan de koninklijke ontvangstzaal waren 

gekomen, maakten de reliëftekeningen 

hier meteen een einde aan. Tot in het 

kleinste detail toonde de koning wat hij 

allemaal had bereikt, met name op oor-

logsgebied, en wat hij met zijn vijanden 

had gedaan. Met knikkende knieën moest 

de bezoeker dan op audiëntie komen bij de 

koning en hopen dat de geschenken die hij 

en zijn begeleiders bij zich hadden hem of 

de koningin konden behagen. 

Het leven van koning Sennacherib ein-

digde nogal plotseling: hij werd vermoord 

door twee van zijn zonen. Waarschijnlijk 

werd de moord uitgevoerd uit onvrede over 

de keuze van de troonopvolger. Sennache-

rib had namelijk een jongere zoon als 

kroonprins benoemd en niet zoals gebrui-

kelijk de eerstgeborene. De koning was 

bang voor wraak en had uit voorzorg zijn 

jongere zoon Esarhaddon naar het buiten-

land gestuurd. Helaas voor de koning werd 

Afb. 6: Kleitablet met het Gilgamesj-epos uit de 

bibliotheek van Assurbanipal (NINO).

Afb. 7: Reliëfs in het British Museum met leeuwen-

jachtscènes.



8 RMO magazine • nummer 44 • najaar 2017

hij nu dus zelf het slachtoffer. Na het 

bericht over de dood van zijn vader keerde 

Esarhaddon terug naar de hoofdstad en 

nam zijn twee broers gevangen. Hoe het 

precies met hen afliep is onbekend, maar 

waarschijnlijk niet goed.

Ziekelijke en sterke koningen
Esarhaddon had echter geen goede 

gezondheid en er zijn talrijke teksten 

bekend over wat er allemaal is geprobeerd 

om de koning beter te maken en de kwade 

geesten te verdrijven. Desondanks breidde 

ook hij het Assyrische rijk nog verder uit 

en trok hij vanuit zijn hoofdstad Nineveh 

onder andere naar Egypte om de onrust 

daar de kop in te drukken. Tijdens één van 

deze reizen stierf hij aan de gevolgen van 

zijn onbekende ziekte, waarna zijn zoon 

Assurbanipal hem opvolgde. 

Onder Assurbanipals leiding werden vanaf 

669 v.Chr. nieuwe bouwprojecten in Nine-

veh gestart, paleizen gemoderniseerd en 

uitgebreid, en zoals het een goede Assyri-

sche koning betaamt verschillende veld-

tochten uitgevoerd. Assurbanipal is echter 

vooral bekend geworden door zijn liefde 

voor literatuur en het inrichten van de 

eerste bibliotheek ter wereld. Assurbanipal 

liet alle teksten uit zijn rijk verzamelen, 

zelfs de oudere werken. Helaas is veel 

verloren gegaan, met name de teksten die 

op organisch materiaal waren geschreven. 

In de bibliotheek werden allerlei soorten 

documenten bewaard, van gewone juridi-

sche afspraken tot spannende verhalen 

over helden en boze monsters, een droom 

voor iedere archeoloog en taalkundige. De 

meeste teksten uit deze bibliotheek liggen 

tegenwoordig in het British Museum, 

alwaar specialisten er nog steeds aan 

werken. Bijna 180 jaar na de opgravingen is 

dat niet raar omdat er meer dan 30.000 

fragmenten vertaald moeten worden.

Hoe het leven in deze paleizen precies was, 

is moeilijk uit de architecturale resten af 

te leiden. Wat doe je met een paleis van 

zes voetbalvelden en waarom zijn er 

zoveel kamers nodig? We weten dat groe-

pen kamers, en soms zelfs hele gebouwen, 

in gebruik waren door de hofhouding en 

de koninklijke familie. Dan woonden er 

natuurlijk nog slaven en dienaren en af en 

toe een groep belangrijke bezoekers. Het 

leven van de koning bestond natuurlijk 

niet alleen uit oorlogvoeren en buiten-

landse gasten ontvangen. Hij moest zich 

ook vermaken en dat is goed te zien op de 

verschillende stenen reliëfs in zijn paleis. 

