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VOORWOORD

nineveh hoofdstad van een wereldr i jk

In het voorjaar van 2014 ontstond het plan om een tentoonstelling te maken 

over Nineveh, de oude stad van de Assyriërs. Voor veel museumbezoekers heeft 

de naam van de stad een mysterieuze, bijbelse connotatie. Anderen kennen de 

prachtige reliëfs uit het British Museum en het Louvre of hopen ooit eens naar 

Irak te kunnen reizen om de ruïnes van wat eens de grootste stad ter wereld was 

met eigen ogen te kunnen bekijken.

Nooit eerder is er een zo grote tentoonstelling over deze stad georganiseerd. 

Na enig onderzoek waren we ervan overtuigd dat de geschiedenis van de stad, 

de legendarische verhalen en de 19de-eeuwse zoektocht van westerse archeo-

logen ruim voldoende materiaal leverden voor een bijzondere tentoonstelling. 

We stonden voor de taak om middels bruikleengevers een representatieve se-

lectie bijeen te brengen van vondsten die over de hele wereld verspreid waren 

geraakt. Een grote en kostbare onderneming, die alleen kon worden gereali-

seerd met externe financiering van fondsen en sponsoren.

De gebeurtenissen van februari 2015 versterkten onze vastberadenheid om 

deze tentoonstelling te maken. Jihadisten van Islamitische Staat (IS) bezetten 

in die maand de stad Mosul en daarbij ook de ruïnes van Nineveh. Zij publiceer-

den video’s waarin te zien is hoe mensen gewapend met drilboren en hamers 

het eeuwenoude erfgoed van Nineveh vernielen. In de daaropvolgende jaren 

werden ook beelden vrijgegeven van verwoestingen in andere antieke steden 

in het Midden-Oosten, zoals Palmyra en Nimrud. Vooropgesteld dat de onder-

drukking en bedreiging van de lokale inwoners eenieder vervult met woede en 

verdriet, is de vernieling van erfgoed – en daarmee de schending van een cultu-

rele identiteit – een klap in het gezicht van de mensheid.

Verschillende Nederlandse fondsen reageerden zeer positief op onze vraag 

om financiële steun. Het Blockbusterfonds, de Turing Foundation, het Prins 

Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, de Stichting 

Zakenvrienden RMO en het Prince Claus Fund stelden genereuze bedragen be-

schikbaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kwam ons te-

gemoet in de verzekeringskosten. De Nationale UNESCO Commissie danken 

wij voor hun medewerking en advies. Alle partijen hadden hetzelfde doel voor 

ogen: de bezoekers van het Rijksmuseum van Oudheden kennis laten maken 

Wim Weijland – directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
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met de cultuur van de Assyriërs en hun hoofdstad Nineveh. Met hun machtige ko-

ningen en indrukwekkende paleizen, de minutieus uitgehakte reliëfs, en de spij-

kerschrifttabletten die niet alleen een beeld schetsen van het dagelijks leven van 

de Assyriërs, maar ook hun denkwereld prijsgeven.

Graag danken we niet alleen de fondsen en sponsoren, maar ook alle andere in-

stellingen en personen die de tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt.

De bruikleengevers: Metropolitan Museum of Art, New York; British Museum, 

Londen; Musée du Louvre, Parijs; Vorderasiatisches Museum, Berlijn; Vaticaanse 

Musea, Vaticaanstad; Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Berlijn; 

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel; Fitzwilliam Museum, 

Cambridge; Museo Archeologico Nazionale, Florence; Ashmolean Museum, 

Oxford; Museo Barracco, Rome; Museo Archeologico, Turijn; Museo Archeologico, 

Venetië; Royal Asiatic Society, Londen; Israel Museum, Jeruzalem; Allard Pierson 

Museum, Amsterdam; Rijksmuseum, Amsterdam; Universiteitsbibliotheek Vrije 

Universiteit, Amsterdam; Museum Boerhaave, Leiden; Nederlands Instituut voor 

het Nabije Oosten, Leiden; Universitaire Bibliotheken, Leiden; Nationaal Militair 

Museum, Soest; Wereldmuseum, Rotterdam.

En de samenwerkingspartners: Technische Universiteit Delft; Tokyo University 

of Arts; Universiteit Leiden; Università di Udine; Università di Torino en Centro 

Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino (CRAST); University of Northampton; 

Nederlandse ambassade in Irak; Nederlandse Unesco Commissie; Prins Claus 

Fonds; Iraakse ambassade in Nederland; Ministry of Culture, Tourism and 

Antiquities of Iraq; The Economist; Sketchfab; QdepQ; Italian Restoration Center 

in Rome; Océ-Technologies B.V.; ARTE; National Geographic.