De lievelingssport van koning Assurbani-

pal schijnt de leeuwenjacht te zijn ge-

weest, soms te voet, soms te paard of in 

een wagen. Dit jachtspektakel was niet 

ergens in de wildernis, maar in zijn eigen 

dierentuin. De leeuwen vonden uiteinde-

lijk de dood, als we de reliëfs mogen gelo-

ven, natuurlijk door de hand van de 

koning. Het afbeelden van zo’n leeuwen-

jacht was met name bedoeld om de 

koninklijke soevereiniteit en macht te 

tonen.

Zijn de afbeeldingen op de reliëfs 
historisch correct?
Toch moeten we de historiciteit van de 

reliëfs altijd kritisch bekijken. Hierbij kan 

onderscheid gemaakt worden tussen dage-

lijkse gebruiksvoorwerpen, zoals aardewerk, 

kleding en wapens, en gebeurtenissen. Het 

feit dat de Assyriërs altijd als winnaar uit 

de bus komen moeten we met een korreltje 

zout nemen en ook dat er geen Assyrische 

soldaten tijdens de talloze veldslagen zou-

den zijn omgekomen. Maar er zijn ook 

veldslagen afgebeeld die zich ongeveer 

hebben afgespeeld zoals op de reliëfs te 

zien is. Een goed voorbeeld is het beroemde 

reliëf in het British Museum waarop de 

koning en de koningin in hun paleistuin 

uitrusten. Eten wordt aangedragen en 

muzikanten wandelen richting het konink-

lijk paar. De vredige scène wordt verstoord 

door het afgeslagen hoofd van de overwon-

nen Elamitische koning Te-umman in de 

boom links van de koningin. Het is de slot-

scène van een beroemde veldslag die de 

Assyriërs met hun oostenburen hadden 

gevoerd en die ook uitgebreid wordt 

beschreven in verschillende teksten. De 

Assyriërs zouden deze strijd winnen. Het 

doden en onthoofden van de vijandige 

koning Te-umman zorgden er uiteindelijk 

voor dat dit volk tientallen jaren later uit 

wraak de stad Nineveh zou verwoesten.

De materiële zaken op de reliëfs hebben 

een hoog historisch gehalte. Dat weten we 

vooral omdat vergelijkbare voorwerpen 

door archeologen in Nineveh en andere 

Assyrische steden zijn aangetroffen: aarde-

werk, meubels, wapens en zelfs planten-

zaadjes van de bomen die op de wandpane-

len te zien zijn. Ondanks dat reliëfs vaak 

politieke of religieuze bedoelingen hebben, 

zijn ze voor wetenschappers zeer belangrijk 

om het dagelijks leven van de Assyriërs te 

reconstrueren. Tenminste, het dagelijks 

leven van de koningen, want over de 

gewone burger van Nineveh is vrij weinig 

bekend. 

Eind jaren ‘80 van de vorige eeuw probeerde 

een Amerikaans team onder leiding van de 

Schot David Stronach deze gewone Assyri-

Afb. 8: Een computerreconstructie van de Assyrische 

paleizen en tempels in Nineveh (Learning Sites, inc.).
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sche inwoner van Nineveh beter te begrij-

pen. Ze concentreerden zich vooral op het 

stadsgebied ten noorden en oosten van de 

monumentale paleizen en tempels. Op 

basis van oppervlaktevondsten en resulta-

ten uit kleine opgravingsputten konden de 

archeologen wijken herkennen: in het 

noordwesten een gebied voor kunstenaars 

en industrie, meer naar het zuiden woonde 

de elite en helemaal in het zuiden waren de 

soldaten gehuisvest. Helaas zijn veel van 

deze gebieden intussen niet meer toegan-

kelijk voor onderzoek omdat er moderne 

gebouwen zijn neergezet.