Bovenal gaat dank uit naar het projectteam van het Rijksmuseum van Oudheden, 

dat onder leiding van conservator dr. Lucas Petit en projectleider Anna de Wit met 

veel plezier en toewijding aan het project heeft gewerkt. Prof. dr. Daniele Morandi 

Bonacossi (Universiteit van Udine, Italië) speelde daarbij een grote rol. Niet alleen 

is hij mede-auteur van deze publicatie, maar hij was ook nauw betrokken bij de tot-

standkoming van de tentoonstelling.

Rest mij u veel genoegen te wensen met de tentoonstelling en dit boek.

wim wei j land  |  v o o r w o o r d



8

INTRODUCTIE

Lucas Petit en Daniele Morandi Bonacossi

De resten van Nineveh liggen aan de 

oostoever van de rivier de Tigris, omringd 

en deels opgeslokt door de moderne Iraakse 

stad Mosul. Hoewel het archeologische ter-

rein meer dan 700 hectare beslaat, zijn er 

maar weinig zichtbare ruïnes die herinne-

ren aan de vroegere schoonheid en macht 

van deze stad. Nineveh was de hoofdstad 

van het Nieuw-Assyrische rijk dat zich in 

het 1ste millennium v.Chr. uitstrekte van de 

Middellandse Zee tot ver in het Iraanse bin-

nenland, en van Turkije tot in Egypte. Het 

was koning Sennacherib die de bescheiden 

provinciestad rond 700 v.Chr. ontwikkelde 

tot glorieuze metropool. Hij legde een ge-

avanceerde infrastructuur aan en liet grote 

bouwwerken optrekken, met als hoogte-

punt zijn imposante paleis met meer dan 

tachtig vertrekken. Een kleine eeuw later 

werd de stad compleet verwoest door een 

alliantie van Babyloniërs, Meden en Perzen. 

Wat restte was verval en vergetelheid.

Maar de naam ‘Nineveh’ bleef rondzin-

gen, door bijbelpassages zoals het verhaal 

van Jonas en de walvis en door teksten van 

klassieke schrijvers. Het had mede daar-

nineveh hoofdstad van een wereldr i jk

De ontwikkeling 

van het Nieuw-

Assyrische rijk en de 

locatie van Nineveh. 

Topografische kaart © 

Sémhur/ Wikimedia 

Commons.
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om een grote aantrekkingskracht op de eer-

ste reizigers en wetenschappers die in het 

Midden-Oosten op zoek gingen naar archeo-

logische schatten. De voorwerpen die uit de 

grond werden gehaald – hetzij uit weten-

schappelijke interesse, hetzij voor commer-

ciële doeleinden – werden naar musea over 

de hele wereld vervoerd, waar ze tot op de 

dag van vandaag bezoekers inspireren. Maar 

wie langs de muurpanelen en andere oudhe-

den loopt, realiseert zich misschien niet dat 

Nineveh op tragische wijze recentelijk op-

nieuw geschiedenis heeft geschreven.

Dit boek, waaraan wetenschappers 

van over de hele wereld hebben bijgedra-

gen, vertelt over de lange geschiedenis van 

Nineveh en de rijkdom van haar materiële 

cultuur; het laat zien hoe de stad kunste-

naars en archeologen inspireerde en het be-

handelt huidige erfgoedkwesties.

VAN DORP TOT WERELDSTAD
Nineveh is herkenbaar aan twee nederzet-

tingsheuvels of tells – Kuyunjik en de klei-

nere heuvel Nebi Yunus – die beide abrupt 

uit de vlakte verrijzen. Het opgravingswerk 

concentreerde zich voornamelijk op deze 

twee heuvels, waar zich de meeste resten 

van tempels en paleizen bevonden. De stad 

bestreek echter een veel groter gebied, aan-

genomen dat de stadsmuur uit de 7de eeuw 

v.Chr. de buitengrens vormde. De kleine ri-

vier Khosr, die water aanvoert vanuit het 

bergachtige noorden, doorsnijdt de vind-

plaats van oost naar west en mondt uit in de 

Tigris, die langs de westgrens van Nineveh 

loopt. Het zuidelijke deel, met Nebi Yunus, 

is inmiddels deels bebouwd met moderne 

huizen, terwijl het kleinere noordelijke deel 

tot voor kort relatief ongemoeid is gelaten.

Nineveh ontwikkelde zich in het 1ste mil-

lennium v.Chr. tot een van de grootste en 

belangrijkste steden ter wereld. Daar droe-

lucas  pet it  en  daniele  morandi  bonacoss i  |  i n t r o d u c t i e

gen drie factoren aan bij. Ten eerste werd 

Nineveh omringd door uitzonderlijk vrucht-

bare vlakten met voldoende neerslag voor 

landbouw. Om de droge jaren, die zich nu 

en dan voordeden, te overleven, lieten de 

Assyrische koningen irrigatiekanalen aan-

leggen. Zo kon de stad een grote popula-

tie voeden. Ten tweede gaf de ligging aan 

twee rivieren de stad een strategisch voor-

deel: Nineveh was een tussenhalte op een 

van de belangrijkste handelsroutes tussen de 

Middellandse Zee en de Indische Oceaan. En 

ten derde had de plek een belangrijke grote 

religieuze betekenis voor de Assyriërs.

Al ruim tweeduizend jaar eerder stond er 

in Nineveh een regionaal heiligdom gewijd 

aan de godin Isjtar. In vroege spijkerschrift-

teksten wordt het belang van Nineveh voor 

de regio benadrukt en bij de opgravingen is 

bewijs gevonden – zij het schaars en frag-

mentarisch – dat het terrein al in de prehis-

torie werd bewoond. In het 2de millennium 

en het begin van het 1ste millennium v.Chr. 

kregen de Assyriërs steeds meer economi-

sche en politieke macht en groeide Nineveh 

net als andere Assyrische steden uit tot 

een symbool van schoonheid en macht. De 

imposante tempels en kolossale paleizen 

waren van ver zichtbaar en de hele stad, 

met inbegrip van de vele woonhuizen, open 

ruimtes en akkers, werd omsloten door een 

reusachtige muur van steen en kleitichels. 

De archeologische 

vindplaats Nineveh in 

mei 2008. Met dank 

aan Diane Siebrandt.
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nineveh hoofdstad van een wereldr i jk

Grondplan van Nineveh 

en de moderne stad 

Mosul.

Vanaf ongeveer achttien stadspoorten leid-

den drukke wegen naar andere culturele en 

economische centra in het Assyrische rijk.

PARADIJS VOOR ARCHEOLOGEN
Vlak nadat de grote Assyrische koning 

Sargon II in 705 v.Chr. op het slagveld was 

gesneuveld, koos zijn zoon Sennacherib 

Nineveh als de nieuwe hoofdstad van het 

rijk. De jonge koning keerde zijn vaders 

hoofdstad Khorsabad de rug toe uit angst dat 

die stad ongeluk zou brengen: het lichaam 

van zijn vader werd namelijk nooit gevon-

den en begraven – een lot dat de Assyriërs 

zelfs hun ergste vijanden niet toewensten. 

Sennacherib liet in Nineveh onmiddellijk 

openbare en privégebouwen verrijzen, ver-

sierd met kilometers aan wandpanelen. Deze 

kalkstenen reliëfs vormen een schat aan in-

formatie voor historici en archeologen: ze 

bevatten zorgvuldig uitgehakte voorstellin-

gen waarin bouwtechnieken, landschappen, 
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Reconstructie van de 

Assyrische stad Nineveh 

(Learning Sites, Inc.).

kleding, oorlogshandelingen, veldtochten, 

ceremonies, vervoersmiddelen en taferelen 

uit het dagelijks leven te zien zijn.

Maar er is meer dat Nineveh tot een pa-

radijs voor archeologen en historici maakt. 

In de paleiskamers werden tienduizenden 

kleitabletten met teksten over uiteenlopen-

de onderwerpen ontdekt. De meeste daar-

van hadden deel uitgemaakt van de befaam-

de bibliotheek van koning Assurbanipal, een 

kleinzoon van Sennacherib. Assurbanipal 

was een van de weinige geletterde, hoogont-

wikkelde Assyrische vorsten en hij verza-

melde op ongekende schaal geschreven 

bronnen, afkomstig uit elk hoekje van zijn 

rijk en op elk kennisgebied.

Helaas was kennis alleen niet voldoende 

om het Assyrische rijk voor de ondergang 

te behoeden. De onderworpen volken kwa-

men gezamenlijk in opstand tegen de brute 

onderdrukking van het Assyrische leger, en 

in 612 v.Chr. maakten zij Nineveh met de 

grond gelijk. Daarmee kwam er een einde 

aan bijna 1500 jaar Assyrische overheer-

sing. Er waren enkele overlevenden die zich 

het glorieuze verleden van de stad konden 

heugen, maar na verloop van tijd vervaagde 

ook die herinnering. De oude stad Nineveh 

zonk weg in de vergetelheid.