Het treurige einde van Nineveh
Hoe groot en machtig Nineveh ook was ten 

tijde van Sennacherib, Esarhaddon en 

Assurbanipal, het betekende niet dat de 

stad het eeuwige leven had. In al die jaren 

van oorlog en veroveringen hadden de 

Assyriërs heel veel vijanden gemaakt, niet 

in de laatste plaats door vaak hardhandig 

op te treden en soms, zoals bij de Babylo-

niërs, ze in hun hart te raken door religi-

euze gebouwen kapot te maken en hun 

heilige beelden te roven. Ergens in de 

maand mei van het jaar 612 v.Chr. vond 

een aantal vijandelijke volken, waaronder 

de Babyloniërs en de Elamieten, het wel 

genoeg geweest en trok op tegen de Assyri-

ers. Ze sloegen hun kampen op rond de 

dikke muren van Nineveh. Ze wisten dat 

deze stad door zijn fantastische verdedi-

gingswerken erg moeilijk was in te nemen, 

maar je hoefde maar lang genoeg te wach-

ten tot de inwoners het niet meer zouden 

uithouden. Dat gebeurde in juli of augus-

tus van datzelfde jaar. Een groepje wanho-

pige inwoners opende de Halzi-poort hele-

maal in het zuiden van de stad. Het waren 

leden van een familie, met zes kinderen of 

jongvolwassenen en zeven volwassen 

mannen. Eén van de mannen zat op een 

paard en was waarschijnlijk de leider van 

de groep. Onderzoek van het botmateriaal 

heeft aangetoond dat ze ziek en zwak 

waren, mogelijk door de maanden van 

belegering. De vijand had echter geen 

medelijden en doodde alle personen. Nine-

veh werd volledig met de grond gelijk 

gemaakt en in brand gestoken. Zelfs de 

reliëfs in de paleizen werden opzettelijk 

vernield en portretten van de koningen 

onherkenbaar gemaakt. Het is onbekend 

hoeveel inwoners van de stad het hebben 

overleefd. Maar gezien het feit dat zelfs 

een tien maanden oude baby in de poort 

was afgeslacht waren dat er waarschijnlijk 

niet zo veel. Nog vijf jaar probeerden de 

Assyriërs in een nieuwe hoofdstad, Harran, 

in het huidige Syrië te overleven, maar in 

609 v.Chr. was het na meer dan 1500 jaar 

definitief afgelopen met het Assyrische 

rijk.

Beroemd maar weggevaagd
Ondanks dat er niet heel veel was overge-

bleven van de stad, bleven Nineveh en 

haar geschiedenis voortleven. De klassieke 

schrijvers waren het erover eens dat Nine-

veh erg indrukwekkend moest zijn 

geweest, misschien wel de grootste stad 

ooit. Maar in hun beschrijvingen overdre-

ven Diodoros van Sicilië en Xenophon de 

omvang van Nineveh, die in hun tijd al 

bedolven lag onder het zand. Ook de ver-

woesting van Nineveh vond haar weg in 

talloze tekstbronnen. Hierin speelt de 

fictieve koning Sardanapalus een belang-

rijke rol. Hij zou de koning van Nineveh 

zijn geweest op het moment dat de stad 

vernietigd werd door een leger van onder 

anderen Meden en Babyloniërs. Sardana-

palus werd omschreven als een oosterse 

koning die meer tijd besteedde aan aardse 

geneugten dan aan serieuze zaken, zoals 

regeren, en die daarom kansloos was in 

deze strijd.

Het beeld van Nineveh als indrukwek-

kende oosterse stad, die haar definitieve 

vernietiging te danken had aan slecht 

bestuur en de genotzucht van haar 

machtsbeluste koning en inwoners, zou 

nog lang blijven bestaan. Ook in de bij-

belse en vroegchristelijke tradities spelen 

woeste Nieuw-Assyrische koningen uit 

Nineveh een rol, hoewel ze volgens die 

verhalen niet almachtig waren. In navol-

ging van de klassieke verslagen werd Nine-

veh in de Bijbel afgeschilderd als symbool 

van arrogantie, verafgoding en wreedheid, 

maar God schonk de Ninevieten genade 

toen ze tegen de verwachting in berouw 

toonden.

Middeleeuwse schrijvers en vroege wes-

terse kunstenaars namen deze bijbelse en 

klassieke ideeën over. Voor hen was Nine-

veh een grote stad die haar complete ver-

Afb. 9: De profeet Jonas vertelt de inwoners van 

Nineveh over naderend onheil. Ets gemaakt door 

Jan Luyken in 1708 (Rijksmuseum Amsterdam). 
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woesting te wijten had aan de eerloosheid 

van haar inwoners. Maar hoe de stad er 

daadwerkelijk uit had gezien, wist eigenlijk 

niemand: de weinige gegevens die voor-

handen waren, waren gebaseerd op 

geruchten. De Europeanen stelden zich 

Nineveh voor als een westerse stad, nau-

welijks te onderscheiden van een gemid-

delde Europese stad. 

Een groots avontuur
Nadat verschillende reizigers, van wie 

Carsten Niehbur rond 1765 de beroemdste 

is, de ruïnes van Nineveh op de oostelijke 

oever van de Tigris hadden geïdentificeerd, 

zou het nog meer dan 50 jaar duren voor-

dat het eerste wetenschappelijke onder-

zoek van start ging. De Britse consul Clau-

dius James Rich bestudeerde de ruïnes in 

1820 en tekende de eerste betrouwbare 

plattegrond. Dit was handig voor Layard, 

Rassam en alle andere onderzoekers die, 

misschien met uitzondering van Botta, 

even diep onder de indruk waren van de 

schoonheid van deze ooit zo bloeiende 

stad. Ze groeven niet alleen een stad op, 

maar ook een symbool van rijkdom en 

macht. Nineveh was voor westerse archeo-

logen een ideale vindplaats omdat het 

genoemd werd in de bekende klassieke en 

christelijke bronnen.

De opgravingen in Nineveh gingen door tot 

in de twintigste eeuw, ook toen de groei-

ende stad Mosul de eeuwenoude ruïnes al 

had omsloten en deels had opgeslokt. Door 

uitmuntend restauratiewerk aan de stads-

muur en een deel van de poorten wisten 

Iraakse archeologen een groot deel van de 

vindplaats te behoeden voor de opruk-

kende bebouwing. De inwoners van Mosul 

werden betrokken bij het onderhoud en de 

bescherming van de ruïnes en middels 

diverse projecten is het terrein omge-

vormd tot een symbool van een glorieus 

verleden.

Erfgoed in crisistijd
In 2014 en de daaropvolgende jaren blijkt 

maar weer eens dat de geschiedenis van 

een historische vindplaats nooit eindigt. 

De moedwillige vernietiging van de reste-

rende ruïnes van Nineveh, die symbool 

stonden voor beschaving en culturele 

vooruitgang, was een nieuwe ramp in de 

9000-jarige geschiedenis van de stad. Deze 

en de daaropvolgende vernielingen in 

onder andere Hatra, Nimrud en Palmyra, 

leidden wereldwijd tot een roep om 

bescherming van ons verleden. Hoe waar-

devol het ook is dat zoveel mensen in 

zoveel landen belang hechten aan erfgoed, 

juist dat maakt de monumenten kwets-

baar voor culturele zuiveringen. Hoe inten-

siever we het werelderfgoed proberen te 

beschermen, hoe groter de kans dat het op 

een gegeven moment het mikpunt wordt 

van fundamentalisten en plunderaars. Het 

is een dilemma waarvoor geen oplossing 

lijkt te bestaan: moeten we het belang van 

archeologische vindplaatsen onderstrepen 

of moeten we de historische betekenis 

negeren om deze locaties te behoeden voor 

een ongewisse toekomst? Wij – en daar-

mee doelen we ook op stadsontwikkelaars 

en culturele ondernemers – moeten leren 

leven in een geglobaliseerde wereld waar 

historische overblijfselen niet voor ieder-

een dezelfde betekenis hebben. Voor som-

migen zijn het symbolen van schoonheid 

en macht, van een beschaafde wereld; 

voor anderen zijn het middelen om de 

aandacht te vestigen op een hoger doel of 

om simpelweg geld te verdienen.

We kunnen hoop putten uit de gedachte 

dat de studie van het verleden een manier 

is om onze toekomst veilig te stellen. Meer 

dan 200 jaar lang is Nineveh uitgebreid 

onderzocht door reizigers, archeologen, 

historici, assyriologen en vele andere 

wetenschappers van over de hele wereld. 

De opzettelijke, stelselmatige verwoesting 

van ons gemeenschappelijk erfgoed is en 

blijft een tragedie die dient te worden 

veroordeeld, maar veel informatie over het 

tastbare en ontastbare erfgoed van het 

oude Nineveh is gelukkig bewaard geble-

ven.

Lucas Petit, conservator oude Nabije Oosten

Afb. 10: Restauratiewerkzaamheden aan één van de 

poorten van Nineveh in de jaren ‘50 van de vorige 

eeuw.

Afb. 11: Reliëf uit Nineveh waarop gevangenen 

worden weggevoerd.