BEROEMD MAAR WEGGEVAAGD
De klassieke schrijvers waren het erover 

eens dat Nineveh een indrukwekkende 

stad was geweest, misschien wel de groot-

ste ooit. Maar in hun beschrijvingen over-

dreven Diodoros van Sicilië en Xenophon 

de omvang van de stad, die in hun tijd al be-

dolven lag onder het zand. Ook het verhaal 

over de verwoesting van Nineveh vond haar 

weg in talloze tekstbronnen. Hierin speelt 

de fictieve koning Sardanapalus een be-

langrijke rol. Hij zou de koning van Nineveh 

zijn geweest op het moment dat de stad ver-

nietigd werd door een leger van onder an-

deren Meden en Babyloniërs. Sardanapalus 

werd omschreven als een oosterse koning 



12

die meer tijd besteedde aan aardse geneug-

ten 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 be-

stuur en de genotzucht van haar machts-

beluste koning en inwoners zou nog lang 

blijven bestaan. Ook in de bijbelse en vroeg-

christelijke tradities spelen woeste Nieuw-

Assyrische koningen uit Nineveh een rol, 

hoewel ze volgens die verhalen niet al-

machtig waren. In navolging van de klas-

sieke verslagen werd Nineveh in de Bijbel 

afgeschilderd als symbool van arrogan-

tie, 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 Nineveh 

een grote stad die haar complete verwoes-

ting te wijten had aan de eerloosheid van 

haar inwoners. Maar hoe de stad er daad-

werkelijk uit had gezien, wist eigenlijk nie-

mand: de weinige gegevens die voorhanden 

waren, waren gebaseerd op geruchten. De 

Europeanen stelden zich Nineveh voor als 

een westerse stad, nauwelijks te onderschei-

den van een gemiddelde Europese stad.

nineveh hoofdstad van een wereldr i jk

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 vijftig jaar duren voor-

dat het eerste wetenschappelijke onderzoek 

van start ging. De Britse consul Claudius 

James Rich bestudeerde de ruïnes in 1820 en 

tekende de eerste betrouwbare plattegrond. 

Hij bereidde de weg 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 rijk-

dom en macht. Nineveh was voor westerse 

archeologen een ideale vindplaats omdat het 

voorkwam in de bekende klassieke en chris-

telijke bronnen.

De opgravingen in Nineveh gingen door 

tot in de 20ste eeuw, ook toen de groeien-

de stad Mosul de eeuwenoude ruïnes al had 

omsloten en deels had opgeslokt. Door uit-

muntend restauratiewerk aan de stads-

muur en een deel van de poorten wisten 

Iraakse archeologen een groot deel van de 

vindplaats te behoeden voor de oprukken-

de bebouwing. De inwoners van Mosul wer-

den betrokken bij het onderhoud en de be-

scherming van de ruïnes en middels diverse 

projecten is het terrein omgevormd tot een 

symbool van een glorieus verleden.

ERFGOED IN CRISISTIJD
In 2014 en de daaropvolgende jaren drong 

tot ons door dat de geschiedenis van een 

historische vindplaats nooit eindigt. De 

moedwillige vernietiging van de resterende 

ruïnes van Nineveh, die symbool stonden 

voor beschaving en culturele vooruitgang, 

was een nieuwe ramp in de negenduizend-

Brits krantenbericht 

uit 28 februari 1852 

over de aankomst van 

een Assyrisch beeld in 

het British Museum in 

Londen.



13

lucas  pet it  en  daniele  morandi  bonacoss i  |  i n t r o d u c t i e

Nebi Yunus en Mosul 

in mei 2008. Met dank 

aan Diane Siebrandt.

De vernieling van de 

Masjki-poort in 2016.

jarige geschiedenis van de stad. Deze daad, 

en de daaropvolgende vernielingen in 

onder andere Hatra, Nimrud en Palmyra, 

leidden wereldwijd tot een roep om be-

scherming van ons verleden. Hoe waar-

devol het ook is dat zoveel mensen in zo-

veel landen belang hechten aan erfgoed, 

juist dat maakt de monumenten kwetsbaar 

voor culturele zuiveringen. Hoe intensie-

ver we het werelderfgoed proberen te be-

schermen, 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 ne-

geren 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 simpel-

weg 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 tweehonderd jaar lang is Nineveh uit-

gebreid onderzocht door reizigers, archeo-

logen, historici, assyriologen en vele ande-

re wetenschappers van over de hele wereld. 

De opzettelijke, stelselmatige verwoesting 

van ons gemeenschappelijk erfgoed is en 

blijft een tragedie die dient te worden ver-

oordeeld, maar veel informatie over het 

tastbare en ontastbare erfgoed van het oude 

Nineveh is gelukkig bewaard gebleven.
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